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Weeskamer Nieuw-Lekkerland, 1590-1643
transcriptie door Geert Ouweneel

Bron: GAD toegang 701 inv. nr. 1.

/9265/ nummers van de foto's die ik van het origineel heb gemaakt.
{1} de folionummers van het origineel.

Transcriptie
/9265/
Hier begint die taffel van desen bouck.
Die rekening van Vranck Cornelisz vant Ariaen
Willem Pietersz weeskint foly 1

/9266/ {1}
Up huyden den 11en Juiny anno 1590
compareerden Vranck Cornelisz,
wonende tot Nyeleckerlant als voecht
van Pieter Ariaensz zijn huysvrouwe broeders
weeskint voor den schout Claes Claesz den
Jongen ende gezwoerens hemraeden Arien Heyndricz
Coert ende Baermen Damsz in den ambocht van
Nieuleckerlant, ende Vranck voorsz.
heeft rekeninge gedaen van alsulcke
handel ende adminsitratie hij gehadt heeft
vant voorsz. weeskyndt zijn goederen, soe
leggende in Nieuleckerlant op Streffkerck
als hier nu volcht. Eerst van den 
hondert doerthyen carolus gulden hoofgelts
staende in de voergaende rekeninge date
den 23en Juny anno 1585 daer
hij off schuldich es bij rekeninge mytsdesen
vant jaer vijff ende tachtich off tot jaer
negen ende tachtich tot den verschijndach
incluys die somme negen ende twyntich
carolus gulden vijfthyen stuvers, noch rekeninge
gedaen bij Vranck Coernelisz voorsz.
van de bruycke offe huyer van thyen hont
lants ende drie vierendel hont lants, leggende
tot Streffkercke in Jan Branssoens weer
mede van den jaere 1585 tot
t'jaere 1589 als boven ende
blijfft schuldich vijffendaertich carolus gulden
thyen stuvers, noch compt 't weeskynt
van Vranck Cornelisz voersz. van huer
van twee mergen geleegen in Nieulecker-
/9267/ lant met zijn vrunden gemeen soe
in Willem Pieterszweer, Lauwen Houck
ende Joest Cornelisz weer van de voorsz.
jaeren zeven ende twyntich carolus gulden
twyntich stuvers, noch heeft
gerekent vooer ontfang voer t'weeskynt
zijn anpaert van hondert gulden hooftgeldts
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houdende up Oth Ariensz ende Zymen
Arien daer't weeskyndt voersz off
compt t'rechte dordendeyle van de wynst in den
tijt van vijff jaeren voorsz. die somme
vijfftich carolus gulden achthyen stuvers
zuyvers geldts, noch heeft VranckCornelisz voersz. ontfangen van de 
scheydinge van de eerste termijn van de lande
geleegen tot Streffkerck voorsz. in Jan
Brantssensweer van den boessem die somme
twe ende vijftych carolus gulden, somma totalis
dat Vranck Cornelisz voersz suyvers
schuldich blijfft als hiervooeren verhaelt
staet, houdt een ende tsestich carolus gulden
drie stuvers behoudens diens sommering dat die hooft-
somme van de hondert dortheyn carolus gulden voeren verhaelt.
Noch heeft Vranck Cornelis
rekening gedaen indt bijweesen van
Claes Geerytsz den soen van Mergen
Geryts weeduwe Willem Geeryts
Heyndrixz ende Maergen voorsz. was t'weskynt
voersz. schuldich van de rekening date
den 23en Juny anno 1585 hoeftgelts die somme vier
ende daertych carolus gulden thyendalve stuver, /
{2} te weeten gerekent van de wynst vandien vandt
jaer 1585 off tot jaer 1589 
incluys van de vier hont lants, leggende
tot Leckerkerck in Geeryt Heyndrixzweer,
daer ter tijt Maerchgen Geerytsdochter op
woende ende blijf schuldych myts deesen
onvermindert t'hoeftgelt voersz. die somme
negen carolus gulden zeventhyen stuvers 12 penningen.
Aldus gedaen ter presentie alsvooren ende
bij mijn secretaris onderteyckent. Actum ut supra.

Op huyden den 10en July anno 1590 
heeft Jan Lambertsz aengenoemen
te houden ende onderhout te doen die twee
weeskynder achtergelaeten van Hendrick
Thijssen ende sijn huysvrouw zaeliger, beyde
uyt Braebandt, hier in onssen dorpe
gestoerven Nieuleckerlant LangenThielsz ende
Lijken Thyels van den heylichgeestmesters
Willem Theusz ende Jacob Aertsz met con-
sent van den schout, gherechten in 
Nieuleckerlandt een jaer lanck in
eeten ende dryncken, schoeyen ende cleeden
van lynnen ende wollen ende ter schollen houden
gaen, soe wanneer dat oirbaer weesen
sal ende heeft daer off bedongen die somme
/0105/
van de besayde landen anno 1590
Indt overblock een wael gaerst achter Arien
Ghijsbertsen van een haelff hont, compt die heer
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van Assendelft vrijer thyent vijftaelf schaeft een
acht meer stijff.
Assendelf ende Aerndt van Diemen t'samen
daer es in ghesaeyt vier hont haever ofte
aever compt die heer van Assendelft vrijer
thyent 18 schaft twee voet stijff.
Assendelt heel thyende.
In de tweeden van Dirck Woutersz es
ghesaeyt 10½ hont haver ofte aever, met noch
den bul van een vierendeel honts gaerst, compt
die heer van Assendelft vrijer thyent drie
vierendeel honts 22 schaft 9 voet.
Assendelft ende Aernt van Diemen t'samen
hier es in ghesaeyt achter Heynnelant 20 hont
haever Ael Voppen phoot haever weynich gaerst ende
noch 9 hont haever ende aever, compt de heer van
Assendelft vrijer thyent een hont 31 schaft ...
stijff.
Assendelft ende Heynen Adriaensz Blijenborch tot
Dordrecht t'samen.
Daer is inghesaeyt acht hont haever, compt
die heer van Assendelft 32 schaft vier oor stijff.
Assendelft allen sijn thyende
achter Daem Heyndricxz 5 hont haever ende gaerst
achter Willem Arien Jansz 10 hont haever daer
onderen weynich gaerst Bael Jansz 6½ hont
haever Jan Daemen 7 hont haever, compt die
heer van Assendelft vrijer thyendt 2½ hont
9 schaft voor

Opt t'sant
Damis Ghijssenweer 1½ hont bouquet op Cornelis
Ariaensz ende Heyn Coerssenweer 4 hont vlas,
taerw ende gaerst, t'samen 5½ hont, compt die hjeer
van Assendelft vrijer thyent een halff hont.

Item hier is op verteert ende bij den rentmeester betaelt
van heemrade te leege, soe indt blocken ende vercoepen
met drie coepers t'samen 5½ carolus gulden.
/0106/
Op huyden den 6en Augusti anno 1590
compaererden Pieter Fransz voor den schoudt Claes 
Claesz ende heemrader Arien Heyndricxz Coert in
Nieuleckerlant, ende bekende schuldich te
weesen soe voer hemzelven als van weegen die
weduwe ende weeskynder van Oth Ghenensz, die
somme vijff ende twyntich carolus gulden sesthyen stuvers,
den gulden 40 groten vlaems. spruytende ter causse
van verlope renten die eennen Claes Haerminsz,
woenende deser tijt tot Breda in Brabant op henluyden
te sprecken heeft, waermede zijluyden betaelinghe
doen sullen tot jaer 1589 incluys
die hij beloft myts deesen te betaelen Baemis
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toecomende anno 1590 ofte verthyen
daeghen daerna onbeghrepen ende bij faute
vandien duer quaeder betalinge verbyndende ick
Pieter Fransz voersz. hieronder alle
mijns persons goederen, onder verbant van allen heeren,
rechte ende rechteren, ende oft ghebuerde dat ick
Claes Haerminsz ofte iemant van mijnent-
weghen hier quam ende nyt betaldt en woerde
als voeren beloeft, hij Pieter Fransz alsnoch
hem te bevrijden van reys ende thergheldt hij 
ter causse vandien nu date desen dach
soude doen. Actum present als boven ut supra
ende bij mij Pieter Fransz onderteyckent,
mij present.

Wij, schout Claes Claesz den Jongen ende Arien 
Heyndricz Coert, vervangende Cornelis Hendrixz,
hemraden in Nieuleckerlant, bekenne bij 
dese dat op Zonnedach lestleeden aen ons
rechtelijck versocht es bij eennen Maerten
Gerritsz die seyde voorghesloedt te hebben
up Damis Ghijssenweer ende begeerde an de
voorsz. gerechten datsse besteeden souden an de
zijde van de kaede van de Neederwaert vierdalff
voet dat wij bekennen soe ghedaen es, maer
nyt weetende dat bij den voorsz. Merten Gerytsz
versocht es den rechtelijcken weet te besteeden an den
/9268/ bruycker ofte aen mijn Ed. heeren van den
Nederwaert dat die voorsz. sloot besteedt
was, noch ons nyet bekent es dat den eygenaer
ofte bruycker een rechtelicke weet gehadt hebben
dat men nu soude slooten. Actum den 5en
Augusty anno 1590, mijn present
secretaris, door bevel voorsz. onderteyckent.
{4}
Rekeninghe ende bewijs ghedaen
voer schout ende gherechten in
Nieuleckerlant, bij Cornelis
Ockersz ter eender ende
die voecht Claes Cornelisz
van Leckerkerck van de 
onmondige weeskynder van
Cornelis Ockersz voorsz. gepro-
cureert bij Ariaentgen Thoenisdochter
zaeliger, huysvrouw was van den voorsz.
Cornelis Ockersz, naementlijck
Ocker Cornelisz, Thoenis Cornelisz
ende Arien Cornelisz. Actum den 8en
Augusti anno 1590.

In den eersten bewijst Cornelis Ockersz als
vaeder van de voersz. kynderen elftaelff maergen
lants, leggende in den ambocht van Nieuleckerlant
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indt t'weerlants van twaelff maergen genaempt
Ocker Janszweer, facit 10½ maergen.

Noch vierdaelff maergen lants min acht schaft
vier voet lants, leggende als vooren in een
weerlants van elff maergen, genaempt Gelloff
Heymenweer, facyt 3½ maergen, min acht schaft 4 voet.

Noch acht melckkoeyen ende twee euwinter
besten, een vaers ende een os ende vijff castier
twee vaercken.

Ende noch den inboel, bedden, lynnen ende
tynnen ende anders zulckx daer es.

Noch een schelff ryet soe groet ende kleyn
die es.
/9269/
Renten daer de voersz. lande
mede bezwaert zijn, stande tot
laste van den voersz. boedel.
- Eerst zijn wij schuldich Jan
Woutersz, hoeffgelts 324 gulden
- Noch Pieter Claesz tot Alblas 113 gulden
- Arien Jansz laeckencoepper tot
Dordrecht 16 pondt grot vlaems
- Anna Jansdochter tot Dordrecht 17 pondt grot vlaems
- Die weeuwe van Jan van Moers  8 pond vlaems
- Claes Jansz den brouwer indt Hangen
tot Dordrecht 24 pondt vlaems
- Andries Waellen tot Derdrecht 16 pondt vlaems
- Cornelis Blonck tot Dordrecht 28 pondt vlaems
- Barbaeren Claes tot Rotterdam
twee hondert schyldt 23 pondt vlaems 2 gulden
- Weynengen Stoeyen in Crympen 26½ pondt grot vlaems ende 1 gulden
Berndt Dierckxz tot Schonhoven 6 pondt vlaems min 1 gulden
- Pieter Pietersz opten Vuillendam 192 gulden
Somma 1691 gulden
{5}
Compaereerden Cornelis Ockersz ter eender ende
Claes Cornelisz, wonenden tot Leckerkerck als
voecht van de weeskynder van Cornelis Ockersz voorsz.
geprockureert bij Ariaentgen Thoenisdochter zaliger,
die voersz. Coernelis Ockersz huysvrouw was,
naemelijcken Ocker Cornelisz, Thoenis Cornelisz
ende Arien Cornelsz, voer den schout Claes Claesz
den Jongen ende gheswoeren heemraden Arien Heyndrixz
Coert ende Pieter Goossen Othensz, ende den voorsz.
Cornelis Ockersz heeft zijn weeskynder bewijs
ghedaen ende es daer off vertycht, verteghen,
gehescheyden ende ghedeeldt in manier van buoel-
scheydinghe van haer moeders aerffnis ende bestaerff-
nis, te weeten, dat Cornelis Ockersz als vaeder
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voersz. aen hem vrij ende vranck behouden zal alle die
goederen die de voersz. kynderen van haer moeder
zaeliger aenbestorven ende achterghelaeten es, myts-
gaeders die belastinghe van de renten ende verloep vandien
daerop staende ende alle haeff van besten, inboel,
soe bedden, bullen, lynnen ende thynnen, huys, hoeff, waer-
voeren hij ghehouden woert myts desen elcke van zijnne kynderen
uyt te reycken als zijn ouste mondich es, ofte
vijffthyen jaeren oudt weesen sal, elckx eennen
maergen lants in de hoffsteede van twaelff maergen
doergaende genaempt Ocker Janszweer, myts dat
Cornelis Ockersz aen hem behouden sal huys ende
hoeffsteede voersz., soedat nu bethymert es
off bethymmeren mach daer't oude huys gestaen
heeft ende die kynderen ander aerff bewijssen
opt weer voersz. ende die kynderen sullen tot
haeren last hebben aen renten op elcke maergen
hondert schyldt hooftgelts t'samen met haer
drien drie hondert schyldt ende anders nyt
ende alle andere goederen sal Cornelis Ockersz hebben
als voeren daervoeren hij ghehouden woert
bovent gundt voersz. die kynderen te houden,
onderhouden te doen in atten, dryncken, schoeyen ende cleeden
van lynnen ende van wollen, redelijcken ende rewijs
na haeren staedt ende ter schoellen houden gaen,
ende off gheviel dat die voersz. kynderen
stoerven eer ouste mondich es offte middeler-
tijt van de hondighe sal Cornelis Ockersz ghene uyt-
/9270/ reyckinge ghehouden weesen te doen, ende off
geviel datter een offte twee van de voersz. kynderen
stoerven in middeler tijt van de houdinghe, sal weesen
tot verlychtinge Cornelis Ockersz ende sal aerven
op d'ander devolveeren, welverstaende off geviel dat
die twee ouste kynder stoerven eer dat jonste
mondich es, saldt op t'jonste aerven als voersz. es
ende sterft jonste mede eer'dt mondich es saldt
voersz. goedt aerven op Cornelis Ockersz, haer
vaeder voersz. ende die tot haeren mondighen
daegen gtecomen zijn, sullen nyt eer aerven voer ende
al eer t'jonste mede mondich weesen sal ende dan
sullen sij haer moedelrijcke aerf ontffangen als voersz.
staet, ende daermede doen haeren oerbaer ende off
die voersz. kynder eenich goedt aen quame te
bestoerven staet buytten sonder bedroch offte
aergelyst. Actum den 8en Augusty anno 1590.
{6}
Up huyden den lesten Desember anno 1590
compaerede Zymon Zymonsz ter eender, ende
Mertgen Willemsdochter met voechts handen Philips
Pietersz ter ander zijde, ende Zymon Zymonsz voersz.
heeft rekeninghe gedaen van een jaer bruyckx van
vierdalff maergen lants hij ghebruyckt heeft 
t'jaer 1588, Mertgen Willems toecomende,
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daertgens offghecort tgundt Zymon voersz. quam
van voergaende rekeninge date den 24en Desember
1588, ende ghecordt die winst
van de rente die den voersz. Zymon opt voersz. lant
hadde t'jaer 1588, 1589 en 1590
ses carolus gulden een stuver t'sjaers daer de cortinge
offgetoegen es, soedat Mertgen Willemsdochter
met voechts handt Philips Pietersz voersz. schuldich
blijft myts deesen vijff carolus gulden dorthyen stuvers,
ende Willem Theusz al tot behouff Zymon voersz. vijff
gulden drie stuvers, present den schout Claes Claesz,
Pieter Goossen Othensz ende Jan Thonisz, heemraden
ende met bijweesen Willem Matheusz ut supra.

Up date voorsz. heeft Willem Martheusz mede
rekening gedaen tot behouff Mertgen Willemsdochter
ende Philips Pietersz haeren voecht van de vier-
daelf maergen lants voorsz. die hij gecoft
heeft die maergen vijff ende twyntich pondt
grot vlaems, belopt vijff hondert vijff ende
twyntich carolus gulden, daer hij cooper up tot
zijnnen last gehouden heeft een renten hoeftgeldts,
staende opt voersz. lant hondert scyldt stuck
acht ende twyntich groten vlaems die Adriaen Thonisz
tot Dordrecht daer op heeft ende hondert ses ende
daertich schyldt stuck als voeren die 
Vop Huygensz daerop heeft met noch mede
twe ende vertich schyldt acht stuvers die Zymon
Zymonsz daerop heeft, mytsgaeders zeker
verloep van de renten daer Mertgen Willemsdochter in
gehouden was hij Willem Thoensz betaelt hadde met
noch anders rechtelick veroefte vandt proses hier
Zymon Zymonsz daer Aert Merten Gerritsz van de
kaerckrente vant outaer t'samen bedraechende /
/9271/ met dese vijff gulden doerthyen stuvers hier-
voeren die somma drie hondert verthyen
carolus gulden ende noch aen geldts betaeldt met
hondert gulden daer Mertgen Willemsdochter
off ontfangen heeft twe ende vijftych gulden
ende Gertgen Willems haer moertgen van onder-
hout van haer dochter Mertgen Willems voersz.
acht ende vertich gulden, soedat hij Willem
Thoensz noch schuldich blijft myts desen
hondert vijff gulden dese elff gulden sal
Phylips Pietersz ontfangen voer zijn
voechdie ende moeiten hij ghehadt heeft met
die gherechten verackordeert ende
Willem Matheusz zal dese hondert gulden
noch bezygen een jaer na date desen ende
alsdan betaelen hondert zeeven carolus gulden
eens ende dat hij inmiddeler tij betaelt sal hem
betalinghe strecken. Actum ter presentie als
boeven.
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Upten 11en Februwary 1592 heeft
Willem Theusz betaelt up dese boven gerekent som
die som van tzestich gulden ende dat aen handen
van Mertgen Willemsdochter met voechts handen Philis Pietersz,
present den schoudt Ariaen Gheenen, heemraden
Pieter Jansz ende Pieter Goessensz.
Noch heeft Willem Thonisz betaelt die som van
47 gulden ende dat bij Phillips Pietersz als voecht
ende sijn hiermede hondert seven gulden boven verhaelt
ten volle ende geheel betaelt, den lesten penning met den
ersten, present Ariaen Heynrickx Cort, secretaris.

Upten 11en Februwary 1592 heeft
Phillip Pietersz als voecht vant weeskynt van Willem
Ariaensz, genaempt Mertgen Willemsdochrter, sijn voechdij
die hij gehat ende gehouden heeft ende Mertgen
voersz. scheldt denselven voecht qijt van alle sijn
handelinge ende ontfang die hij tot datum voersz. gehadt
heeft van als, present den schoudt Ariaen Geennen,
heemraden Pieter Jansz ende Pieter Goessen Pietersz.
{7}
Up huyden den 11en November anno 1590
compaereerde Arien Lauwen als
man ende voecht van Nelgen, Geenert Lendertsz
huysvrouw, ende Aert Jansz Winter als voecht
van de weeskynder van Geenert Lendertsz zaeliger,
Arien Genesz vervangende zijn zusters kynder
van Lendert Lendertsz, namelijck Lendert Lendertsz
ende Ariaengen Lendertsdochter, ter eender,
ende Claes Pietersz als man ende voecht van Lijsbet
Lenderts zijn huysvrouw, Merten Geerytsz als voecht
van de t'weeskyndt Koen Lendertsz ende Arien
Ariensz man ende voecht van Maerchgen
Pietertsdochter, indt bijweesen Jan Ariensz,
ter andere zijde, voer den schout
Claes Claesz den Jongen ende heemraden Arien
Heyndrixz, Cornelis ende Pieter Goossen Othensz,
ende pertijen voersz. hebben van melcandere ver-
ticht ende vertegen, gescheyden ende verdeylt
alsulcke lande zijluyden onder melcanderen
onverdeylt hebben gehadt, geleegen in Nieu-
leckerlant, te weeten, indt weerlants van
zeven maergen, genampt Huygelant off ...,
Willem Michielsz erfftaelff hont lants
indt t'weerlants van zeven maergen genampt
Hendric Goevertszweer, drie maergen
twe hont lants ende indt weerlants van
elff maergen genampt Arien Willem Jansz-
weer, vier maergen min een haelff hont
lants, t'samen negen maergen lants,
al welcke persellen van de lande voersz. zijn
huyden voersz. ... hebben
aen twe ende es gevallen met ver-
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tychtighe Arien Lauwen con suis ende
Geenert Lendertsz weeskynder, Aert Jansz
voorsz. als voecht ende Arien Ghertisz
voersz. voer zijn zusters weeskynder
opt lant up huyr gelant off bij Willem
Theusz ende Achtgen Lenderts ...
voer drie handen ende Claes Pietersz /
/9272/ Merten Geertysz ende Arien Ariensz ander
lant achter Arien Willem Jansz met noch vierdalf
hont lants achter Huygenlant uyt
die voorsz. elftaelf hont, hiermede zijn
die voorsz. gemeen arfgenamen van melcander
verscheyden ende gedeyldt voer nu ende ten
euwygen daege als voorsz. is, ende sal een
yegelijck hiermede zijn schaede schutten
en zijn baet wachten, ende zijn die
voorsz. lande beswaert met renten indt
gemeyn hoeftgeldts, stande geypotiqueert
opte voorsz. lande, eerst eenen brieff van
twe hondert schyldt stuck acht ende twyntich
groeten vlaems, stande achter Lendert Goevertsz,
die Ariaengen Gielis tot Leckerkaerck daerop
heeft ende die kerck in Nieuleckerlant
vierdaelve stuiver t'sjaers hooftgeldt gerekent
op vierdaelfve carolus gulden, ende noch heeft de
heylige geest in Nieuleckerlant opt lant achter
Lendert Goevertsz voirsz. vijftich schyldt stuck
als voeren, daertegens compt den helen boedel.
te weeten die ses landen tot Streffkaerck
van Zymon Adryaen zaliger kynderen weder vijftich
schildt, waertegens een gesteldt myts desen,
ende opt lant achter Arien Willem Jansz
staet tot laste hondert gulden hooftgelt
die Ariaen Lauwensz voorsz. ende Claes Pietersz
daer zelfs op hebben met noch vier en
tachtich schyldt die d'aerfgenaemen van
Reynor Jacops tot Dordrecht daerop
hebben ende noch achtyen carolus gulden hooftgelts
die den heylige geest armen in Nieuleckerlant daerop
hebben, t'samen drie hondert achthyen
d'aelve carolus gulden, overmyts dat tot
t'lant achter Arien Willem Jansz mede beswaert
es met renten hooftgeldts dan op huysweer
voorsz. ende all verloop van de voorsz. renten sullen
zijluyden gemeen betalen tot Sint Pieter anno
1591 toe ende dan voorts
zal iegelijck zijn poercie betaelen na adve-
nant hij gerechtich es.
{8}
Op huyden den 6en February anno 1591
heeft Huych Ariaensz rekeninghe gedaen van de vier
maergen lants mij een haelf hont lants die hij
gebruyckt heeft volgens zijn koyier t'jaer anno 1588,
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1589 ende 1590 die maergen voor ses carolus gulden opte
vier puyntten van welcke drie jaeren hij Huych
Ariensz schuldich blijft myts desen die somme
vijf ende vijftich carolus gulden negen stuvers, ende
opte maergen acht ende twyntich stuvers anno
1589 gecort vant t'selfde dijck-
geldt acht stuvers opte maergen anno 
1590 opte maergen ses stuvers boeven
die den achste penning voer dat hij de ver-
ponding betaelt heeft, soe dat hij schuldich blijft
die somme voersz., hierup betaeldt van de heylige geest
renten t'sjaers achthyen stuvers in de drie
voorsz. jaeren twe gulden vertyen stuvers ende noch
thyen stuvers die hij gegeven heeft van de
haelve wynskoop toe hij 't voorsz. lant huyerde,
samen drie carolus gulden vier stuvers, soe-
dat hij Huych Ariensz noch zuyver schuldich
blijft twe ende vijftich carolus gulden vijf stuvers.

Up date voorsz. hebben die gemeene erffgenamen
met melcander oversleegen van de verlooppe onbetaelde
pachten van de renten Ariaengen Giellys tot Lecker-
kaerck compt van twe pachten anno 1587
ende 1588 verthyen gulden 6 stuvers
daer de cortinge ofgetogen es, belopt elcke
handt tot sessen toe twe gulden 7 stuvers,
ende staet voort gemeen an de ses handen an de
kaerck in Nieuleckerlant vierdaelve stuver
t'sjaers ende 1589 ende 1590
noch dubbelde pachten Ariaengen Gielys voorsz.
acht gulden acht stuvers t'sjaers, Claes
Pietersz ende Arien Lauwerensz t'samen ses
gulden t'sjaers, den heylige geest aermen achter
Arien Willem Jansz achthyen stuvers t'sjaers,
Reyngger Jaecobsz aerfgenamen tot Dordrecht
vierdaelve carolus gulden t'sjaers, Arien Lauwen heeft
van de vierdaelf hont die hij ghebruyck heeft mede
betaeldt 1587 ende 1588 ende heeft noch
verschoten acht ende twyntich stuvers an de kaercke-
renten voor date desen.
/9273/ {9}
Compaererde Jacob Aertsz ter eender, ende
Aert Clemetsz, vervangende zijn suster Cleysgen
Clemetsdochter, ter andere zijde, ende zijn
van melcander vertycht, vertegen, gescheyden ende
gedeeldt in maniere van boelscheydinghe voer
nu ende ten euwighen daeggen van alsulcke lant
ende goederen zijluyden tesaemen onverdeldt gemen tot
desen dach toegehadt hebben.

In den eersten sal hebben ende houden in vertychtighe
Jaecob Aertsz voersz. acht maergen lants min drie
vierendel honts lants, geleegen in den ambocht van
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Niueleckerlant in een weerlants van elftaelff
maergen, genaempt Aert Jaecobszweer, doer-
gaende soe't in den houffslach leyt oostwaert
zeven maergen genampt Jan Willemszweer ende
westwaert zeven maergen genampt t'Waellant
ende sal daer op tot zijnne lasten houden aen
renten staende geypotiqert upt voersz. lant
verthyen stuvers t'sjaers die de kerck in
Nieuleckerlant daerop heeft met noch
tot Doerdrecht twe hondert vijff ende twyntich
schyldt hoeftgeldts stuck acht ende twyntich
groten vlaems, toecomende den aermen tot Dordrecht
voersz. in de Grote Kerck.

Ende Aert Clemetsz ende Oeychgen Clemetsdochter,
zijn suster, sullen t'saemen hiertegens hebben
ende houden in vertychtighe als voeren vier-
daelff maergen lants, loeggende in Nieuleckerlant
voersz. doergaende t'weerlants van zeven maergen
genaempt Roosgen, oostwaert zeven maergen
genampt Baerchweer ende weest waert van gelijcken
zeven maergen genampt Willem Cornelisz
Kuynnenweer, waerup zijluyden tot haere
/9274/ last hebben zullen vierdaelve stuver s'jaers
die de kerck van Niueleckerlant daerop
heeft ende noch acht pondt groot vlaems
hoeffgeldts off daer ontrent, stande op drie
gulden t'sjaers die Jaecob Aellewijnsz tot Dordrecht
daerop heeft met noch dordalff maergen
lants in Coen Jansz Maettenweer die
Jan Woutersz eertijts gecoft ende betald heeft,
waervan Aert Clemetsz ende Oeychgen, zijn
zuster voersz., die penningen bekennen mits
desen ontfangen te hebben, met noch alsulcke
penningen in de huywelijxe voerwaert als
Annigen Aertsdochter die voersz. Aert Clemetsz
ende Oeychgen Clemets moeder ghehad heeft,
zijn mede doedt ende te nyt gherekent, ende
off bevonden woerde nu ofte na date desen
die voersz. lande merder beswaert te wesen
met renten als verhaeldt staet, ofte ennighe
schulden den voersz. boedel angaende, zullen zij-
luyden melcanderen haelff ende haelff met weder-
zijden helppen draegen, hiermede zijn 
pertijen voersz. van melcanderen verscheyden ende gedeylt,
vetycht ende vertegen voer nu ende ewygen
daeggen ende sal igelijck hiervan zijn
schade schatten ende zijn baet wachten.
Aldus gedaen bij den schout Claes Claesz den
Jongen ende geswoeren heemraden Pieter Goossensz
ende Pieter Goossen Othensz. Actum den 12en January
anno 1591.
{10}

-11-



Ick Pieter Fransz, woenende in Nieulecker-
lant, kenne ende lijde myts dese mijnne
obligatie wel ende doechdelijck schuldich te
weesen Lendert Lendertsz ende Ariaengen
Lendertsdochter, elckx voer die
een helft, ofte den thonder desen, die somme
van acht ende tsestich carolus gulden doerthyen
stuvers den gulden tot 40 groten vlaems, spruytende
ter causse van gelende penningen ofte van coep
van lant, beloevende die voersz. somme te
betalen St. Pieter ad cathedram 
anno 1593 ofte verthyen daeggen
daerna ombegrepen ende bij faute van
quade betalighe verbyndende hier onder
alle mijns persons goederen, gewonnen ende
ongewonnen, hebbende ende vercrigende,
stellende die al tot verbant van allen
heeren rechte ende rechteren, mytsgaders
alle die costen daerom gedaen ofte
gedaen soude moeggen woerden ende bij Pieter
Fransz onderteyckent in presentie van de
gherechten Jaecob Aertsz, Pieter Goossensz
ende Pieter Goossen Othensz, mij present secretaris.
Actum den 17en Maerty anno 1591.
/9275/
Up huyden den 18den Februwary anno
1591 hebben Ploen Huybertsz
ende Hugen Ghenen zijn huysvrouw voer haer
zelven ende vanweegen haer kynder, te weten Lendert
Lendertsz ende Ariaengen Lendertsdochter,
ter eender verackordeert met Maerchgen
Cornelis huysvrouw, weeduwe Willem Oth Ghenesz
ende Arien Ghenesz ter ander zijde met malcander
offgherekent van lant pacht zulckx Oth
Ghenesz in zijn leven schudlich was ende
voerts van als zulckx zijluyden ennichsyns met
maelcanderen uytstaende hebben gehadt,
alle diggen doedt ende te nyt tot desen dach
toe, uytgezondert dat die kynder
Lendert ende Ariaengen Lenderts compt van haer
lant huyer naer overlijden Oth Ghenesz voersz.,
die somme twaelff carolus gulden waervan
betalen sal den eersten dach voer den lesten
die weeduwe van Oth Ghenesz die een helft
ende die kynderen van Oth Ghenesz voersz. die
ander helft ende dat onder verbant van
allen heeren rechte ende rechteren ende bij
henluyden onderteyckent. Actum ut supra.
{11}
Ick Vranck Cornelisz, wonende tot Nieuwer-
kerck, kenne ende lijde mits dese mijne
obligacie wel ende doechdelijck schuldich te
weesen Pieter Ariensz, ofte den thoender desen,
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die somme van drie hondert carolus gulden, spruytende
van ghelende penningen ofte anders spruytende uyt
zekere rekening date den elffden Juny anno
1590 onvermyndert die hoeftpenningen van den
bryeff, houdende op Oth Ariensz ende op Maerchgen
Geryts tot Leckerkerck, beloovende die voersz.
somme te betalen St. Jaecob toecomende anno 1591
ofte verthyen daegen ten lankxten
daerna onbegrepen, verbyndende ick Vranck
Cornelisz voersz. hieronder alle mijns persons
goederen, hebbende ende vercrijgende, onder verbant
van allen heeren rechte ende rechteren, waer thoender
van desen mede belyeven sal, mytsgaeders alle die
costen hierom gedaen ofte gedaen souden moegen
worden ende bij Vranck Cornelisz voorsz. onder-
teyckent in presencie van den schout Claes Claesz den
Jongen ende twe heemraden Pieter Goossensz ende Pieter
Goossen Othenz. Actum den 2en Maerty anno 1591.
X Vranck Cornelisz merck
/9277/
Up huyden den 24en April anno
1591 compaereerde Arien Hendrixz
ter eender ende Jaecob Willemsz als bestorven
bloetvoecht vandt achtergelaette weeskyndt
Arien Hendrixz voersz. namelicke Lengen
Ariensdochter, geprokureert bij Maechge Arien
Nelen dochter, ende den voersz. Arien Heyndrixz
heeft zijns weeskynts lant gehuyert soe't
geleegen es, zoe opt t'lant in Arien Nellenweer,
indt Gryetgen achter Willem Cornelisz ende voert
in t'heuwelant ende onder Arien Nellenz lant daer't
voersz. weeskyndt van zijns moeders weegen in
gherechtich es, bedraegende ontrent vier
maergen twe hont lants, dat hij Arien
Heyndrixz gehuyert heeft die maergen voer
die somme acht carolus gulden van geldt van als
nyt te moeggen coertten den bynnelantsche
omslach die vermellen es anno 1590
geduerende den tijt van twe jaeren, ingande Petry ad cathedram
anno 1591 voersz, ende wes
ongelden in myddelre tijt vallen sal den huyerman
betalen ende quijt weesen ende nyt van corten ende de
voersz. penningen van bethaelen als voersz. es, alle
jaers rekening ende bewijs van de voersz, huyerpenningen
te doen tot behouff t'weeskynt voersz. uytgezondert
noetzaecke dat men lant door crijch ofte an des 
waetternoet nyt en bruycken en mocht, voer de aerven ende
dyt gelach daerboven ende nyt te coerten als voeren,
sonder bedroch ofte aergelist, present Arien Ghenesz in de
plaets van den schout, Claes Claesz, Cornelis
Heyndrixz, Jan Thonisz, Pieter Goossen Othtensz ende
Lendert Gellofs.
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Jaecob Willemsz als voecht voorsz. sal bruycken
up all condicie voeren verhaelt, twee stucken lants
ende Arien Heyndrixz lant gelegen achter Willem 
Arien Nellen die maergen t'ende met t'eynde
geldt voer die somme negendaelve carolus gulden
en sal Arien Heyndrixz voersz, weeder alle jaers
ontfangen geduerende dese voersz. vier jaeren
huyers. Actum ter presentie als boeven.
{12}
Compaererde Phils Cornelisz vervangende in desen
zijn broeders ende zusters, wonende tot Alblas,
ende heeft geconstitueert ende machtich gemaeckt,
constitueerde ende maeckte machtich myts desen,
Coen Jansz om uyt mijnen naem als voersz. op te
draeggen ende over te geven den vrijen eygendom van
acht hont lants volgens die copcedulle daer-
van zijnde, aen handen Philps Pietersz ende Maerchgen
Pieters, huysvrouw, date den 12en Mey anno
1591, present Arien Ghenesz in de plaets
van de schout Claes Claesz ende heemraden Cornelis
Heyndrixz, Gelloff Ariensz, ende Pieter Goossen Othensz.
Actum den 12en Mey anno 1591.
/9277/
Ick Ariaen Ghijssen, woenende in Leckerlant,
kenne mets desen voer mijn ende voer mijne arffven
wel ende duechdelicken schuldich te wesen Cornelis
Dircxz Praem, ofte den thoender van desen, de somme
van een hondert carolus guldens van vertich groten
gerekent, dewelcke hij mijn ofte den thoender dese
beloeve te betalen upten twyntichsten October anno
1592 sonder langer vertreck,
ende bij faute van betaelinge ten daege voersz. soe beloeff
ick den voersz. Cornelis Preaem, ofte den thoender, int jaer
ende evenwel hem ende den thoender van desen die-
selve hondert gulden met die voersz. interest ingaende
den twyntichsten October anno 1592 up te
leggen ende te betalen tot zijnen wille, hieronder stellende
mins persoens ende alle mijnen goederen, roerende ende
onroerende, present, toecomende ende onder t'verbant 
van allen rechten ende rechteren, renuncierende tot dien einde
alle benefycien van rechten, gratien die mijn tegens
t'gheen voersz. staet eennichsyns behulpich ende thoender
deser hinderlick soude moegen wesen ende bysondere
den renten seggen dat generale renuntyasye geen staet
en grijpt tensij datter speciale renunsyaasie voer
gaedt ende dat ick niet seggen en mach mijn
niet aen gestelt en sijn alles sonder fraude. t'Oirconden
mijn hant hier onder gestelt desen 20en October
1591.
{13}
Compaereede Adriaen Adriaensz Ghijsboertsz den Ouden
als bestorven bloetvoecht van Ghijs Willemsz zaeliger 
onmondige weeskynder, naemelick Maerchgen Gijssen ende
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Maechtelgen Ghijssen dochteren ter eender zijden, ende Claes
Ariensz broeder ende voecht van Niesgen Ariensdochter,
zijn zuster, ter anderen ende pertijen voersz. zijn de nova
weeder verackordeert vertycht, vertegen, gescheyden ende
gedeylt van alsulcke goederen den voersz. Ghijs Willemsz,
die voersz. kynder vaeder medt die doodt geruymt
ende achtergelaetten heeft, te weeten dat Nyesgen Ariensdochter
gehouden wordt haer twe voersz. kynderen te houden ende
onderhout te doen in aet en dranck, schoeyen ende
cleeden van lynnen ende wollen, redelijck rewijs in haeren
staet ende ter schoollen houden ghaen tot haeren
mondigen daeggen toe, soe den tijt geleegen zal weesen
waervoeren zij hebben ende houden zal in vertichtinghe
ende boelscheydinge alle goederen, roerende ende onroerende,
huys, hoeffsteede, inboel ende anders in schuldt ende uyt
schuldt van als, nyt uytgezondert van alle
vijfftaelff hont lants, weynich min, geleeghen
indt Grietgen, te weeten t'haelve lant zulckx
die voersz, Ghijs Willemsz ende Niesgen voersz. met
melcanderen gehadt hebben ende Ghijs Willemsz voersz.,
die voersz. kynder vader, met die doot
geruympt ende achtergelatten heeft myts daer
op tot haere last te hebben vier pondt
grot vlaens hoeftgeldts die Truyghen, die kynderen
bestemoeder, daerop heeft ende anders nyt ende
Niesgen voersz. sal die kynder lant voersz, bruycken
ende bezygen tot die kynder haeren mondige daeggen
toe ende off geboerde dat eenich van de voersz.
kynderen quaeme te staerven eer se mondich zijn soe
sal her bewijs goedt als voersz. es aerven ende
bestaerven van een opt ander ende staerven zij
beyde saldt comen aen Nyesgen Ariens haer moeder
voersz. ende off gheboerde dat die voorsz. Niesgen
Ariensdochter t'voersz lant soe haer lant als haer /
/9278/ kynder lant van maerckelicke noetzaecken
van aermoets wegen moste vercoepen tot onder-
hout van haer ende haer kynderen, saldt t'selfde
moegen dien ende dat met consent van schout ende
gherechten ende voecht voersz. indien nyt saldt
t'selffde kint, te weeten die vijfaelfve hont lants
mytsgaeders upstael vandien coemen an de
kynderen ofte kyndt vrij ende vranck anverden
als zij mondich zijn ende daer mede offstandt
doen van haer vaederlijck aerff ende dat ock aen-
verden zonder ennige opzeggen ofte tegen-
zeggen van iemant, ende off geboerde dat
die voersz. kynderen myshouden weerden anders
dan t'behoert soe moeggen die voechden, schout ende
gherechten ende besteeden die op een andere daer
die beter onderhout moeggen hebben zulckx
dat van weeskynder weegen recht es ende es
hiermede doet ende te nyt gedaen die
voergaende vertychtinge ende dat dier merckelicke
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oersaecke overmyts Truyghen, die voersz.
kynder bestemoeder, die eeste vertychtinge
ende beloffte gebrocken heeft ende anders die
gherechte kennelicke was. Aldus gedaen
voer den schout Claes Claesz den Jongen ende
hemraden Geloff Adriaensz, Pieter Goossen Othensz,
Jaecob Aertsz ende Lendert Geloffsz. Actum den
6en Maerty anno 1591.
/9279/ {14} 
Op huyden den 20en November anno 1585
compareerden Arien Ghenesz ende Daem Jansz als
voochden van de naegelate weeskynder van Oth
Ghenesz zaeliger, geprockereert bij Elisabet Jansdochter,
de voorsz. Oth Ghenesz huysvrouw was, ter eender,
ende Bengamins Cornelisz als voocht van Maerchgen
Cornelisdochter, weduwe wijlen Oth Ghenesz voorsz.
den Jongen ende geswoeren heemraden, Huybert Lambertsz,
Geryt Jansz ende Cornelis Ariensz in den ambocht van
Nieuleckerlant ende pertijen voorsz. zijn van melcander
verticht ende vertegen, ghescheyden ende gedeylt in manieren
gelic Otten bij't overlijden van Oth Ghenesz, te weeten
van vijf maergen lants min een hont lants, dat
beswaert was nmet renten hooftgelts toe Oth
Ghenesz Maerchgen Cornelis zijn huysvrouw voorsz.
in huywelick versaemde vijf hondert ende achthiendaelf
schyldt stuck acht en twyntich groeten vlaems
aen zekere dieverssche vryenden stande geypotiqueert
in den ambocht van Nieuleckerlant die een
helft vant t'weerlant van zevendaelf maergen
genaempt Ghen Ottenz weer ende rechte
vierendeel vant t'weer van zeven maergen genaempt
Goossen Othenzweer, t'samen gemeen, waer-
van dat die kynder van Leendert Leendertsz
van haers vaeders besterfenis toecomende es
als Leendert Leendertsz ende Ariaengen Leendertsdochter
die voorsz. Arien Ghenesz mede haeren voocht in vier
hont zeven ende twyntich schaft lants daer-
op haer anpaert van de renten bedraecht
hooftgeldts vijf ende tzeventich der voorsz.
schylden ende es gerekent maergen maergens gelijck
ende minder na advenant ende voort die ander
renten zijn bij Oth Ghensz ende Maerchgen zijn
huysvrouw t'samen offgelost op twe hondert een
ende twyntich schyld se stuvers na hooftgeldts,
waertegens noch es vier maergen drie vierendeel
honts daer die kynder van Oth Ghenesz voorsz., /
/9279/ geprockureert bij Lijsabet Jansz dochter voer off
compt van haers moeders bestaerffenis vijff hont
drie vierendel honts een weynich min, beswaert
zijnde maergen maergens gelijck als voersz. ende met
vier ende vertich schyldt ende vijff stuvers
hoeftgeldts, soedat daer dan noch blijft
drie maergen een hont lants dat zal weesen
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aelff ende haelff die een heelft die kynder
van Oth Ghenesz voersz. ende die ander heelft
Maerchgen Cornelisdochter dat tot zijne
last draegen moet van de renten voersz.
hondert zeven ende tzeventich schyldt ses stuvers,
beloept elcke handt acht ende tachtich schyldt
ende doerthyen stuvers. Actum ter presencie
als boeven, bij mijn.
{15}
Up huyden den 29en November 1591
Compaererde Claesgen weduwe wijlen Claes Claesz den Jongen,
schoudt was in sijnen leeven van Nyeuleckerlant, ende
Claesgen voersz. met voechs handen Lendert Gherlofsz, haeren
man, ter eender zijden, hebben rekeninge ende bewijs
gedaen van alsulcke goederen als bij doede ende
offlijvicheit van den vernomden Claes Claesz aftergebleven
ende metterdoet geruympt, te weten, drie margen
lants int weer daer Claes Claesz plach te woenen,
genaempt Jan Gielissenweer, groet in den houffslach
neegen margen met noch alle alsulcke huysingge,
timmerage, fondamenten van steen ofte mueragie ende
materyael alsser upt arff is leggende of staende,
met noch alle alsulcken imboel van bedden, bullen,
coperen, tinnen, houdtwerck, wollen, linnen ofte anders,
sulcx alst soude moegen wesen, waervoer Claesgen met
Lendert Gherrisse haerren voecht ofte man gehouden
is te betaelen alle schudlen die deser tijt gemaeckt
sijn ende te betalen staen, t'sij hoeftpenningen van renten,
ofte verloepen winst ende ander loepende schulden,
sulcx bij inventaris gespecyficert ende aen-
gebrocht sijn ende hiernae geteyckent sullen
staen, ende Claesgen voersz. met voechts handen
Lendert Gherrissen sal gehouden wesen die drie
naegelaten weeskynder van den salyger Claes Claesz
onderhout ende alimentati te doen van mont-
cost ende dryncken ter scoel te houden te leeren ende
stueren, te cleeden te reeden van wollen, lynnen
/9280/ scoenen, slapinge te reewijs nae haeren staet
geduerende den tijt van ses jaeren aeneenvolgende,
ingaende up datum als voeren, ende als dese
voersz. drie kynder haer jaeren boven verhaelt om-
gecomen sullen sijn, soe sel Claesgen off Lendert
Gherissen haeren man gehouden wesen elck kynt
uyt te reycken drie pont groet vlaems, waer
off Ariaen Claessz dat eerste jaer ontfangen
sal drie pont als voeren, dat andere jaer
Claes Claesz ende dat dorde jaer Machtelgen
Claesdochter, elcx drie pont t'samen bedragende
ter somme van vier ende vijftich gulden ende off
dese voersz. kynder geen goet onderhout gedaen en
worden, soe voersz. staet, soe mach die voecht met
schoudt ende heemraden als uppervoechden die
kynder gaen besteeden up een ander daersse beter
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onderhoudt sullen hebben ende dat up den annemer
sijnen cost ende last, ende sullen die goederen arffven ende
besterven nae den rechten van Zuydthollant van dese voersz. kynderen
vant eynt upt lest.

Dit zijn die lasten ende beswaer-
nisse daert voersz. lant mede beswaert
is deser tijt hiernae volgende.

Eerst mijnheer van Brederoede, ambochtheer
van t'lant van der Lecke al eer dat den eygendom
weederom getransporteert sal worden aen Claesgen
voersz. off haeren voecht Lendert Gerrissen van den voersz.
drie margen lants voeren verhaelt volgende sekere
accort daervan zijnde 1½ gulden
{16}
Renten staende geypoteequert upte
voersz. drie margen lants.

- Ariaen Ariaensz Vinck tot Dordrecht eennen brief,
hoeftgelts van twee hondert gulden 200 gulden
- Cornelis Egbertsz scoemaker tot Dordrecht een rent
hoeftgelts van thien pont vlaems 60 gulden
- Marcghen Pieter Philps in Nyeuleckerlant met
haer kynder heeft mede een rentbrief upt voorsz.
drie margen hoeftgelts hondert ende vijfentwyntich
schilden stuck veertien stuvers 87 gulden 10 stuvers
- Die kerck in Nyeuleckerlant heeft mede een
rent upt voersz. drie margen hoeftgelts vijf pont 
vlaems 30 gulden

Dit zijn loepende schulden
- Cornelis Willemsz biersteker tot Leckerkerck
van geleverde bieren 65 gulden
- Den dijckgraeff Coel van drie jaeren dijckboeten 19 gulden 8 stuvers
- Noch t'jaer tnegentich staet noch ongerekent,
beloept wel voer den voersz. dijckgraef 15 gulden
- Dirck Tonisz, secretaris van Blesgraef van een slach
bier 18 gulden
- Cleys Cornelisz tot Alblas van excijs 9 gulden
/9281/ - Ariaen Ariaen Oemgens mede van excijs van bier 9 gulden
- Aert Jansz van goet tot sijnent gehaelt 30 stuvers
- Marchgen int Sint Eewet in den Haech 6 gulden
- Dircx Praem van hoernegelt te Dordrecht 3 gulden
- Willem Aertsz te Dordrecht van hoern 2½ gulden
- Cornelis Gerrtisz van Nispen te Dordrecht 7 gulden
Gabryel scoemaker te Dordrecht 15 gulden
- Cornelis Florisz brandewijn te Dordrecht van de geleende penningen 32 gulden
- Merten Cornelisz schoudt tot Streefkerck
compt van bier excijs 9 gulden
- Noch compt Merten Cornelisz rentmester van een jaer
pacht vant schoudt ambocht 8 gulden
- Jan Woutersz compt van een slachbeest 34 gulden

-18-



- Marcgen Pieters compt van een vercken 12 gulden
- Den Verkeerden Boer tot Rotterdam compt
van drincken 30 stuvers
- Cornelis Ghijsbertsz schoelmeester compt
van gehaelde waer 30 stuvers
- Noch compt Cornelis Ghijsberts als gaermeester
van onderhoudt dat bij Claes Claesz gecoft is geweest 16 stuvers
- Claesge heeft gecoft int arfhuys van Ariaen Heynrick
Dirckxz soe een of anders 3½ gulden
{17} - Ariaen Vinck compt van verloepe winst van een
rent die corting offgetogen 10 gulden 10 stuvers
- Cornelis Egberts scoemaker tot Dordrecht compt 16 stuvers
- Van een rent verscenen Odulphyns anno 1591 3 gulden
- Marcgen Pieter Phillips compt mede een jaer winst
van een rent 4 gulden 9 stuvers
- Die kerck compt mede van winst van een rent 3 gulden
- Noch een oblygatie houdende tot last van den
gemeenen boel, berustende onder Willem Ariaensz Scep,
schoudt tot Delfshaven, inhoudende vijff pont
groet vlaems 30 gulden
- Steeven die vleyshouwer tot Dordrecht van een
schelffgen hoeys 6 gulden

Ende offer eennyge schulden up bracken die
hiervoer niet gementyoneert en staen, sullen weesen
halff ende halff soe veel die kynder als die moeder
off haeren voecht voersz. t'samen te betalen ofte gelden.

Noch dat laegsnoedts bouck met die herringe
ceedullen sal Claesge ontfangen ende tot haer
proffijt behouden alleen ende ofter eennyge inschulden
mer waer off proffijt te verwachten dan alhier begrepen
off gemnetyoneert staet, sal wesen soewel voer die
/9282/ kynder alls voer die moeder t'samen te genieten, ende
proffijt daervan te hebben. Actum als voeren, present den
schoudt Ariaen Gheenen, heemraden Pieter Goessen Pietersz
ende Jacop Aertsz.
{18} [op deze pagina geen tekst.]
/9283/ {19}
Up huyden den 28en April anno 1591
compaereerde Jaecop Melsz als
geconstitueert van Lendert Willem Derckxz als voecht
van Jan Cornelis Gellofsz Voersongen, geprockureert bij
Borchgen Cornelis huysvrouw Cornelis Gellofsz voer-
wijf was zaelger gedachten, met bijweesen van Coen Jan
Giellensz ter eender, ende Willem Cornelisz
voer hemzelven ende vervangende Ghijsboert Cornelisz,
zijn broeder, woenende in deser tijt in Zelant, ende Jaecob Melsz als
voecht van de ander weskynder, naemelicken Gelloff
Cornelisz ende Geeryt Cornelisz, den voersz. Cornelis
Gellofs naekynderen geprockureert bij Anna Cornelis
huysvrouw, met Aert Jansz als gecoeren voecht
van de voersz, Anna Cornelis Geloffz voersz. huysvrouw was
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zaliger, ter ander zijde, ende pertijen voersz.
hebben melcanderen rekeninghe reliqua ende bewijs
gedaen, ende dat voer den stathouder Arien
Ghenesz in de plaets van den schout Claes Claesz den
Jongen, hemraden Pieter Goossensz, Pieter Goosen Othensz
ende Jaecob Aertsz in den ambocht van Nieuleckerlant,
ende wordt bevonden datter es an lant zeven
maergen t'geheel weer streckende uyt die diepte
van de Lecke tot die Overwaertsche kae toe,
oostwaert zeven maergen genumpt Merkx lant,
ende westwaert vijff maergen genumpt Jan Pietersz-
weer, met noch anderhaelff maergen ende een vierendel
honts, geleegen in Gelloff Melszweer, mede doergaende
t'geheel weer als voeren, van welcke lande hebben
ende houden zal in vertychtinghe Jan Cornelisz Cornelis
Gellofsz Voorsongen die anderhaelve maergen lants
ende een vierendel honts in Geloof Meliszweer
als voeren, waerop hij tot zijnne last hebben
zal aen renten daerop staende ofte die all
gecoft zijn staende noch tot laste vandien,
te weeten, een ende twintich carolus gulden zeven stuvers
hoeftgelts die Ariaengen Aermwijffken tot
Leckerkerck daerop heeft ende noch thien
carolus gulden die Aert Jansz ende Pieter Jansz daer-
/9284/ up tot laste hebben nu berekent es ende Claes Jansz
te Alblasserdam doerdalve carolus gulden ende Lendert
Willemsz den voersz. Jan Cornelisz voecht heeft
mede upten voersz. Jan Cornelisz tot laste
acht carolus gulden, somma een ende vertych carolus gulden 17 stuvers,
ende Willem Cornelisz ende Ghijsboert Cornelisz, zijn
broeder, sullen t'samen hebben haelf ende haelff
indt t'weerlants van zeven maergen voersz.
eennen maergen van lant nyt bezwaert weesende
met eennighe renten ende dat overmits t'inhouden
zekere voergaende vertychtinghe bij de voersz.
Cornelis Geloffsz contra die voechden van de
voersz. Willem ende Ghijsboert Cornelisz gedaen,
ende voert die ander ses maergen lants indt
voersz. weerlants sal Anna Cornelis huysvrouw
met haer twe jonste kynder geprockureert
bij Cornelis Gellofsz als Geloff Cornelisz ende
Geeryt Cornlisz voersz. t'samen hebben met ver-
tychtinghe voersz., te weeten, Anna Cornelis
huysvrouw drie maergen lants ende die kynder
elckx anderhaelf maergen lants, myts dat zijluyden,
te weeten Anna ende haer twe jonste kynder voersz.
daerop tot haere last houden zullen myts desen
vier hondert acht carolus guldenin de adverssche
bryeven veripoyqueert upt voersz. lant, te weeten,
an den Heylige geest in de Groote Kerck tot Dordrecht
een perceel van ses carolus gulden t'sjaers ende noch an de-
zelffde een perceel van rente van vier carolus gulden
achthyen stuvers t'sjaers ende Boudewijn Pietersz
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tot Dordrecht een rente van vier schyldt stuck
veerthyen stuvers t'sjaers, ende die rentmeester
Colwijck drie gulden achtyen stuvers t'sjaers ende
weynichen bet, Gerycken Fransz tot Dordrecht
een rentgen van vijff carolus gulden t'sjaers die heylige geest
in Nieuleckerlant twaelff stuvers t'sjaers ende
die kerck in Nieuleckerlant thyen stuvers t'sjaers,
ende alsoe Jan Cornelisz die voersz. Cornelis
Gellofsz Voerzongen geprockureert bij Buoerch
Cornelis huysvrouw voersz, bevonden woorden een
weynich lants merder quam eerst van zijns
moeders bestaerffenis ende nu van zijn vaeders
{20} bestaerffenis, waertegens die ander als Anna
Cornelis huysvrouw met haer twe jonste kynder
haer lant wat meerder bezwaert was met renten
last Jan Cornelisz voersz., t'welck zijluyden
gesteldt hebben ende stellen mits desen an de gherechten
voersz. om daerin te oerdineeren soo't lant van de
zeven maergen beter es maergen maergens gelick
alst t'ander ende ock mede vant huys ende
hoofstede van de voersz. Jan Cornelisz ampaert
bevonden wordt, dat hij Jan Cornelisz met zijn voechts
hant voersz. daervoeren boeven't t'gundt voersz.
ontfangen zal van Anna Cornelis huysvrouw met
haer kynderen die somme van ses ende daertich carolus gulden,
te betalen Baemis anno 1591,
ende voert den anderen imboel soe huysraet, bedden,
bullen ende haeff van beesten, blijft noch ongedelt tot
behouff dengeenen die daertoe gerechtich es ende
ock alle loepende schulden die hier nu nyt verhaelt
en zijn off nu nyt en weet blijven staen tot lasten
van den gemeenen boel om die niemaels melcander
te helppen vergoeden, die noch op date van huyden
bij de gerechten off tusschensprecken vandien ver-
ackoerdeert zijn, dat Jan Cornelisz daeroff
ontfangen zal, te weeten van zijn ampaert van zijn haeff ende imboel, 
somme zeven ende vertich carolus gulden,
te betalen Baemis toecomden ofte Dortssche
bestenmerct daeranvolgende te vollen betaldt anno
1591 voersz., onvermindert die schulden
die men nu nyt en weet upbraecken sullen bij de
gerechten geordineert worden soe't behoert somma
als boeven drie ende tachtich carolus gulden ende bij
faute van quade betaelinghe sal men dese penningen
moeggen innen als van weeskynder weegen recht
es, soe panden ende schatten ofte anders up
uyt te leggens geldts, soe't die voecht ofte
thoender dese belyeven sal.
/9285/ Voert soe heeft Anna Cornelis huysvrouw met
voechts hant Aert Jansz haere twe jonste
kynderen als Geloff Coernelisz ende Geeryt Cornelisz
angenomen te houden ende onderhout te doen in eetten ende
drincken, schoeyen ende cleeden van lynden ende willen redelick
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ende reeden in haeren staet ende ter schollen houden
gaen tot dat t'jonste mondich es offte vierthyen
jaeren oudt weesen sal, waervoeren zij hebben zal
het vruchtgebruyck van de drie maergen lants
die kynder elckx anderhaelff maergen lants toecomen
tot haeren mondigen daegen toe als voersz. es, ende
sal weeder betaelen die wynst van de renten nu ver-
schenen sijn off middelretijt verschijnen sullen elkcx
hondert twe gulden hoeftgeldts t'samen twe hondert
vier carolus gulden hoeftgeldts mytsdien dat die
voersz. kynder haer drie maergen behouden zullen
in eygendom als zij mondich zijn met t'opstal vandien
als voeren ende sal die wynst betalen als voersz. ende
de kynder verloep vrijen en voert alle loepende
schulden zulckx zijluyden nu deser tijt schuldich
zijn ende weeder alle incomende inschuldt ontfangen
uytgesondert stande renten offer eenich waer ende
die kynder lant vrij leveren vant verloep van de
renten als zij mondich sijn, voert soe sal zij Anna
Cornelis voersz. noch hebben voer die houding ende
onderhout voersz. alle inboel, bedde, bulle, lynne
ende tynne, huysraedt, koeyen ende haef, sulckx
Cornelis Gellofsz, die voersz. kynder vaeder, met die
doodt geruympt ende achtergelaetten heeft
van als nyt uytgezondert mytsgaeders die
huysinge soe die kynder daerin gerechtich zijn
ende bij haeren vaeder achtergelaetten es, behoudens
haer lant doergande voersz. weer ende off geviel
dat eenich van de kynderen off beyde offlivich werden
binnen middelretijt van de houdinghe sal comen tot
vertychtinghe Anna voersz. onvermindert dese aenneminge.
{21} 
Coen Jan Giellisz heeft t'lant achter Gelloff
Melsz Jan Cornelisz met noch anderhaelf maergen ende
en vierendel honts gehuyert, myts dat hij tot zijne
last betalen sal alle ongelden ende t'verloep van zijn
renten vrij geldt bij den hoep nu althoes te moegen ...,
te weeten, hemel vrij geenerende den tijt van vier jaeren
voer die somme t'sjaers thyen carolus gulden t'sjaers.
Actum, present als boeven.

Coen Jansz heeft sijn rekening gedaen
vant t'gene dat hij bij Jan Cornelisz gedaen
heeft, soe montcost off verscoten gelt off
vollen tinnen t'macken van cleer, hemden, scoen
van als niet uytgesondert, soe wordt bevonden
dat Coen Jansz compt die som van 10 rijnsgulden
Welcke thien rijnsgulden voer verhaelt sal Koen
Jansz zijn betaling off ontfangen off corten an sijn
lantpacht gebruyckt in t'jaer een ende
tnegentich, gedaen bij den schoudt Ariaen 
Gheenen, heemraden Pieter Jansz, Gherrit Jansz
ende Jan Lendertsz. Actum den 4en October
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1592.
/9286/
Upten 4en October 1592 soe heeft Willem Cornelisz
Goessensz sijn rekening gedaen voer schoudt ende
heemraden in Nyeuleckerlant onder genomineert,
van alle alsulcke penningen als sijn moeder Anna,
weedue wijlen Cornelis Gherlofsz schuldich was
van sekere uytcoep ende vertichtinge van lant,
huys, hoff, haeff, imboel, blinckende hiervoer
verhaelt int weesbouck tweeskynt'van den zelven
Cornelis Gerlofsz voers. geprockereert bij Borchgen
Cornelis Gerlofz eerste huysvrouw was, genaempt
Jan Cornelisz ende is die voersz. vertichtinge
gedaen up date den 28en April een ende tnegentich
soe wordt bevonden dat Willem Cornelisz uytgegeven
heeft tegens t'geen dat hij t'weeskynt Jan Cornelisz
schuldich is, te weten, drie ende tachtich rijnsgulden
blijckende bij voergaende vertichtinge van date asl voeren,
die som van 48 gulden 1812 tuver, ende daeran
diversche persselen, te weeten, an twe reysen laken te
coepen tot dat weeskynt sijn cleet, samen 15 gulden 17 stuvers,
noch an Aert Jansz ende Pieter Jansz 10 gulden, noch an
Ariaentgen Gielis 4 gulden 14 stuvers, Aelbert 6 gulden,
an Cleys Jansz 4 gulden t'weeskynt Hans 4 stuvers, an een
hempt 112 gulden ende van die gemeene schult
dat sestendeel beloept voer t'weeskynt Hans Cornelisz
voer sijn deel 612 gulden 312 stuver, somma dat den uyt-
geef beloept in dese perseellen 48 gulden 1812 stuver,
soedat Willem off Anna weeduwe Cornelis Gerrtisz
t'weeskynt Jan Cornelisz noch suyver schuldich
blijft 34 gulden 1½ stuver, present den schoudt
Ariaen Gheennenz, heemraden Pieter Jansz, Gerrit
Jansz ende Jan Lendertsz ende Jacop Melisz, Coen
Jansz als voechden. Actum als boven.

Dese voersz. 34 gulden 1½ stuyver boven verhaelt sijn offgerekent
dattet noch blijft suyver gelt 19 gulden 11½ stuyver.
{22}
Compaererde Screvel Jansz, moelenaer, wonende
deser tijt in Nyeuleckerlant ende dat ten versoucke van
Aeltgen Ariaensdochter, zijn moeder, met voechts handt in desen
Pieter Goessen Othenz, ende heeft voer ons over-
gegeven ende geeft over midts desen alle zijne goederen,
die hij hier in Nyeuleckerlant voersz. heeft, te weten, die
bullen,  linnen coperen, tinnen, van als niet uytgesondert om
diezelfde niet te moegen vercoepen, versetten noch te vermangelen
ende soe wie eennich ofte int geheel van dese voersz. goederen
coept sal in geender werden gehouden worden off ten waer met wil ende
consent van Aeltgen sijn moeder voersz., present Ariaen Geenensz
als schout van Nyeuleckerlant, Pieter Goessens Pietersz, Pieter
Goessen Ottenz ende Jacop Aertsz als gesworen heemraden
in den ban voersz. Actum den 25en Augustus 1591.
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Upten 9en Augusty 1593 hadde Jacop Melisz
als voecht van Cornelis Gherritsz weeskynt, genaempt
Jan Cornelisz den scoudt ende heemraden doen dagen
op uytscattinge te doen van berekent gelt te weten 19 gulden
11½ stuyver, diewelcke Anna, Cornelis Gerritsz weeduwe
voersz. weeskynt schuldich was in vertichtinge van
date den 28en April 1591 ende ten
daegen dienende heeft Jacop Melisz voersz. last gegeven
Koen Jansz om die uytscattinge te doen ofte bevorderen,
ende compaererde denselffven Coen Jansz ende heeft recht
versocht ende gemaeckt ende de wijsinge gedaen aen een
koe gaende after Anna weeduwe wijlen Cornelis Gerrtisz
in de weyde, ende met tusschen van den schoudt heemraden van
Nyeuleckerlant hebben pertijen met malcander geaccordert
dat die voersz. weedue voechs handen Pieter Jansz beloeft
heeft te geven binnen acht dagen dat voersz. weeskynt ses
gulden ende die reste te betalen Bamis toecomende 1593 off
14 dagen daernae onbegrepen, t'zelffde sij overgaff
aen schoudts handen off bij gebreck vandien gaff sij met
voechs handen over dat den schoudt des resterende penningen uyt
soude leggen, ende dat up sijn gewin up dubbelt gelt, vier scat 
an pant, met die costen daerom gedaen, present den schoudt,
Jan Huygen, Pieter Jansz, Jan Woutersz, Aert Aelbertsz, Gerrit
Jansz, Jacop Willemsz ende Jan Lendertsz, heemraet in Nyeuleckerlant
voersz. actum als boven.
/9287/ {23}
Up huyden den 8en April anno 1591
compaererde Huych Adriaensz ter
eender ende Melis Jaecobsz als bestoerven
bloetvoecht van de naegelaete weeskynderen van
Huych Adriaensz voersz., geprokureert bij Maechgen
Jaecobsdochter, den voorsz. Huych Adriaensz huysvrouw
zaeliger gedachten, naementelicke Arien Huygensz,
Lendert Huygensz, Maerchgen Huygen ende Neltgen Huygen
dochteren, ter andere zijde voer den schout Claes 
Claesz den Jongen ofte zijnne stathouder Arien
Ghenesz, hemraden Pieter Goosen Othenz, Lendert
Gelloffsz, Pieter Goosensz ende Jan Thonisz in den
ambochte van Nieuleckerlant, ende den voorsz.
Huych Adriaensz heeft zijn voorsz. vier weeskynderen
rekening, reliqua ende bewijs gedaen in maniere van
boedelscheydinge ende daer off vertycht, vertegen, gescheyden
ende gedeylt voor nu ende ten euwigen daegen van haers
moederlijcke aerfnis voersz.

In den eersten bewijst Huych Adriaensz zijn voorsz.
kynderen van haers moeders bestaerffenis indt
t'weerlants van zeven maergen, genampt Jan Willemsz-
weer, oostwaert zeven maergen genompt Willen Cornelis
Huymenweer ende westwaert elftaelf maergen genompt
Aert Jaecobszweer, drie vierendel honts lant
ende es beswaert met renten sestaelve stuver die
die kerck in Nieuleckerlant daer op heeft.
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Ende indt weerlants van acht maergen genompt
Jaecob Meliszweer, oostwaert zeven maergen
genompt Claes Meliszweer ende west waert elff
margen genompt Arien Willem Janszweer, drie
hont lants ende es beswaert met vijftich schildt
hoeftgeldts stuck achtyn stuvers, die Jannichgen
Huych Voppens con socis daerup hebben
/9288/ ende in Arien Willem Janszweer van elff maergen
voorsz. bewijst Huych Ariensz voorsz. zijn vier
weeskynder eenne maergen achtyen schaft lants,
beswaert weesende met renten met twyntich schyldt
hoeftgeltdts stuck als vooren ende drie stuvers een doyt
t'sjaers dat die heylig geest in Nyeuleckerlant daer
op heeft.

Ende noch indt t'weerlants van acht maergen
ander haelf hont, genompt Giellislant, anderhaelff
hont lants ende vier schaft lants.

Somme anderhaelf maergen ende
doordenhaelff hont lants min drie schaft.

Noch es Huych Adriaensz schuldich Jan Ariensz zijn
broeder, twee hondert vijff ende tzeventich carolus gulden
hoeftgelts voer die kynderen hondert acht ende daertichs-
taelve carolus gulden stuck 40 groten vlaems.

Ende es die voorsz. Huych Adriaensz noch schuldich 
nu berekent thyen pont grot vlaems van lant-
pacht voer die kynderen vijff pont vlaems.

Hiertegens compt die kynderen weeder sonder
vier ende tnegentich carolus gulden ende vierdaelve stuver
van den haelven inboel, zulckx die up date van
desen vercoft es tot behouff van de kynderen
gemaeckt.

Al welcke landen ende goederen hiervoeren ver-
haelt, die Huych Ariensz zijn kynderen bewesen
heeft mytsgaeder die lasten ende beswaernissche
van de renten daer up staende ende alle loeppende schuld 
soe lantpacht ende als, te weeten, schuldt ende inschuldt,
compt tot behouff Huych Ariensz voorsz. die hij
allen sal hebben ende houden voer nu ende ten euwygen
daegen, ende den haelven inboel als voorsz. die
kynder toecomende, waervoeren hij gehouden wordt
die voersz. zijnne kynder te houden ende goedt onderhout
te doen in eetten ende drincken, schoeyen ende cleeden van
linnen ende van wollen, reedelijck ende rewijs nae haeren
staet ende ter schollen houden gaen ende t'onderhouden tot haeren
mondighen daegen toe, te weten, alsse vijffthyen jaeren
oudt zullen weesen ende alsdan gehouden weesten uyt te
reycken eennen daelder elckx van een gulden thyen stuvers /
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{24} ende daermede off zetten ende oft geviel datter van de
voersz. kynderen storvden bynnen die houdinghe 
sal op d'ander besterven na den rechte van Zuythollant
ende staerven sij altemael eer zij mondich zijn, zal Huych
voersz. ghen uytreyckinghe gehouden weesen te doen
ende off die kynderen eennich goedt anquam te bestaerven
bynnen myddelretijt van den anneminge ofte houdinghe als voeren
off hebben soelanghe van de voersz. kynderen mondich weesen
zullen als voersz. staet ende compt alsdan an den rechten
aerven, hiermede zijn die voersz. pertijen als Huych
Adriaensz van de voorsz. zijnne kynderen met voechts hant
voersz. van melcander verticht, vertegen, gescheyden ende
gedeyldt voer nu ende ten euwigen daegen. Actum ende ter
presentie als voeren, bij mijn.
/9289/ {25}
In deser maenieren ende voerwaerden hiernae verclaert,
soe willen die voechden bij naemen Cornelis Willemsz
Jonkynt tot Ryderkerck ende Jaecob Meusz,
schout tot Swijndrecht, vervangende in desen
Adriaen Cornelisz Casteleyn van Lechblocklant,
mede als voecht vant weeskyndt van Cornelis
Claesz, geprockureert bij Maerchgen Meusdochter, genaempt
Claes Cornelisz ende dat met consent van de
schout ende hemraden in Nieuleckerlant, ende willen
t'selfde lant verhuyeren aen twe percellen, te weeten,
een stuck lants van doerdaelff maergen, geleegen
in Heyn Coerssen lant indt Elshout, ende noch
zeventhyendaelff hont lants, geleegen in een weer-
lants van negen maergen in de hoffstede daer Claes
Huygensz zaeliger placht te wonen , alsoe t'beyde
in den houffslach geleegen es met alle zijn aencleven
van gryenden uytterlant ende tymeraegie die op
die zeventheyndaelff hont es stande, voerts soe
sal dien huyerman gehouden weesen t'zelfde lant
van dijck, banwerck ende als daer anclevende
benvrijdende ende alle t'gundt bvij dijckgraef ende
hoegedijckhemraden gekeurt mochten worden
van gelijcke bevrijden ende die schouwen daer-
over leveren buytent t'weskynts cost, hoe 
die selffde keuren mochten vallen ende sullen
mede van gelijcken den huyerman gehouden weesen
t'selffde lant te bevrijden van alle ommeslaegen contrubucien
die over t'selfde lant geëyst ende omgeslaegen mochten
worden, al tot last ende swaernis van den huyerman,
zonder daer nyt off te corten, indt geheel nochte deel,
hoewel nochtans die E. heeren Staten s'lans ende dijck-
graeff den hoegendijckhemraden daer cortinghe
off gebyeden sal evenwel ghen cortinghe off gedaen worden
een yder mach hierop letten dy't voersz. lant in huyert, /
/9290/ noch sal den huyerman gehouden weesen alle die
telinghe die up voersz. lant zijn stande, te weeten,
buytensdijckx tegens t'lant, t'sij hoeft, stoeven
ofte opgaende goed van willighen nyt op te houden
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noch uyt te roeyen dan allen vier jaerich rijs
off men saldt opten huyerman verhaelen, ende
men wyldt t'selfde lant verhuyeren vier jaeren
aeneen geduerende, waeroff die huyer ingegaen es
St. Pieter ad cathedram anno 1591,
ende soe voertgaende tot dat die vier jaeren
geëxpereert sullen sijn ende den huyerman en sal ghen
weylant met die plouch brecken dan allen
dat kenplant dat andt voersz. lant behoert,
ende soe wye dyt voersz. lant huyert die sal
gehouden weesen goede generfde suffisante borghen
te setten daer den schout Claes Claesz den Jongen
ofte zijnne stathouder met den heemraet Jaecob 
Aertsz, vervangende Pieter Goosen Othesz, henne sullen
t'voersz. weeskynt aen behouden te weesen, ende den
huyerman sal gehouden weesen alle jaers St. Pieter 
ofte vierthyen daegen daernaer sijn jaer-
huyers te betaelen ende bij gebrecken vandien sal men die
penningen met alsulcken recht als van weeskynder
weegen recht es ende dat soewel op te boerge
als opten huyerman, keure vandien hebbende, 
met die costen hierom gedaen ende op elck stuck lants
sal staen ten gelaeghe twe carolus gulden sonder
t'weskyndt nyt te moegen corten, noch zijn dat
voerwaerden dat den huyerman sal gedoegen dat
Merten Gertysz ofte zijnnen aerven stande dese huier
sal moegen die stech lijden ende rijden met die
stoup ende den huyerman sal geven tot behouff vant
teyckenen van elcke persel drie stuvers.

Cornelis Ariensz Langen heeft gehuyert
die dordaelf maergen in Heynnelant bij den
maergen die voersz. maergen voer die somme
van twaelff carolus gulden ende t'ransoen buyten ende es
boerghe Pieter Fransz.
{26}
Jan Lendertsz heeft gehuyert die zeventhyendaelff
hont lants, geleegen in Claes Huygenszweer,
bij de maergen uytwijsende die voerwaert die
voersz. maergen voer die somme vijffthyen carolous gulden
ende thyen stuvers, ende es boerghe Cornelis
Ariensz Langen, t'ransoen buyten als voeren.
Actum den 11en April anno 1591.

Rekeninghe gedaen bij Cornelis
Willemsz Jonkynt als voecht
van Claes Cornelisz van zijn
handeling hij gehadt heeft van de
verchochte lande van mijn E. heeren
van den Overwaert als anders. Actum den
11en April anno 1591.

Eerst ontfangen van Jan Lendertsz
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van lanthuyer van Leys 10 carolus gulden

Noch ontfangen van Ghijs Ariaensz
met met tghene hij Ghijs voersz. betaelt 
heefft mr. Pieter van de houdinghe,
Claes Cornelisz ende den casteleyn mede
van houdinghe, t'samen 83 gulden

Noch ontfangen van Wouter Jansz van
oude pacht 30 gulden

Noch ontfangen van Cornelis Ariensz
Langen vanweege Arien Heyndricz
Cort van zijn oude rekening bij tijden
van Arien Cornelis Aertsz 17 gulden 5 stuvers 15 penningen
/9291/
Ende noch ontfangen bij Cornelis Willemsz
voersz. van mijn heeren van den Overwaert ofte
hueren secretaris zeven hondert vijff ende
veertich carolus gulden thyen stuvers 745 gulden 10 stuvers

Ende Arien Cornelisz Casteleyn
heeft mede ontfangen van mijn heeren
van den Overwaert vant verchochte
lant drie hondert carolus gulden 300 gulden

Somma t'samen elff hondert ses
ende tachtich carolus gulden twe stuvers

Upten 11en April 1591 heeft Cornelis
Willemsz beweesen vor den schout ende gherechte uyt-
gegeven te hebben, soe van onderhout Claes Cornelisz
cleeden ende reeden al uytwijsende zijn buck, hij 
vertondt heeft, drie hondert acht ende tachtich
carolus gulden thyen stuvers 12 penningen.
388 gulden 10 stuvers 12 penningen,
facyt 388 gulden 10 stuyvers 12 penningen

Noch heeft den voersz. Cornelis Willemsz uyt-
gegeven op renten, blijckende bij de willecoer date
den 27en Desember 1590 houdende op Cornelis Jan Joestensz
tot Ryderkerck, inhoudende de somme van
vijff hondert carolus gulden hoeftgeldts tegens thyen
carolus gulden van de hondert, berustende onder
Cornelis Willemsz Jonkynt voersz.

Dit jegens een gerekent behoudens ende onver-
mindert die drie hondert gulden die Ariaen
Cornelisz Castelein onder hem heeft die Claes
Cornelisz zuyver comen mytsgaeders die
vijff hondert gulden van de willecoer t'samen
{27} acht hondert der voersz. guldens voert jeges
maelcanderen offgerekent, soedat Cornelis Willemsz

-28-



merder uytgegeven heeft gehadt als hiervoeren
noch verhaeldt staet twe carolus gulden 8 stuvers 10 penningen
al tot goede rekeninghe, present Jaecob Aertsz ende
Pieter Goossen Othtensz, hemraden in Nieuleckerlant,
Cornelis Willemsz ende Jaecob Meusz, schout tot
Swijndrecht als voechden vant voersz. weeskyndt. Actum
den 11en April 1591, Merten Geerytsz es
boerge gewoerden voer dese voersz. penningen om die
uyt den ban van Nieuleckerlant nyt te vervremden blijckende
bij zekere acte date den 13en Desember anno
1590 bij den voersz. Merten Geerytsz
onderteyckent.

Compaererde Cornelis Willemsz Jonckynt van Ryder-
kerck als voecht van t'weeskynt Cornelis Claes
Huygen genaempt Claes Cornelisz, geprokereert bij
Marcgen Meusdochter, ende hij voecht voersz. heeft sijn
rekening gedaen in presentie van Jacop Meusz, schoudt
in Swijndrecht, ende Ariaen Cornelisz geassistert met Jan Huygen, beyde
woenende in Lechblockelant, mede als voechden vant t'voersz. weeskynt,
voer schoudt ende heemraden onder genomineert, van alle sijne
handel ontfang ende administratie, dien hij heeft
gehadt seder den 14en December 1590 vant
t'weeskynt sijn jaerlycxse incomsten, te weten, lantpacht
van vijff margen, anderhalff hont gelegen in Nyeuleckerlant
in een buyert ofte gehucht genaempt t'Elshoudt, waer-
van die een dordalff margen gelegen sijn in een weertgen lants
van vijff margen, genaempt Heyne Corsselant, ende die
ander dordalff margen anderhalff hont gelegen in de hoffsteede
ende t'weerlants van 9 margen daer Claes Huygen up
plach te woenen, gebruyckt die dordalff bij Cornelis den
Langen, ende die ander dordalff margen anderhalff hont gebruyckt
ende gepossydert bij Jan Lendertsz als huyerluyden, welcke
voersz. landen gebruyckt zijn vier jaeren ingaende St. Pieter anno
1591 t'eerste jaer diewelcke t'sjaers
verhuyert sijn dat een stuck van 212 margen voer 12 gulden den margen
/9292/ ende die ander 212 margen 112 hont gehuyert die margen
voer 15½ gulden al vermellende die huyere hiervoeren verhaelt date den
11en April anno 1591 met noch die winstpenningen,
hoeftgelts van vijff hondert rijnsse gulden, staende up eenen wilcoer, houdende
up Cornelis Jan Jorysz, woenende up Slickerveer tot Ryder-
kerck, breder blijckende bij de voersz. wilcor berustende onder den
voersz. Cornelis Willemsz, waervan Cornelis Willemsz ontfangen
heeft gehadt die jaer wynst t'sjaers vijftich gulden, maeckt
samen vijf ende twyntich pont groet vlaems, met noch een jaer
daeraenvolgende van deselffde wilcor 40 gulden dat verscenen was
den 26en December 1594 met noch
eennyge oude restanten bij de bruyckers soe den langen Cornelis,
Jan Cornelisz ende Ghijs Ariaensz van voergaende jaeren up een gerekent met noch
een jaer bruyckx vant t'zelffde lant hiervoer verhaelt,
gebruyckt bij Wouter Jansz ende den Langen Cornelisz te weten
t'jaer vijff ende tnegentich int cluys, daer Cornelis den Langen pacht
gebruyckt staet vijff ende twyntich voers. off incompt int t'geen hij t'weeskynt schuldich blijft,
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ende Wouter Jansz pacht is gerekent aen Cornelis Willemsz
die Cornelis voersz. ontfangen sal in betalinge van t'geen hij
aen t'weeskynts afteren was, soedat Cornelis Willemsz
handeling ende ontfangen heeft gehadt in de vier jaeren te weten t'jaer een, twe,
drie, vier ende vijf t'negentich, volgende zijn rekening, die somme van 300 ende
acht ende tnegentich gulden 18 stuvers.
Waertegens Cornelis Willemsz weder bewesen heeft uytgegeven te hebben tegens den
voersz. ontfange tegens een gelyquidert dat den uytgeeff merder
is dan den ontfange bij quitantie bewesen die som van een
hondert twe ende vijftich gulden 8 stuvers die Cornelis Willemsz als
voecht vant t'weeskynt comen midts dat daermede in
gerekent es seven pont groet vlaems, die hem toegeleyt worden bij de
conter voechden Jacop Meusz ende Ariaen Cornelis Casteleyn tot
Blockelant voer den dienst ende moeiten die hij voer t'weeskyndt
gedaen in den tijt van sijn voechdij, ende es gerekent t'leste
jaer winst betaelt te wesen van een rent t'sjaers 6 gulden die
de weeduwe van Rocus van Herlem heeft spreckende upt weeskynt,
dat verscenen was up St. Lucasdach anno 1595, midts oick dat
Gerrit Aertsz betaelt is van t'leste halff jaer mont-
cost, versceenen Dortssche beeste merkt anno 1596, welcke een hondert
52 gulden 8 stuvers Cornelis Willemsz up geassignert es ende
ontfangen sal van Cornelis Jan Joris van twe jaers winste
t'sjaers 40 gulden, maeckt samen 80 gulden, daer t'leste jaer off
verscenen is den 26en December 1596, ende voerts van Jan Lendertsz,
Ghijs Ariaensz ende Wouter Jansz die rest tot die voersz. som toe,
waerentegens van Wouter Jansz schuldich es twe jaeren bruycx, te weten
t'jaer 1595 ende 1596 daervan Cornelis Willemsz sijn penningen aen
innen sal soe verde die strecken sullen tot sijne betaling toe, gedaen 
ter presentie van den schoudt Ariaen Geennen, heemraden Aert Ariaensz, 
Jan Tonisz, Ariaen Willemsz ende Cornelis Willemsz Boer, heemraden
in Nyeuleckerlant. Actum den 27en December 1596.
{28}
Compaereerden Cornelis Pietersz voer hemzelven
ende Pieter Goossen Othtensz als voecht van de
naegelaete weeskynder van de voersz. Cornelis Pietersz
van s'moeders weegen geprockureert bij Maerchgen
Cornelisdochter, namelicken Pieter Cornelisz
ende Cornelis Cornelisz, ter eender, ende up
Zymonsz als voecht vans vaeders zijde ende Pieter
Goossensz Othensz van s'moeders zijde als voechden
van de voerkynder achtergelaetten bij Cornelis
Cornelisz Doerst ende Maerichgen Cornelis zijn huysvrouw
was zaliger voersz. namelicken Nelgen Cornelis-
dochter ende Cornelis Cornelisz ter ander zijde,
voer den schout Claes Claesz den Jongen ende
heemraden Arien Heyndrixz Cort, Pieter Goossen Othsz
voersz., Pieter Maetheus Pietersz, ende hebben met
melcanderen verackoert ende overcomen vertycht, vertegen
van alsulcke goederen als die voersz. voerkynder
quaemen uyt den boedel van de voersz. Cornelis Pietersz
ende Maerchgen Cornelisdochter, zijn huysvrouw was zaliger, 
nu van haers moeders bestaerffenis, waervoeren die
twe kynderen eens hebben sullen ene somme vier
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hondert vier ende twyntich carolus gulden tot 40
groten vlaems stuck, die zijluyden met haer voechts
handen genieten ende ontfangen zullen van de verschoete
lande ende goederen uyt handen van mijn E. heeren van den
Overwaert, ende zal den voersz. Cornelis Pietersz met
zijn twe nakynder geprockureert bij Maerchgen
Cornelisdochter voersz. vrij ende vranck zonder iemants
up ofte tegenzegen alle goederen die daer noch
blijven, soe koeyen, huysraet, ontfangen inschuldt
ende betaelde uytschuldt, sulckx hij heeft die den
gemeynen boel uytstande ofte schuldich es, ende wordt
ontslaegen van de eerste anneminghe van de voersz. kynderen
ende es hiermede doedt ende te nyt, myts dese, behoudens
ende onvermindert de beloefde penningen voersz. Actum den 3en
Mey anno 1590, datum als boven, bij mijn.
/9293/
Cornelis Pietersz voersz. heeft zijn twe weeskynder
Pieter Cornelisz ende Cornelis Cornelisz geprockureert
bij Maerchgen Cornelisdochter, zijn huysvrouw was
zaliger voersz. ende die kynder moeder die was angenomen
te houden ende onderhout te doen in etten ende dryncken,
schoeyen ende cleeden van lynnen ende van wollen, redelick
ende rewijs nae haeren staet ende ter schollen houden
geaen tot dat t'jonste vierthyen jaeren oudt wesen
sal, waervoeren hij hebben ende houden zal alle haers
moeders aerffenis ende bestaerffenis die zij met die
doet geruympt ende achtergelaeten heeft, soe
inboel ende lant dat nu deser tijt aen den Overwaert
vercoft es ende van als nyt uytgezondert ende
off die kynderen eenich goedt anbestoerff in
middelretijt van de houding sal hij mede hebben voer die
houding voersz. ende off geviel dat die kynderen
stoerven bynnen die houdinghe, sal upten vaeder
bestaerven ende offer een stoerff, sal up d'ander aerven
in den rechte van Zuythollant ende bij gebrecke
van quade onderhoudenis mach die vorn. schout
ende gherecht in Nieuleckerlant voorsz. die voorsz.
kynderen up een ander besteeden daerse beter onder-
houdt moeggen hebben tot coste van den annemer
voorsz. Actum als boeven.

Copie
Wij, Vop Zymensz ende Pieter Goosen Othtesz
als voechden van de naegelaete weeskynder
van zaelige Cornelis Cornelisz den Doerst
in Nieuleckerlant, kenne ontfangen te hebben
die somme van vier hondert vier ende twyntich
carolus gulden ende es hierin begrepen hondert carolus gulden,
blijckende bij die rekening, ende voert ter cause
van drie maergen twe hont vijff ende twyntich
schaft lants, leggende in Nieuleckerlant
voorsz. in een weerlants van elff maergen, genaempt
Pieter Voppenszweer, bedanckende mijn heeren
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voorn. hen goede betalinghe bij ons onderteyckent.
Actum den 14en July anno 1590.
{29}
Matheus Pietersz heeft t'ouwste meysgen van Cornelis
den Doerst, Nelgen Cornelisdochter, angenomen een jaer
lanck, ingaende Meydach anno 1590
ende die voechden sullent cleeden ende schoeyen ende van
als bestellen, ende noch uytreycken alst jaer
uyt es vijfcarolus gulden. Actum ut supra.

Compaererde Cornelis Ariaensz den Langen voer den
schoudt ende heemraden ondergenomineert, ende hij
comparant bekende schuldich te wesen t'weeskynt genaempt
Claes Cornelis met voechs handen Cornelis Willemsz, Jacop
Meusz ende Ariaen Cornelisz Castelein tot Lechblocklant,
die somme van vertien pont groet vlaems die t'wees-
kynt versceenen zijn t'jaersdach anno 1599,
diewelcke hij comparant alsdan beloeffde te betalen,
stellende hieronder tot hypoteecke ende een onderpant
twe margen lants, gelegen in den ambochte van Nyeulecker-
lant int Elshout in een wertgen lants van drie margen,
genaempt Cornelis den Langens huysweer, duergaende soe
hij comparant daerin gerechtich es, oestwaert naest
belnet 9 margen toebehoerende die weedue wijlen Merten
Gerrtisz met haer kynder, ende westwaert een weertgen
lants van vijf margen, genaempt Heyne Corssen lant, naest
gelant zijnde voerts stelde hij comparant tot
versekertheyt vant weeskynt twe vrije margen lants, gelegen
int Grietgen, in een stuck lants van 24 margen,
voerts generalicken ende specialicken alle zijne comparants
roerende ende onroerende goederen, hebbende ende vercrijgende,
maeckende dieselffde subjeckt den thoender, voertsz allen
heeren rechten ende rechteren ende den rechte van de lant
om t'voersz. afterwesen daeraen te moegen verhaelen, ende
bovendien constituerde Aert Ariaensz jongen Haen ende 
/9294/ Cornelis Willemsz jongen Boer haerselven persoens ende
goederen hiervoer borge, onder gelijcke verbant als voeren,
midts dat hij comparant weder sijne borge beloeffde te
indemneren, costeloes ende scadeloes onder verbant van
recht als voeren, present den schoudt Ariaen Geennensz,
heemraden Jan Tonisz, Aert Ariaensz, Ariaen Willemsz,
ende Cornelis Willemsz jongen Boer in Nyeuleckerlant. Actum
den 28en December 1596.

Ende boven dese voersz. 14 pont groet vlaems bekende
den voersz. Cornelis Ariaensz Langen t'weeskynt noch suyver
schuldich te wesen soe't voer de voersz. schoudt ende
gerecht voersz. gebleecken ende gerekent es, die somme van
27 gulden stuck 40 groeten vlaems ende 17 stuvers, die-
welcke Cornelis Ariaensz voersz. hier voer ons gerechten overgeeft hierin
gecondemneert te wesen als volmaeckt recht
met willige condemnatie dieselfde penningen te betalen van Mey 
toecomende anno 1597, off daer voer geëxecuteert te worden,
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volgende d'ordynantie van den Hove van Hollant daerup staende,
present als boven.

Bovendien blijft noch ongerekent t'gebruyck van twe
margen 3 hont lants in Heynen Corssen lant bij den Langen
Cornelis gebruyckt den jaer 1596, volgende die huyersedulle.

Compaererde Cornelis Ariaensz Langen ende bekende schuldich te wesen
t'weeskynt van Cornelis Claes Huygen die somme van seeven en twyntich
carolus gulden stuck 40 groeten vlaems, ende 15 stuvers, diewelcke
hij comparant beloefde te betalen binnen die maent van Mey anno 1597,
off bij gebrecke van betalinge geeft den vernomden comparant
overmidts dese daerin gecondemneert te wesen met willige
condemnatie ende volmaeckt recht om die voersz. som met executie
te innen volgende d'ordinantie van justitie. Actum als boven, present
ende ten overstaen den schoudt Ariaen Gheenensz, heemraden Jan
Tonisz, Aert Ariaensz, Ariaen Willemsz ende Cornelis Willemsz Boer
in Nyeuleckerlant, ende constituerde Aert Ariaensz ende
Cornelis willemsz Boer haers persoens ende goederen hiervoer
borch onder gelijcke verbant als voeren, midts dat den vernomden
comparant weder beloeffde sijne borgen te indemneren, costeloes ende
scadeloes, present als voeren.
{30}
Compaereerde Aert Jansz ende heeft rekening
gedaen vant t'gebruyck hij gehadt heeft van zeven
maergen vijftaelff hont lants, zijns moeders weskynt,
naemelciken Jan Claesz toecomende, geleegen in Nieulecker-
lant, soe in Jan Pieterszweer doerdaelff maergen,
in Dierckges kints weer elfftaelff hont lants, daer-
in Jan Pietersz smaelweer vierdaelff maergen met den
voorsz. Aert Jansz gemen haelff ende haelff ende dat vant
jaer bruyckx een ende tnegentich offgerekent ende alle
voergaende jaeren hiermede doot ende te nyt gerekent
myts desen, ende noch offgerekent drie carolus gulden t'weeskynt
toecomende vant offcoeppen van eennen rentebryeff van
sesthyen pont grot vlaems die Aert Jansz voersz. off-
gecoft heeft van Ariaengen Gielis tot Leckerkerck
ende Aert Jansz nempt tot zijne last voert voersz. weskynt
te betalen t'rentgen van den Zoeten naem Jhezus t'jaer
een ende tnegentich alzoe de wynste nyt betaelt en was, soe
wert bevonden dat Aert Jansz suyver schuldich blijft
die somme vijff ende daertich carolus gulden een stuver.
Aldus gedaen voer die voechden Cornelis Jansz
Verleck van vaeders zijde ende Zymon Huybertsz van
s'moeders weegen ende den schout Arien Ghenesz, heemraden
Pieter Goosensz, Geeryt Jansz ende Pieter Jansz
in Nieuleckerlant oorsz., myts dat met dese rekening
alle voergaende rekeningen soe vant t'gebruyck vant
lant voorsz. ende van onderhout vant voorsz. weskynt ende
van als, soe van uytgeeff als ontfang, die den
voorsz. Cornelis Jansz Verleck als voocht voorsz. mede
gehadt heeft, es mede doot ende te myts desen,
scheldende die voorsz. Cornelis Jansz quijt van alle
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zijn handeling hij gehadt heeft ende es hiermede
tenyt als voeren, compt zuyver toe somme voorsz.
Actum den 6en Jaenewary 1592, present als boeven.

Up huyden den 6en Jaenewary anno 1592
voersz. heeft Aert Jansz die voorsz. zeven maergen
vijfaelve hont lants in huyere genomen, present als voeren
ende dat den tijt van vier jaeren ofte twe jaeren daer
Aert Jansz voorsz, zijn opsie ende keur off houdt bescheyt
te zeggen voer St. Pieter toecomende nu anno 1592
ende alsdan ingainde den hop t'sjaers voer
vier ende vijftich carolus gulden vrij geldts van als, te weeten,
hemel van nyt althoes te moeggen corten, mytsgaders
stande ofte s'heeren plackaten als ... van cortinge
vermelde es ten reeden nyt te corten dan allen die vier /
/9295/ puyntten als nyew moellens nyew sluyssen oppen
oorloch ofte inbreck van waeter datte men
t'lant nyt en bruycken en mach, sal den huyerder doen
als zijn naebuyeren aen weeder zijden, myts condicie
uyt alle schade te houden van allen ongelden ende alle
jaers te betalen St. Pieter voersz., soe den bruycker
voersz. die voersz. penningen onder begeert te houden die
daer overschietten off t'weeskynt ombeeren macht, sal der
off geven behoerlijcke wynst ofte die voechden antellen
die gehouden zijn ende te leggen tot proffijt t'weeskynt
voersz. ende sal gehouden weesen brengers te betalen die wynst
weeskynts anpaert vant t'rentgen van den Zoeten naem
Jhezus buytten zijne cost ende daer voeren weeder
bruicken ende besygen t'weeskynts anpaert van de hooffstede
ende steen offtre fondamenten soe hij daer in gherechtich es
ende zijne vaeder met die doedt geruympt ende achter-
gelaeten heeft ende t'heynden expiratie van de voersz.
huyer salt comen aent voersz. weeskynt soe vrij
als voorsz. staet ende t'voorsz. lant wel te
onderhouden van betelighe van dijck, slootten, sulcx
daer aen behoert, geenerende die voorsz. huyer.
Actum present als boeven, bij mijn ende bij Aert Jansz
ten gelaege verschoten vier gulden salder twee gulden
offcorten an de eerste pacht.

Upten 29en Mey 1594 heeft Aert
Jansz sijn rekeninge gedaen in presentie van Cornelis
Jansz sijnen broeder, van t'weeskynt van Claes Jansz zaliger,
genampt Jan Claesz, ende dat int bij-
wesen ende presensy van Symen Huybertsz als voecht
vant voorsz. weeskynt ende noch int bijwesen van Pieter Jansz
als oom vant voorsz. weeskynt, ende dat van twe jaeren
bruyckx vant t'lant hiervoeren verhaelt, te weten, t'jaer 1592 en
1593, soe dat bevonden wordt bij goede rekening dat
den voorsz. Aert Jansz betaelt heeft van de voorsz. twe jaeren pachts,
soe aen montcost, schoelgelt, cleer, wollen, linnen, schoen ende anders,
sulcx alst t'weeskynt tot sijn alimentatie ende
onderhout van doen heeft gehadt, hyermede offgerekent
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al doet ende te niet van die twe voorsz. jaeren ende
van alle verleeden ende voergande jaeren tot den tijt als
voeren toe, ende noch alle alsulcke vijff ende
dertich gulden een stuver als in de voergaende rekening
gedaen es van date den 6en Januwary 1592
es mede offgerekent ende betaelt. Actum als voeren,
present als boven ende heeft noch aengenomen Symen
Huybertsz vanwegen Arckengen sijn dochter als moeder vant
t'voorsz. weeskynt dat weeskynt onderhoudt te doen van
montcost geduerende den tijt to Meye toe 1596 ende 
es ondersprocken dat het kynt sal alle jaers schoel
gaen buyten s'lans tot Schonhoven off alders daer men
het tot sijne proffijt sal laeten leggen t'sjaers we-
[einde van deze akte]
{31}
Compaererde Jacop Willemsz als voecht vant
aftergelaten weeskynt van Ariaen Heynrick Dirckx
ter eender, ende Ariaen Heynrickx voorsz. als vader
vant voorsz. weeskynt, genaempt Leentgen Ariaensdochter
ter andere zijden, beroerende van haerluyder beyde
handeling indt ontfangen vant t'voorsz. weeskynt, soe
dat Jaecop Willemsz heeft ontfangen vant
weeskynts ghelt die som van vier ende vijftich
gulden 5½ stuver, ende noch van hoey 12 gulden 15 stuver,
welcke voorsz. penningen den voorsz. Jacop Willemsz bewesen
heeft weeder uytgegeven te hebben voer't weeskynt
schult, soe dat hij mer uytgegeven heeft dan ontfangen
achtien stuver, diewelcke Jacop voorsz. weder ontfangen
sal vant voorsz. weeskynt, welcke penningen voorsz. Jacop Willemsz betaelt.

Ende Ariaen Heyndrickx Dirckx voorsz. heeft
mede sijn rekening gedaen vant t'geen dat hij
verscoten ende uytgegeven heeft voer't t'weeskynt voorsz.,
ende t'weeskynt schuldich was van lant-
pacht off anders, dat vorsreven was anno 1590, soe dat het weeskynt 
van Ariaen Heyndrickxz sijn vader die som van
vier ende twyntich gulden 10 stuver vijff penningen. Actum den 6en
Febrewary 1592, present den schoudt,
Jan Lendertsz, Gherrit Ariaensz ende Jacop
Aertsz als heemraden ende uppervoechden vant
weeskynt voorsz.

Noch up die selffden datum als voeren heeft
Jacop Willemsz als voecht voorsz. ende Ariaen Heyndrickxz
als vader vant weeskynt die landen die Ariaen Heyndrickxz
ende sijn weeskynt t'samen toebehoeren van malcanderen
geset, hiermede verticht, verteegen in manieren van boelscheydinge,
ende met een blint lot daerom geleyt, /
9296/ te weten dat lant gelegen in Cornelis Ariaensz
weer, groet drie margen ende noch int Meysenslant
drie hont ende 12½ scaft ende in t'weerlants
genaempt Teewelant vijftalff hont ende vijff scaft
lants, maeckt t'samen voer die een helft vier margen
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anderhalff hont ende 17½ scaft lants, welcke voorsz.
lant met een lot gevallen is totten deel aen Ariaen
Heyndrickxz, waertegens sijn weeskynt bedeelt is met
loeten geleyt als voeren int Rietgen ende in Dorsborch
an twe margen 1½ hont 17½ scaft off soe veel min
ofte meer als t'weeskynt daerin bestorven mocht
wesen van sijn moeders weegen, ende noch in Claes
Huygenweer 4½ hont ende vijff scaft lants ende noch 
in Willen Ariaen Neelenweer drie ende tnegentich scaft
lants met noch int weerlants genaempt Neel Foppenlant
2½ hont 1½ scaft vijf voet, met noch int Teewelant
vijftalff hont ende vijff scaft lants, maeckt samen
voer die ander helft soe't van malcander geset is
geweest ende met loeten geleit als voeren, t'samen
vier margen 2½ hont 2 scaft vijff voet al tot goede
rekening, present den schoudt, Jan Lendertsz, Gerryt
Ariaensz ende Jacop Aertsz als heemraden in Nyeuleckerlant.
Actum den 6en Febrewary 1592.

Dit zijn alsulcke penningen alst
t'weeskynt voorsz. uytgeset heeft
bij voechs handen Jacop Willemsz
ende dat op oblygatie hiernae
volgende.

Item Pieter Fransz ist t'weeskynt schuldich uyt-
wijsende den arffhuyssedulle daer Koen Jansz hem-
selven voer constutueerde als boerge, doen den
arffhuysseel verscenen was die som van drie ende
vijftich rijnsse gulden stuck van 40 groeten vlaems, te 
betalen dese voorsz. som Mey toecomende anno 1592,
off vertien dagen nae uyt-
gaende Mey ten lancxten wel betaelt te wesen,
{32} ofte bij gebreck vandien sal den schoudt dese
penningen moegen uytleggen als t'serren penningen soewel up
die borge als up die pronsipael, ende Pieter Fransz
beloeffde sijne borge te indemneren, costeloes ende
scadeloes daervan te houden, van welcke voorsz. drie
ende vijftich gulden voer verhaelt geen oblygatie gemaeckt
is geweest dan t'zelffde bekent ende verleeden is geweest
voer kennis van den schoudt Ariaen Gheennesz, heemraden
Pieter Jansz ende Gherrit Jansz van Nyueleckerlant. Actum ut supra.

Noch heeft Ariaen Cort Heyndrickx ondergenomen
vant weeskynt voorsz. die som van tsestich rijnsgulden
hoeftgelts, te gebruycken een jaer om acht gulden die
hondert, beloept die tsestich gulden nae advenant hier-
voer verhaelt, van welcke tsestich gulden een oblygatie is
ende is van date den 16en Martynus 1592 ende sal
verscijnen den 15en Maert 1593.

Noch heeft Lendert Gherrtisz ondergenomen vant voorsz.
weeskynt die som van vijfftich rijnsgulden hoeftgelts
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te gebruycken om vier gulden t'sjaers van welcke vijftich
gulden als voeren een oblygatie is houdende van date den
16en Martynus ofte halff mert 1592,
ende sal weder verscenen wesen 1593 te halff Mert.

Noch soe heeft Wigger Mychielsz ondergenomen vant
t'weeskynt die som van tsestich gulden 10 stuvers, hoeftgelts,
te gebruycken een jaer om vijf diergelijcke guldens van
welcke voorsz. som een oblygatie is van date 1592
den eersten Marty, ende sal weeder verscijnen
den eersten Marty 1593.

Item van Pieter Fransz gelt ofte schult hier-
voer verhaelt, heeft Pieter Fransz t'weeskint eenen
zeegelden brieff off verleden hoeftgelts 60 gulden
ende staet in desen bouck gecopieert up d'ander sijde.
/9297/
Copie
Wij, Ariaen Gheennesz, schoudt in Nieuleckerlant, 
Pieter Thonissen, Wouter Huygenz, Jan Woutersz, Aert
Aelbertsz, Willem Willemsz, Jan Bormensz ende Jacop
Willemsz, gesworen heemraden in den ambocht van
Nyeuleckerlant voorsz., orconden ende kennen dat voor
ons quam ende compaererde Pieter Fransz ende
bekende ontfangen te hebben voer hem ende sijnen arffven
van dat weeskynt van Ariaen Heyndrick Dirckxz,
geprokereert bij Maecgen Ariaen Neelendochter, ende dat
met voechs handen Jacop Willemsz, als voecht vant
voorsz. weeskynt, die somme tzestich rijnse gulden stuck
40 groeten vlaems, die den voorsz. Pieter Fransz ende
sijnen arffven sullen moegen onderhouden ende gebruycken
om vier gulden ende vier stuvers t'sjaers, welcke hoeft-
penningen ende verscenen winst Pieter Fransz bewijsen,
beleyt ende versekert heeft tot een onderpant up
eennen margen lants, geleegen in den ban van Nyeulec-
kerlant in een weerlants van sevendalff margen
duergaende genaempt Geen Ottenweer, oestwaert
sevendalf margen genaempt Jaepelant, ende
westwaert naest seeven margen genaempt Cornelis-
lant naest gelant sijnde ende voerts up alle sijn
goederen, present ende toecomende daer pertijen mede
tevreeden sijn geweest, waervan dat erste jaer
winst versceenen sal weesen Mey toecomende anno
1595, ende soe voerts vervolgende
van jaer tot jaer soe lang dese renten staet ende
niet gelost en worde, ende sal Pieter Fransz ende
sijne nacomers dese voorsz. jaerlicxse winst betalen
vrij sonder daervan eennyge cortinge te doen, t'sij
thienste, twyntichste, veertichste, honderste, minder
ofte meerder penningen die bij den heeren Staten s'lans van 
Hollant alreede up eennyge landen gestelt zijn, ofte 
noch gestelt soude moegen worden, niettegenstaende
eennyge placcaten ter contrarie die den voorsz. Pieter
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Fransz voor hem sijnen arffven ende nacoemelingen
gerenunceert hebben ende renunsieren bij desen off sij
haer metten placcaten ter contrarie wilde behelpen om te /
{33} corten, beloevende alsdan ende dan als nu soeveel penningen
meer te betalen als diezelffde cortinge soude moegen bedragen,
ende bij gebreeck van betalinge ten verscenen daege, mach
thoenders brieffs comen panden ende scatten aent voorsz.
onderpant off aen sijn comparanten gereetste goederen,
waer thoenders brieffs die hant aen slaet, behoudens die
heer zijn recht, met alle costen daerom gedaen ende off
Pieter Fransz sijnen arffven dese renten wilde losschen
soe mach hij tot allen tijden losschen die hoeftpenningen met
die verlopen ende onbetaelde winst, met gangbaer gelt,
alsoe ten tijde der lossing coeurs ende loep sal hebben.
t'Oirconden soe wij heemraden boven vernompt dese tijt geen
zeegel en ghebruycken soe hebben wij gemeen begeert
up onsen schoudt voorsz. ende Jan Wouterssen onse mede
heemraet, dat sij desen brieff wilde bezeegelen over ons
als over haer selven, t'welck wij schoudt ende Jan
Woutersz duer begerten ende gebreck haers zeegels alsoe
gedaen hebben, ende onsen zeegel hieronder aengehangen.
Actum den 27en November 1594.
/9298/ {34}
Compaererde Gheen Pietersz voer hemselven ter eender,
ende Lendert Symensz als voecht van die vier naegelaten
weeskynder van Toentge Symensdochter, huysvrouw was
van Geen Pietersz voorsz. saliger, ter anderen, ende Geen Pietersz als vader
van die vier weeskynder, bij name Pieter Gheenesse, Cornelis
Gheenne, Ploentgen Geennendochter ende Marcgen Geenendochter,
heeft bewijs ende rekeninge gedaen, ende dat van alle
alsulcke goederen als Toentge Symens zaliger alhier metter
doet geruympt ende aftergelaten heeft, lant, huys, hoff,
koeyen, jonge beesten, bedden, bullen, coper, tinnen, linnen
houdtwerck van als geen uytgesondert, ten eersten soe
bewijst Geen Pietersz voorsz. an lant, geleegen int weerlants
daer Geen voorsz. nu ter tijt up woent, groot tiendalf margen,
genaempt Dremmel, te weten Geen met sijn kynder samen
t'halff weerlant ende is vier margen ende vijftalff hont lants,
ende is beswaert met een rent hoeftgelts 52½ rijnsse gulden
ende t'zelffde rent gaet duer huys ende telynge als upt voorsz.
arff ofte lants is staende, ende noch vertien hont ende een
vierendeel honts lants after Jacop Woutersz met alle telinge
daerup staende alsoe t'zelfde lant ofte cavel nu ter tijt
beteelt is, ende is mede beswaert met thien stuver t'sjaers,
dat die kerck van Nyeuleckerlant daerup heeft van
welcke landen ende goederen boven verhaelt die voorsz. weeskynderen
hebben sullen voer haers moeders goet twe margen een hont ende een vierden honts
lants met die lasten daerup staende, boven verhaelt, nae
advenant, welcke voorsz. lant gelegen is in Jacop Woutersz-
weer van thiendalff margen, welcke voorsz. lant die weeskynderen
sullen aenverden als sij mondich sijn, ende sal Geen
Pietersz, haerluyder vader, t'gebruyck van t'voorsz. twe
margen een hont ende een vierden honts lants hebben soe
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lang alst voorsz. staet ende alle ander goederen boven
verhaelt sal Gheen Pietersz voorsz. alleen houden als sijn vrij
eygen goet ende alle loepende in ende uytschulden nempt
Gheen Pietersz tot sijne last t'sij vordeel ofte afterdeel,
waervoeren Gheen Pietersz gehouden sal weesen die vier /
/9299/ weeskynderen te onderhouden in montcost van eeten
ende drincken, te scoeyen, te cleeden van linnen ende
wollen, ter schoel te houden gaen, te leeren te stuerren,
soe en goet vader met eerren aen sijn kynder behoert
te doen reewijs nae sijnen staet, ende dat geduerende
den tijt toe dat het jonckxte kynt mondich sal weesen off
vijftien oudt sal zijn, ende offer een van dese voorsz.
kynder storve binnen haer mondyge jaeren als 
voeren sal weesen tot Lichtmis van den annemer ende
alle goederen van voorsz. kynderen sullen arffven ende
besterven nae den rechten van Zuythollant van de eerste
up die laeste, ende als
eennich van dese voorsz. kynder tot haeren mondygen
jaeren gecomen sullen weesen, soe sullen sij haers
s'moeders bestorfenis moegen aenverden, ende soe
lange sal Gheen Pietersz t'gebruyck vant lant voorsz.
hebben, ende off dese voorsz. kynder niet onderhouden
en worden soe voorsz. staet, soe mach die voecht met
die gerechte die besteden up een ander daer'se beter
onderhout sullen hebben, ende dat up anneemer sijnen
cost ofte last, present den schoudt Ariaen Geenensz,
Jacop Aertsz ende Gherrit Jansz als gesworen heemraden
van Nyeuleckerlant. Actum den 21en December 1591.
{35}
Compaererde Aert Jan Wynter als bestorven bloet-
voecht van Govert Lendertsz onmondige weeskynder, naemelijck
Govert Govertsz, Annycgen Govertsdochter, ter eender, ende
Ariaen Lauwensz als man ende voecht van Neeltgen
Cornelisdochter, weeduwe wijlen Govert Lendertsz ter anderen,
ende pertijen hebben met malcander rekening,
reliqua, bewijs ende vertichtinge gedaen van alle alsulcke
goederen als die voorsz. weeskynder met den voorsz. Ariaen
Lauwen als man ende voecht van Neeltgen, weeduwe wijlen
Govert Lendertsz voorsz. t'samen ende gemeen met malcanderen
hebben, ende dat overmidts dat den voecht
Aert Jansz ende Ariaen Lauwen vercoft hebben t'samen
gemeen drie margen anderhalff hont min 15 scaft lant,
al uytwijsende die voergaende vertichtinge hier in Nyeulec-
kerlant gedaen ende vercoft lant is gelegen in des
jurisdycxtie van Ouderkerck in een werlants van
twaliff margen genaempt Matijs Besemersweer, dat
bij die voorsz. comparant vercoft is overmidts sekere
beswaernisse hemluyden daertoe bewoegen heeft etc.,
ende t'overschot vandien boven die renten daer't voorsz.
lant mede beswaert was, voer den schodut ende heemraden
in Crimpen op de IJssel offgerekent was, volgende
sekere acte, date den 26en Juny 1592, van hemluyden gepasseert soedat daer
overscoot suyver gelts hondert drie ende twyntich gulden 13 stuver 12 penningen, ende
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zijn die voorsz. penningen weder beleit nae volgende insche-
lijcx beweesen met vertichtinge als voorsz. es, up die landen
geleegen in Nyeuleckerlant, al volgende die oude ende
voergaende vertichting die midtsdesen is gecasseert voer
den schoudt ende heemraden in Nyeuleckerlant.

Dit sijn die landen die up d' ander
zijde gespecyficeert staen.
/9300/ 
Dit zijn die landen die de weeskynder
van Govert Lendertsz ende Ariaen Lauwenz
als man ende voecht van Neeltgen weeduwe
wijlen Govert Lendertsz t'samen ende gemeen
half ende halff hebben.

In den ersten after Huygelant twe hont 23 scaft ende 4 voet.
After Aert Willem Cleysz vijf hont.
Ende een vierden honts lants.
After Lendert Govertsz 7½ hont lants 16 scaft
8 voet.

Somma 15 hont lants een vierendeel honts.

Ende zijn dese voorsz. landen beswaert met dese 
navolgende renten.
In den eersten up Huygelant ende after Willem Theusz
ende Lendert Govertsz sijn die voorsz. landen beswaert met
renten hoeftgelts 47 rijnsgulden 16½ stuver.
ende t'lant after Aert Willem Claesz es beswaert
met renten hoeftgelte 21 pont groet vlaems.

Dit sijn weder incomende renten die de weeskynder
met Adriaen Lauwen als man ende voecht van Neeltgen weedue
wijlen Govert Leendertsz t'samen ende gemeen hebben.

Eerst eennen brief hoeftgelts vijftich gulden,
houdende upt lant after Ariaen Willem Jansz daer
Huych Ariaensz nu ter tijt up woent.

Noch een oblygatie houdende up Merten Gerrtisz
hoeftgelts anderhalff hondert schilt, coempt
Neeltgen, weeduwe wijlen Govert Lendertsz met haer kynder
Govert ende Annicgen dat vierendel, facit 26 gulden.
{36}
Noch een huysbrieff staende in roo, is groet ter
somme van tachtich rijnsgulden die Neeltgen Goverts weeduwe
off Ariaen Lauwenz haeren man up bueren off innen sal,
ende die weeskynder weder wanneer sij mondich sijn 
uytreycken die som van 40 gulden.

Noch heeft Ariaen Lauwenz ontfangen dat Claes
Pietersz als eene van de voorsz. weeskynder veraccordeert heeft
met Thijs Cornelisz van eennen rentebrieff,
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houdende up Willem Willemsz tot Streeffkerck die som van
twe ende veertich rijnsgulden van welcke twe ende vertich gulden
off gaet an oncosten twe gulden 10 stuver dat die weeskynderen voorsz.
uytreycken mosten voer haer quote ofte deel van de over-
settinge vant lant, dat die bij Ariaen Willem Jansz gevallen
sijn ontfangen hebben, soe sij meer renten tot haeren last
hadden, ende van verteerde costen tot Ouderkerck ende in
Nyeuleckerlant off van scrijven t'samen gerekent vijf gulden,
blijft suyver gelts 27 gulden, t'welck Ariaen
Lauwen verwilcort ende beleit up alle sijn goet ende
lant dat hij heeft ofte naemaels mocht vercrijgen, generalijcken
ende specialijcken.

Noch alsulcke een hondert ende drie ende twyntich
rijnsgulden 13 stuver 12 penningen alsser vant vercofte lant tot
Ouderkerck gecomen is, als voeren verhaelt, sal Ariaen
Lauwenz onderhouden ende gebruycken tot sijnen wil tot
dat die weeskynder van Govert Lendertsz gecomen sijn tot
haeren mondygen dagen totdat het joncxte kynt oudt sal
weesen 15 jaeren, al vermellende die voergaende vertichtinge ende
anneemige van den voorsz. weeskynder, waervoer Ariaen
Lauwen die kynder verlijt ende overgeeft geen lant te
vercoepen, nochte beswaren, al eer dat dese voorsz. som ende
weeskynder voldaen ende betaelt sullen weesen.
Souckt een up d' ander sijde.
/9301/ 
Somma dat die weeskynder suyver compt van Ariaen
Lauwensz soe van huys, brieff ende van de 37 gulden van
Willem Willemsz tot Streeffkerck met die hondert ende
23 gulden 13 stuvers 12 penningen vant lant dat tot Ouderkerck
vercoft is, die som van een hondert acht ende tnegentich
rijnsgulden 3 stuvers 12 penningen, waeroff Ariaen Lauwensz voorsz.
een voerkuer heeft off hij seeven pont onderhouden
mach up renten , off die kynder quamen te sterven, present
den schoudt Ariaen Geennen, Jan Huygensz, Pieter Goessen
Pietersz ende Jacop Aertsz als heemraden in Nyeuleckerlant.
Actum den 5en November 1592.
[in de marge staat aangetekend:]
Dese voorsz. 198 gulden 3 stuvers 12 penningen zijn uyten arff-
huysseel van Ariaen Lauwen penningen ten vollen betaelt, gedaen
upte offrekening van den arffhuysseelrekening van den arffhuysseel van de
vercofte goederen van den boel Ariaen Lauwen ende Neeltgen zijn
huysvrouw zaliger, gedaen den 7en December 1592,
present den schoudt ende heemraden.
Ende zijn weder uytgeset op oblygatie, een van hondert
gulden, houdende up Aert Jan Wyntersz, ende een van vijftich 
gulden, houdende up Huych Ariaensz, t'sjaers die hondert
om acht, verschijnende t'sjaers up Sinte Barbarendach, daer
t'eerste jaer off versceenen sal wesen den 4en December 1603.

Claes Pietersz van Streeffkerck als oem
van de nagelaten weeskinderen van Govert
Leendertsz, ende Neeltgen Cornelisdochter zijn huysvrouw
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zaliger, heeft gecoft in arffhuys van Ariaen
Lauwen ende die weeskynderen van Neeltgen
Cornelisdochter vornompt, der voorsz. kinderen moeder,
geprockert bij Govert Leendertsz, een swarte
koe voor die somme van 43 gulden, al
uytwijsende den arffhuysseel, welcke voorsz.
43 gulden Claes Pietersz noch niet betaelt
en heeft, die de weeskynderen van Govert Leedertsz noch
eyssen. Actum ter presentie van den schoudt
ende heemraden met die voechden als boven.
{37}
Item de arffhuysseel van de vercofte goederen van Ariaen
Lauwen Crom ende Neeltgen zijn huysvrouw was, bedraegende
ter somme vier hondert 44 gulden twe blancken,
daervan Ariaen Lauwen toequam die een helft, ende Neeltgen
Cornelisdochter die huysvrou van Ariaen Lauwen, haer drie 
onmondige weeskynderen die wederhelfft, te weten, Govert
Govertsz ende Anna Govertsdochter, geprockert bij Lenert Lendertsz,
ende t'nakynt genaempt Cornelis Ariaensz, geprockert bij Ariaen
Lauwensz, haeren leste man.
Item van dese vier hondert 44 gulden twe blancken boven verhaelt
brengt Ariaen Lauwensz weeder uytgegeven te hebben voer de
gemeene boels schulden, blijckende bij quytantie van broet,
coorn ende wollen laken, voerts dat Leendert Leendertsz quam
van een oblygatie, spruytende van coep van lant tot behouff den
gemeenen boel, ende noch
eennyge penningen die Lau Ariaen Lauwen voersoen toegeleyt waren
voer zijnen goetwilgen dienst bij den boel gedaen, samen bedragende,
den schoudt met den heemraet bekent die somme hondert 
sessentzestich gulden 16 stuvers 12 penningen 166 gulden 16 stuvers 12 penningen

Noch soe heeft Ariaen Lauwensz betaelt tot behouff die
gemeen schulden den gemeenen boel aengaet, soe aen den schoudt
20 gulden 6 stuvers, ende Aert Jansz heeft gecort van verscoten penningen vant
ongelt, so hij lant gehuiert hadde int arffhuys ende
t'ongelt als voersz. verscieten ende weder corten soude, die somme
21 gulden 10½ stuver, noch gegeven Ariaen Vinck van renten
quytantie 8 gulden 8 stuver, noch Jan Huygen gegeven van lant-
pacht vanweegen die Papendrechters 14 gulden 1½ stuver, Andries
Lauwensz gegeven 22½ stuver, alle dese voorsz. schulden tot een gereeckent
soe boven als beneden compt samen twe hondert twe
ende dertich gulden vier stuver vier penningen 132 gulden 9 stuvers
Soedat den arffhuysseel noch blijft
boven t'geen voorsz. is, die som twe hondert
eenen dortich gulden 15 stuver 231 gulden 15 stuvers
Daervan die twe voerkynderen van Gover Leendertsz
off ontfangen hebben Govert Govertsz ende Anna Goverts-
dochter, geprockrert bij Neeltgen Cornelisdochter zijn huysvrou was, die
somme van hondert ende achte en tnegentich gulden 3 stuvers,
die de voorsz. twe voerkinderen toequamen voer haers
s'moeders besterffenisse van de moebele goederen volgende
die vertichtinge een bladt vortwaert om gewent.
welcke penningen up d'ander zijde verhaelt staen, waer die zijn
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beleyt.
/9302/
- Eerst soe heeft Aert Jansz Winter ondergenomen
van de voorsz. penningen up een oblygatie hooftsom hondert
gulden, om acht gulden t'sjaers van interest.
- Ende heeft noch ondergenomen Huych Ariaensz
up een oblygatie hooftsom vijfftich gulden om
vier gulden t'sjaers van interest.
[in de marge staat:]
Huych Ariaensz heeft dese vijfftich offgelost
ende betaelt aen Cornelis Pietersz. Actum desen
20en Januwary 1611 met den verlopen intrest vandien.
Mij present Ariaen Cort, secretaris 1611.
- Heeft noch onder hem Claes Pietersz tot Streeff-
kerck t'gelt van een koe die Claes Pietersz heeft
gecoft ende niet betaelt, voer de somme van 43 gulden,
van welcke penningen Claes Pietersz die twe voorkinderen sal
gehouden wesen te geven behoorlicken interest offte een
rekeninge ende bewijs daervan te doen tot gelegender
tijt, soe wanneer die voechden met die gerechten den
voorsz. Claes Pietersz als oem van de voorsz. twe kinderen daer-
toe versocht sal worden.
- Ende dese voorsz. renten sullen verschijnen alle jaers up
Sinte Barbarendach, daer t'eerste jaer off verscenen sal wesen
up Sinte Barbarendach toecomende anno 1603.
ende is conditie ende vorwaerde soe wanneer die kinder haer gelt
weder begeren te hebben, sullen sij voorsz. gehouden wesen up te
leggen die hooftpenningen met den verloopen interest, sonder die voorsz.
weeskinderen egeene penningen daerof te moegen corten, verbindende
sij voorsz. daervoeren haers persoons ende goederen onder t'verbant
d'executie hooffs van Hollant off anders met alsulcken recht
ende rechteren als die weesen off yemant van hemluyden wegen
gelieven sal, present schoudt Ariaen Gheenen, Willem Matheusz
ende Wouter Pietersz, heemraden in Nieuleckerlant. Actum desen
7en December 1602. Soedat die twe kinder voorsz. noch
compt tot haer volle betaelinge uytwijsende haers s'vaders
inboel noch vijff gulden 3 stuvers, 
die de voorsz. twe voorkinderen
ontfangen sullen van d'vorder arffhuyspenningen die noch int
gemeen staen te delen, te weten, dese reegel volgende.
- Ende bleeff noch gemeen van de arffhuyspenningen 33 gulden 12 stuver,
daer die twee voorkinderen eerst off compt vijf gulden 3 stuver,
eer dat sij betaelt zijn uytwijsende haers vaders inboel
als boven verhaelt staet, dese vijf gulden 3 stuver voor de twe
voorkynderen offgetogen, blijft noch gemeen 28 gulden 9 stuver,
Ariaen Lauwen die een helft ende Neeltgen zijns huysvrouws
voorkinderen met dat nakint, geprockrert bij Ariaen Lauwen,
die wederhelft, welcke penningen voer de costen vant arffhuys zijn
eensdeels gegaen, ende den gaermester noch quam van
dat voorsz. gelt vier gulden 9 stuver, beloept in als dat den
gaermeester tot ongelt quam 9 gulden 12 stuver.
{38}
Compaererde Aert Cornelis als vader van zijn
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kynder, geprokereert bij Aeriaentgen Ariaensdochter ter eender,
ende Cornelis Aertsz sijnen oudsten soen voer hemselven ende
als voecht van sijn broeders Ariaen Aertsz ende Joest Aertsz,
met Annycgen Aertsdochter, weeskynderen van den voorsz. Aert Cornelisz,
ende Aert Cornelisz als vader heeft tegen sijn kynder verticht,
te weten, dat Aert Cornelisz sal behouden allet t'geen dat
bij't overlijden van sijn huysvrou die voorsz. kynder moeder after-
gelaten is, geheelicken, geen uytgesondert, ende sal Aert
Cornelisz gehouden wesen dese voorsz. vier kynder boven genomineert,
eens uytreycken tot een gehoecgenisse van haer moeder,
elck vijf scellinck, voorts sal Aert Cornelisz sijn kynder
onderhoudt doen tot haeren mondige dagen toe, in eeten, drincken,
schoeyen, cleeden, reewijs nae sijnen staet, sulcx een vader
behoert ende schuldich is te doen, hiermede heeft
Aert Cornelisz tegens sijn kynder verticht ende vertegen
in maniere van boelsceydinge, present den schoudt Ariaen
Gheenen, heemraden Jacop Aertsz ende Jan Lendertsz.
Actum den 28en Martynus 1592.
/9303/
Up condytien ende vorwaerden hierna bescreven soe willen
die voechden van Cornelis Ockertsz weeskynder Jan Jansz van
s'vaders zijde ende Claes Cornelisz van s'moeders zijde, met
wil ende consent van schoudt ende heemraden in Nyeuleckerlant
verhuyeren een geheel weerlants van twaliff margen, soe't in den
houfslach leit, duergaende van de kaesloet off tot de Lecke
toe, met alle alsulcken huysinge ende timmerage alsser nu
jegenwoordich up staet, ende die voorsz. huysinge den huyerman
niet goet genouch waere om sijn ende sijn beesten daerin te
moegen behelpen, sal den huyerman hier ende daer villegen
up mogen houden die men hem vijsen sal om t'huysgen mede
te stellen, soe posten, stijlen, wormen, brugboem sulcx den huyerman
tot het huys ende up de brughoefden van doen mochte reewijs
hebben, ende alle hout daerup den eygen upgehouden
wordt tot timmeringe vant huys ende brugboem sullen aent
huys ende up den eygen blijven t'eynden die huyer ende men
salt welylant weyen ende t'hoeylant hoeyen ende dat rijs-
velt ofte grient ock houden tot struycx orbaer ende tot
sijn vier jaerren ende bij een droege stoeff een groen poet
weeder insteecken ende off die voechden eennich rijs verkoft
nieu grient ook willen betelen sullen sij dat steck coepen ende
den bruycker sal gehouden wesen dat steck in dat grientvelt
te wercken tot sijnen cost ende arbeit tot behouff van de
weeskynder ende men wilt voorsz. lant verhuyeren om vrij gelt
van als niet uytgesondert, ende den huyerman salt lant
uutter scade houden van dijck, dam, banwerck, sloeten, heynen,
sijden, waterkerring, ongelden, sulcx over t'lant geëyst
ende omgeslagen, gekuert ende bescoudt mocht worden, al
tot last van den huyerman, ende die huyer sal dueren vier
jaer aeneen, waervan dat eerste jaer ingaen sal Sinte
Pieter anno 1593, geduerende totdat die vier jaer omgecomen
ende geëxpirert sullen zijn, ende die beloeffde penningen te betalen
alle jaers Bamis Dortssche coude beestemerckt daeraen
ten lancxten wel betaelt te zijn, ende oft van noede waer
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dat die kynder eennich gelt van doen hadden om haer /
{39} scade van schulden ofte haer alimentatie ende onderhoudt
te hebben, sal den huyerman tot allen tijden gehouden wesen te doen
ende die scade te scutten off men salt up den huerman verhaellen.
Aldus gedaen bij de voechden voorsz. met vervolch van den schoudt
Ariaen Geennesz, heemraden Jan Woutersz ende Gerrit Jansz
in Nyeuleckerlant. Actum den 6en Januwary 1593.

Dit voorsz. weerlants heeft gehuyert up vorwaerden als
voeren Jan Heynrick Ghijssen ende Joris Gerritsz, 
die margen om neegen rijsgulden ende thien stuver.
/9304/ {40}
Upten 10en dach Mey heeft Pieter Joesten Otten ende
Fop Symensz als voechden van Cornelis Cornelisz Duerst
sijn weeskynder besteedt te onderhouden een jaer lanck Aert
Jan Wynter, dat weeskynt van Cornelis den Dorst voorsz.,
genaemt Cornelis Cornelisz den jongen Dorst, van eeten,
drincken, slaping, wassen, havenis te doen, ter scoele te
houden gaen ende Aert Jansz als anneemer dat scoelgelt
te betalen een jaer lanck ende upsicht tot het kynt te
hebben als tot sijn eygen kynder, om dat voorsz. kynt te 
leerren ende te vermanen tot alle duechden soe't behoert,
waervoer Aert Jansz hebben sal t'welck hem bij den voorsz.
voechden beloeft es int jaer die som van acht ende twyntich
rijnsse gulden, ende oft gebuerden dat het kynt quame te
sterven int eerst vierendeel jaers off int halff jaer off
in de drie vierendeel jaers off t'eynde die drie vierendeel jaers,
sal den aenneemer hebben ende ontfangen den tijt geheel
daer't in sterft ende oft gebuerde dat den annemer t'voorsz.
kynt geen goet onderhout dade soe behoert, sullen die voechden
met schout ende heemraden t'voorsz. kynt moegen besteeden up
een ander daer sijludyen duncken sullen datter beter onderhout
hebben sal ende dat up den annemer sijnen cost, sulcx van wees-
kynder weegen recht es, present den schoudt, Jan Woutersz
ende Gerrit Jansz, heemraden in Nyeuleckerlant. Actum 
den 10en Mey nae den nyeuwen stijl anno 1593.
/9305/
Tusschen Jan Gerrtisz ende Ghijsbert Lambertsz
van Ouwater, voer haerselven ende vervangende in desen
alle erffgenamen van Cornelis Pietersz Slamp zaliger, ter 
eender ende Stijntgen Gerritsdochter, weeduwe wijlen Cornelis
Pietersz Slamp, met haeren gehcoren voecht Ariaen Geennesz,
schoudt in Nyeuleckerlant, ter ander zijden, ende
pertijen voorsz. hebben met malcanderen van alle haer questien
die sij pertijen metten anderen uytstaende hebben van sekere
coep van een huys met het arff, soe groet ende cleyn
als Cornelis Pietersz Slamp met Stijntgen sijn huysvrou
in sijnen leven bewoent ende beseten heeft, gelegen int Elshout,
sorterende onder Nyeuleckerlant, voer welcke huys, arff
als voeren Jan Gerrtisz ende Ghijsbert Lambertsz als
vercoepers ontfangen ende genoten hebben die som van neegen
pont groet vlaems, volgende sekere coep staende in den
arffhuysseel van pertijen geëxtendert, date den negenten
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October 1590, van welcke voorsz. negen pont groot vlaems ons
vercoepers voorsz. offgetogen ende gecort es ontrent vijftien gulden
ende dat van Cornelis Pietersz Slamp Stijntgens man
was sijns s'moeders besterffenisse tot Ouwater, hiermede
zijn pertijen voorsz. met malcanderen veraccordert van alle haer
uytstaende hollen tot desen dach ende voerts tot den eeuwigen
dach toe, scheldende malcander den eennen den anderen quijt, los
ende vrij. Aldus gedaen bij den schoudt Ariaen Geennesz,
heemraden Aert Aelbertsz vervangende in desen Gerrit Jansz,
sijne mede heemraet in Nyeuleckerlant. Actum den 5en July
1593, ende bij pertijen onderteyckent, mij present secretaris
Ariaen Heynrickz Cort
{41}
Compaerede Pieter Goessen Otten, als voecht van
Cornelis Cornelisz Duerst weeskynder, voer den schoudt
Ariaen Geenen, heemraden Jan Woutersz, Pieter Jansz, Gerrit
Jansz, Jacop Willemsz ende Jan Cornelisz in Nyeuleckerlant,
ende heeft rekening gedaen van sijnen ontfang
ende administraite die hij gehadt heeft van alsulcke
winstpenningen alsser jaerlicx zijn incomende van den hoeftpenningen,
staende uytgeset up winst, te weten onder Baernt
Aelbertsz, woenende tot Schoonhoven twe hondert
rijnsse gulden den gulden tot twyntich stuver brabants, ende
onder Lendert Symensz vijftich rijnsgulden, welcke voorsz.
vijftich gulden met die winst Lendert Symenszs voorsz. up-
geleit ende offgelost heeft, ende Pieter Goessen Otten
als voecht voorsz. heeft dieselffde vijftich gulden weder onder-
genomen op winst, noch Barmen Daemsz ondergenomen
vijftich rijsngulden heeft geleit up winst, noch onder Pieter Fransz
staende vijftich rijsngulden up winst, ende onder Ariaen
Gerritsz twyntich rijnsgulden up winst allen prijse als voeren, hoeft-
gelts up winst, bedragende dese voorsz. hoeftpenningen t'samen
voer verhaelt ter somme drie hondert tseventich
rijnsgulden, welcke voorsz. drie hondert tseventich rijnsgulden
t'sjaers van winst inbrengen seeven ende dertich gulden
vrij gelts, die alle jaers verscijnen up Bamisdach,
noch soe heeft Pieter Goessensz voorsz. als voecht onder
hem ghehouden vier ende vijftich rijnsgulden die niet uyt-
geset en zijn, die den voorsz. Pieter als voecht weeder uyt-
gegeven heeft tot behouff van onderhoudt ende alimentatie
van de voorsz. weeskynder, daer den voorsz. Pieter als voecht
weeder voer den schoudt ende heemraden voorsz, rekeninge
ende bewijs off gedaen heeft met noch twe jaeren
winst van de voorsz. hoeftpenningen, te weten t'jaer van 1591
en 1592 welcke vier ende vijftich rijnsgulden
die niet uytgeset en zijn geweest als voeren met die twe
jaeren winstpenningen Pieter Goessensz bewesen heeft offgerekent,
/9306/ te weten, tegens drie jaeren onderhoudens van de voorsz.
weeskynder, te weten t'jaer 1590, 1591 en 
1592, soedat bevonden wordt bij slot
van rekening dat Pieter Goessensz als voecht meer
uytgegeven heeft dan den ontfang, bedraecht 
die som van vijftalve rijnsgulden. Actum den 29en
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October 1593, present als voeren.

Compaererde Pieter Ghoossensz Otten ende heeft
rekening gedaen van alle alsulcke winstpenningen
alsser uytgeset zijn, toecomende die kynder
van Cornelis Cornelisz den Dorst, te weten t'sjaers
incomende die som van seeven ende dertich gulden,
van welcke voorsz. seeven ende dertich gulden bevonden
wordt dat Pieter Goessensz als voecht vant voorsz.
weeskynt in presentie van Fop Symensz weder
uytgegeven heeft tot onderhout ende alimentatie
vant voorsz. weeskynt, ende dat voert t'jaer 1593 offgerekent,
ende voerts van alle verleeden jaeren wordt bevonden
dat den voorsz. Pieter als voecht meer uytgegeven
heeft dan den ontfang voorsz. die som van vijff gulden 6 stuver 10 penningen,
present den schoudt Ariaen Gheenen, heemraden
Jan Bormensz. in Nyeuleckerlant. Actum den 30en November 1594,
al volgende voergaende rekening soedat nu daer-
in verandert die vijftich gulden diewelcke up Bormen
Daemsz stonden, ende nu staen tot last van
Tonis Dirckxz, t'welck den heemraet bekent
was, present schout ende heemraden als voeren.
{42}
Compaererde Ariaen Heynrick Dircksz voer den schout
Ariaen Gheenen, heemraden Jan Woutersz ende Jan Bormensz
in Nyeuleckerlant, ende Jacop Willemsz als voecht
vant weeskynt genaempt Leentgen Ariaensdochter,
ende heeft rekening gedaen van twe jaeren huyers
vant lant van vier margen dordalf hont twe scaft vijff voet
toebehoerende t'weeskynt voorsz. ende dat
gehuyert bij den schoudt, heemraden van Nyeuleckerlant
voorsz. ende voechden voorsz. vermellende voergaende huyer ende
den margen gehuyert voer acht gulden vrij gelts,
namelicken t'jaer 1592 ende 1593,
beloopt die twe jaeren van den incompst van de lande
 hiervoeren verhaelt tzeventich rijnsse gulden
14 stuver, midtscaders noch vier ende twyntich rijnsgulden
10 stuver 5 penningen die Ariaen Heynrickx voorsz. schuldich bleef
die leste rekening van date den 6en Febrewary 1592,
met noch acht gulden twe stuver een halffve stuver die hij
ontfangen heeft van Cornelis Heynrickxz sijnen broeder,
blijft noch in questi twe gulden 10 stuver van t'landt hij
vercoft heeft Cornelis Heynricx, die Ariaen Hendrickx
bewijsen sal waeraen voldaen te wesen, daer dat weeskynt
off compt die een helft, te weten 25 stuver somma dat
t'weeskynt voorsz. compt als voeren die somme van een
hondert drie rijnsse gulden seevendalff stuver 5 penningen.

Hiertegens bewijst den voorsz. Ariaen Heyndrickxz weder
uytgegeven te hebben van twe jaer houdens vant
voorsz. weeskynt van montcost, cleer, vollen lijven, scoen
ende anders die somme van ses ende tseventich gulden
13 stuver een halffve, soedat Ariaen Heynrickxz voorsz.
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sijn kynt noch schuldich blijft ses ende twyntich gulden
13 stuver 5 penningen, present den schoudt Ariaen Geenesz,
heemraden Jan Woutersz, Jan Bormensz. Actum den 26en
Marty 1594.
/9307/
Up huyden den 26en Marty 1594 als voeren,
heeft Ariaen Heynrick Dirckxz sijn weeskynt aen-
genomen twe jaeren geduerende aeneen, waervan
den tijt es ingegaen den 14en Augusti 1593
ende sal geëxpireert wesen den 14en Augusti vijff
ende tnegentich, ende sal t'kynt goet onderhoudt
doen van montcost, eeten, drincken, scoeyen, cleeden van
wollen, linnen, redelick soe een goet vader toestaet
ende behoert te doen, waeroff dat den voorsz. Ariaen
Heynrickx als vader vant voorsz. weeskynt sal hebben
int jaer die somme van ses ende dertich rijnsgulden,
present den schoudt Ariaen Geenen, heemraden Jan
Woutersz ende Jan Bormensz, bij voechs handen Jacop Willemsz.
Actum als boven.

Compaerde Pieter Goessen Otten in presentie van Fop
Symensz als voechden ende Pieter Goessensz voorsz.
heeft zijn rekening gedaen van twe jaeren ontfangens,
te weten t'jaer 1594 ende 1595
lest verscenenBamis 1595 die winstpenningen
van negen ende twyntich carolus guldens ende vijftien
stuver s'jaers, beloept die twe jaeren negen ende
vijftich gulden thien stuver, waertegens hij bewijst
weder uytgegeven te hebben negen ende dertich
gulden 10 stuver, soe van houdinge betaelt an Symen
Fop cleer, scoen, linnen, wollen etc. volgende
sijn seeltgen van als doet ende te niet tot den voorsz. Bamis-
dach toe 1595 ende voerts van alle
verleeden jaeren blijft Pieter Goessensz voorsz. schuldich
die weeskynder van Cornelis Cornelisz den Dorst die
som van negenthien gulden 29 stuver 4 penningen
bovendien compt Symen Foppen noch van Pieter
Goessensz seeventhien gulden, present den schoudt
Ariaen Geennen, heemraden Cornelis Heyndrickx,
Aert Ariaensz, Aert Jansz ende Corenelis Willemsz.
Actum den vierden Juny 1596,
hierop betaelt acht gulden thiejn stuver een blanck
tot behouff van Symens in minderinge van de
seeventhien gulden voorsz., compt suyvers noch acht gulden
9 stuver 4 penningen.
[in de marge staat:]
Dit zijn die renten die de weeskynder van Cornelis den Dorst
uyt hebben staen up oblygatie naevolgende:
In den ersten up Bernt Aelbertsz tot Schoon-
hoven een oblygatie hoeftgelts 200 gulden,
t'sjaers om negen gulden, onder Tonis den Braber hoeftgelts
vijftich gulden, t'sjaers om vier gulden, onder Ariaen Gherritsz hoeftgelts
20 gulden, daer die winst off verloepen es vier gulden 18 stuver,
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maeckt samen 24 gulden 19 dat verscenen sal wesen Bamis 1597
met die ander voorsz. van gelicke verscenen, onder Pieter
Goessen Otten hoeftgelt een hondert ende vier ende tnegentich
gulden, waervan verscenen sal die winstpenningen Bamis 1597, die
hier in dese verscreven hondert vier ende tnegentich gulden
niet bij gestelt en zijn, ende sal geven van de hondert acht gulden ende 
van de vier ende tnegentich gulden nae advenant, noch onder Ariaen
Thijssen eennen bezegelden brieff hoeftgelts.
{43}
Op huyden den 25en April 1593
soe heeft Machtel, weeduwe Jan Lambertsz in Nyeuleckerlant
met voechts handen in desen Aert Jansz aengenomen te
houden ende onderhout te doen in montcost van eeten,
drincken, scoeyen ende cleeden van linnen ende wollen, redelick
ende reewijs nae haeren staet, ende ter scoel te houden gaen,
ende voerts alle te doen soe een moeder schuldich es te 
doen, alsoe't behoert, te weten, haer joncxte soentgen,
genaempt Mychiel Jansz van nu Mey toecomende off
anno voersz. over een jaer, tot Mey anno 1594 toe, waervoer
sij hebben ende houden sal die helft van den inboel, soe bedden,
bullen, linnen ende tinnen, coper ende houdtwerck ende van als
geen uytgesondert, als Jan Lambertsz, die voorsz. kynder
vader, met die doet geruympt ende aftergelaten heeft,
uytgesondert zijns vaders cleeren, hiermede in
begreepen t'gundt Marcgen Jansdochter van den inboel toecomende 
is, sal Machtel voorsz. meede hebben tot haer behouff
alleen ende dat om saecken wil dat Mychiel Jansz noch
jonck es ende geern een ambocht leeren soude, dat 
zijnnen vader zaliger int lest van zijnen leven seer ernstich
begeert heeft, ende oft geviel dat die jongen voorsz. quaem
te sterven aleer hij upt ambocht geset worden off dat
daer iemant waer soe zijn oem ofte anders die iet duer
liefde ofte vruntscap woude doen tot behouff vant
ambocht te leerren ende hem te stijven doerdien hij't
niet van doen en hadde, soe sal Marghen Jansdochter
mede genieten ende ontfangen de helft als haer
broertgen Mychiel Jansz voorsz. ende sonder dat den
jongen van niemanden geen bijstant en crijct, soe sal't
comen tot behouff van den jongen alleen, hebbende ende
behouden om sijn ambocht daermede te leerren om
saecken wil ons daertoe moverende, waervoeren
Machtel voorsz. gehouden wordt uyt te reycken alst jaer
om gecomen es boven t'jaer houdinge voorsz. die somma
twe ende vertich carolusse gulden,
midtscaders huys ende arff als voorsz. staet blijft
half ende half te weten Machtel voorsz. als moeder
van de voorsz. kynder die een helft ende die twe kynder /
/9308/ die ander helft. Aldus gedaen bij voechs handen
Cornelis Lambertsz van de weeskynder weegen ter eender,
ende Aert Jansz als voecht van de weeduwe weegen
ter andere zijde, in presentie van den schoudt Ariaen
Gheenesz, heemraden Pieter Jansz ende Jan Woutersz
in den ambocht van Nyeuleckerlant. Actum als boven.
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Dit zijn alsulcke incomende
schulden als Machtel, weeduwe wijlen
Jan Lambertsz, te rekening heeft
gebrocht voer den schoudt Ariaen
Gheennen, heemraden Pieter Jansz ende
Jan Woutersz in Nyeuleckerlant,
ende Cornelis Lambertsz als voecht
van de weekynder van Jan Lambertsz
toecomen dese voorsz. inschulden die
weeduwe met haer kynder t'samen ende
gemeen hiernae volgende.

In den ersten compt haerluyden gemeen van Cornelis
Ghijsbertsz van de scuyt bij hem gecoft, facit 5 gulden

Noch compt haer van de heylichge geestmeester van Nyeuleckerlant
vant houden van Lauris Heynrick Tielen, midts dat
hij noch onderhoudt moet hebben volgens die anneminge
tot St. Jan toe 1593, facit 4½ gulden

Noch compt haer van Cornelis Aert Comers van
verdient loen bij Jan Lambertsz verdient, facit 10 stuver

Noch bevonden aen gelt, bedragende die somma
neegen ende twyntich rijnse gulden thien stuver.

Dit up een gerekent bedraecht die somma negen 
ende dertich rijnse gulden ende thien stuvers
{44}
Hiertgens sijn sij t'samen ende
gemeen weder schuldich naevolgende.

Eerst Ariaen Ariaen Mathijssen van coep van een
schuyt, versceenen Mey toecomende 1593, facit 5 gulden.

Noch sijn sijluyden t'samen ende gemeen schuldich
die kynder van Claes Claesz den Jongen volgende den arff-
huysseedulle, verscijnt St. Jacop 1593, facit 3 gulden 3 stuver.

Noch sijn sij beyden schuldich van den bierexcijs
uytwijsende Walen bouck 20 stuver.

Noch een tonneken biers ghehaelt tot Cornelis Willemsz,
biersteecker tot Leckerkerck, staet te betalen van
gelijcken den excijs neempt Machtel tot haeren last, facit 2 gulden 4 stuver.

Somma elyf gulden vier stuver een halven.

Dese elf gulden vier stuver een halven neempt Machtel
die moeder van de weeskynder alleen tot haeren last, te
betaelen als voorsz. staet in minderinge vant gelt ende
ander uytstaende ende incomende schulden hiervoeren
verhaelt, soedat daer noch suyver compt Machtel
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met haer twe kynder acht ende twyntich rijnsse gulden
sestalve stuver.

Noch soe hebben sij t'samen ende geemeen t'huys
ende die hoffsteede midtscaders al t'geen dat eert
ende nagelvast es, leggende oestwaert naest
Ariaen Heynrickxz huys ofte arff bij die Lecker-
lantsche kerck, soe't Jan Lambertsz, die kynder
vader, metter doet geruympt ende gelaten heeft.
gedaen ter presentie als voeren.
/9309/
Up huyden den 4en Junyus 1595 compaererde Cornelis
Lambertsz smit als bestorven bloetvoecht van Jan Lambertsz,
zijns broeders weeskynder, namentlick Marcgen Jansdochter
ende Mychiel Jansz. sijns broeders kynder, ende bekende
dat hij gecoft heeft gehadt die een helft vant huys,
arff ende teling van Hermen Heynrickxz, als man
ende voecht van Machtel, Jan Lambertsz huysvrouw was
die kynder haerluyder moeder al volgende die coepseel
daervan zijnde, leggende bij die Leckerlantse kerck, naest
Ariaen Heynrickz huys, ende dat voer die somme
van vijf en twyntich pont groet vlaems, die den voorsz.
Cornelis Lambertsz sal betaelen volgende zijn coepsedulle,
ende dat ten behouffven ende profijte van voorsz. kynder,
ende en sal geen interest hebben off naemael genieten
van de verscote penningen voer al eer die voorsz. kynder allen wesen
gehouden off totdat sij die voorsz. huysinge selfs bewo-
nen sullen ende dan die verscote penningen weder te restytueren
up termijnen off soe sij dat sullen accorderen, sonder
interest daervan te ontfangen, ende soe die kynder
haeren voecht niet betaelen, mach hij t'voorsz. huys
arff ende teling half aen zijn houden die een helft,
present den schoudt, Cornelis Heynrickx ende Willem Willemsz
als heemraden in Nyeuleckerlant. Actum als boven
bij mijn secretaris Ariaen Heynrickx Cort.

Compaererde Marcge Jansdochter met voechs
hande in desen Hermen Heyndrickx, haer stieffvader,
ende hebben geconsentert, geaccordert, consenteren
ende accorderen midts desen, dat Cornelis Lambertsz
smit, haer comparants oem, mach vercoepen tot sijnen
believen ende goedtduncken alle alsulcke huysinge,
arff ende telingen als den vornomden Cornelis Lambertsz
smit heeft gecoft van den voorsz. Hermen Heinrickxz als
man ende voecht van Machtel, weeduwe wijlen Jan Lam-
bertsz, gelegen oestwaert naest Cornelis Ghijsen,
ende westwaert naest Arian Gheenen, schoudt
in Nyeuleckerlant, waervan Marcgen Jansdochter
t'vierendeel van de voorsz. huysinge ende arff ende teling /
{45} es toebehoerende, ende sal sij comparante mede van
coep ende penningen ontfangen, ende genieten nae advenant sij
daerin gerechtich es, sulcx van de vercoepinge ofte goederen
voorsz. sullen importeren, midts dat den vercoeper geen penningen
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uyt den ban van Nyeuleckerlant sal brengen van de vercofte goederen
die den voorsz. Michiel Jansz aengaen off toebehoert hebben, al
eer ende voer sijn jaeren van de aenneminge omgecomen sullen
zijn. Actum den 18en Januwary 1597, present den schoudt
Ariaen Geenen, heemraden Ariaen Willemsz, vervangende in dese
sijne mede heemraet Gerrit Jansz.

Compaererde Neeltgen Cornelisdochter, woenende ofte resyderende
tot Ryderkerck, voer den schoudt ende heemraden
van Nieuleckerlant, ende sij comparante heeft
wettelick upgeseyt ende seyt up midts dese, die
voechdije, handelinge ende administratie die de voechden
Fop Symensz ende Pieter Goessen Otten gehadt, gehandelt
hebben van de voorsz. Neeltgen Cornelisdochter haers s'vaders ende
moeders bestorffenisse tot den tijt ende wijle toe, ende
versouckt van de voorsz. voechden rekeninge, bewijs ende
reliqua van de handelinge als vooren. Actum den 
19en Juny1601.
/9310/ {46}
Compaererde Gerrit Jansz als voecht in de plaets
van Jan Jansz, sijnen broeder, woenende up Slicker-
veer tot Ryderkerck vant tweeskynt van Jan Jansz,
geprockereert bij Gertgen Jansdochter zaliger, ende heeft
rekening gedaen van eennen rentebrieff t'weeskynt
toecomende, van ses gulden t'sjaers, houdende up Anna
Jacopsdochter, weeduwe wijlen Willem Ariaen Neelen, ende
noch een van twe gulden dorthien stuver t'sjaers, houdende
up Jan Jansz die voecht voorsz., ende dat van den jaeren
van drie endetachtigen off tot het jaer van
drie ende tneegentichgen toe intcluys, te weten
elff jaer, inschelijckx van lanthuyer, gelegen
in Nyeuleckerlant geduerende die voorsz. elff jaer,
t'sjaers 30 stuver, daer die cortinge offgetogen es,
beloept acht ende tnegentich gulden, van de acht
ende tneegentich gulden weder uytgeset ende
gestelt up winst aen wilkoer hoeftgelts vijf
ende dertich gulden, houdende up Cornelis Aertsz
Crousten, woenende tot Streeffkerck, ende noch
sessendertich gulden aen eennen Jacop Tielmansz,
sijnen swager tot Dordrecht, van welcke vijff ende
dertich gulden staende onder Crousten hij mede reke-
ning off gedaen heeft acht jaer, te weten, vant
jaer van seeven ende tachtigen off tot het jaer
van drie ende tneegentichgen toe mede intcluys
van de winst ende noch bij Gherrit Jansz voorsz.
uytgegeven soe tot behouff t'weeskynt voersz.
vant zeegel van den brieff, ende van heemraets
kennis van twe wilcoers met noch een roxgen
van ses gulden, noch van verterde costen gedaen up
die rekening bij schoudt ende heemraden Jacop Willemsz,
Jan Bormensz in Nyeuleckerlant verteert drie gulden,
beloept tesamen soe t'zegelen, heemraets kennis
van de twee wilcoers met het rocxgen verteerde
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costen, t'samen in als facit 10½ gulden 4 stuver.
Actum den 28en November 1594.
Compt t'weeskynt van Gerrit Jansz noch suyver
/9311/ vant voerscot van de winst van de brieffges hier-
voeren verhaelt 27 gulden, midts dat Gerrit
Jansz noch geen rekening gedaen en heeft van de
wynst staende hoeftgelts onder Jacop Tielmansz
tot Dordrecht, te weten van vijf jaeren verscenen
lest Bamis 1594.
{47}
In manieren ende vorwaerden hiernae bescreven
soe heeft gecoft Willem Willemsz van Melis Jacopsz ende
vervangende in dese sijn susters weeskynder, als voecht
vandien, ende noch als voecht van Cornelis Jacopsz,
sijnen broeder, met wil ende consent van den schoudt
Ariaen Gheennesz, heemraden Jacop Willemsz, Willem Willemsz ende
Jan Bormensz als uppervoechden van de voorsz. weeskynder,
ende van Ariaen Heynrickxz Cort als gecoren voecht
van de weeduwe wijlen Jacop Melisz, genaempt Dircgen Ariaens-
dochter, die nombre van vijff hont sessenvertich scaft elff-
talve voet lants, geleegen in Nyeuleckerlant in een
weerlants van seeven margen, genaempt Cornelis lant,
met allen sijnen aencleven, oestwaert naestgelant
een weerlants van seevendalff margen genaempt Geen
Ottenweer, ende aen die westzijde naestgelant een
weerlants van seeven margen, genaempt Goessen Otten-
weer, welcke voorsz. landen den coeper gecoft heeft bij den
margen keer mael keer ghelt die margen voer sesen-
vertich pont groet vlaems vrijlant om vrij gelt, soe
sij vercoepers daerin gerechtich sijn, welck voorsz. som
den koeper gehouden sal wesen te betalen die een
helft met gereede penningen ende die ander helfft ofte
reste te Bamis off Dortssche coude beestmerckt toecomende
anno 1594 ten lancxten wel betaelt
te weesen, midts conditie off dit voorsz. vercoft lant
beswaert waer met eennyge renten ofte heemraetsbrieven
die men deser tijt niet en weet, constytuerde Huych
Ariaensz sijn selven hiervoer borge, midts dat die
vercopers den voorsz. borge beloeffden te indemneren,
costeloes ende scadeloes daervan te houden, onder
verbant van rechte daertoe staende, voer welcke
beloeffde penningen als vooren den cooper stelde om te vol-
doen aen de vercoepers ten voorsz. dage sijns persoens
ende sijn goederen onder verbant van allen heeren, recht
ende rechten, sulcx den thoender dese gelieven sal.
t'Oirconden dese sijn hieroff gemaeckt twe coepsedullen
inhoudende die een als die ander ende sijn beyde
/9312/ bij den pertijen voorsz. onderteyckent elcx met
haer gewoenlick hantmerck ofte name, present
schoudt heemraden als vooren, ende es ten gelaege
geweest ses rijnsse gulden die den coeper sal verscieten
ende sal hij aen den lesten verscijndach daer die helft
weeder corten al sonder bedroch, ende was bij die
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vercoepers ende coeper onderteyckent, mij present
secretaris Ariaen Heyndrickxz Cort.

Hierup betaelt in presentie van den schoudt ende
heemraders binnen verhaelt die som van een
hondert vijff en twyntich rijnsse gulden 15 stuver
ende dat voer die een helft al volgende t'inhouden
deese coepseedulle al tot goede rekeninge,
dese voorsz. penningen hiervoeren verhaelt sijn ten
vollen ende geheel bij den coeper betaelt den lesten
penning met den ersten ende bij die vercoeprs onder-
teyckent.
X t'merck van Melis Jacopsz
X t'merck van Huych Ariaensz
Ariaen Heynrickxz Cort
{48} [geen tekst]
/9313/
Compaererde Willem Willemsz als bestevaer
ende voecht van sijn soons weeskynt, genaempt
Baldijntgen Baltens Willemsz dochter, geprockereert
bij Lijntgen Woutersdochter, sijn husyvrou was,
in sijnen leeven, ter eender, ende Reyner
Pietersz als man ende voecht van den voorsz. Lijntgen
Woutersdochter ter anderen sijden, ende die voorsz.
pertijen hebben malcanderen rekening, reliqua
ende bewijs gedaen, ende van malcanderen verticht,
verteegen in manieren van boelsceydinge van alle
alsulcke goederen als den voorsz. Balten Willemsz ende
Lijntgen Woutersdochter t'samen in huyshoudinge
bij malcanderen gebrocht ende beseten hebben,
ende Balten Willemsz, t'weeskynts vader, nu metter
doet geruympt ende aftergelaten heeft, soe den 
voorsz. Willem Willemsz als voecht voorsz. met Reyner
Pietersz in presentie van zijn huysvrou Lijntgen
voorsz. Balten Willemsz huysvrou was als voorsz. es
t'samen met malcanderen met min ende vruntscap,
in presentie van den schoudt Ariaen Gheenen
ende heemraden Jacop Willemsz ende Jan Bormensz in
Nyeuleckerlant veraccordert ende vereennicht zijn,
ende gespecificert staet hiernae volgende.

Eerst hebben sij t'samen ende gemeen een
heel weerlants in Nyeuleckerlant voorsz. groot
in den houfslach seevendalff margen, genaempt
Elsseland 6½ margen

Noch hebben sij t'samen een geheel weerlants
in Nyeuleckerlant voorsz. groet in den houffslach
seeven margen, genaempt t'Walant 7 margen

Noch int weerlants genaempt die Vijff Margen
is t'werlants groet in den houffslach vijff
{49} margen anderhalff hont hollen sij samen
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ende gemeen achttalff hont een vierendeel honts
ende een achtendeel honts lants.

Diewelcke lande voorsz. gedeelt
ende gesplist zijn in vertichtinge
voer verhaelt als hiernae
volcht ende bescreven staet.

In den eersten die voorsz. seevendalff margen,
genaempt Elsselant sullen hebben ende houden
in vertichting die een helft dat weeskynt
van Balten Willemsz, ende die ander helft Reyner
Pietersz, als man ende voecht van Lijntgen Wou-
tersdochter, weeduwe Balten Willemsz, ende es dat
geheel weerlants beswaert met renten hoeft-
gelts met hondert carolusssche guldens
die de monnicken van St. Maertens Donck
daer eertijts up te sprecken hadden ende com-
peterende nu aen den heeren Staten s'lants
van Hollant die den voorsz. Reyner Pietersz
alleen tot sijnen last neempt ende houdt ende
t'zelffde bekende voer ons gerechten van de voorsz.
Willem Willemsz als voecht vant weeskynt voorsz.
die een helft van de hoeftpenningen ontfangen te hebben
vant weeskynts weegen, midts dat hiermede dat
weeskynts lant hiervoeren verhaelt vrij ende onbe-
swaert sal wesen van de voorsz. renten hiervoeren
verhaelt, ende sullen comen tot last van Reyner
Pietersz alleen die de jaerlicxe winst sal betalen /
/9314/ ende Reyner Pietersz dat dordendeel ende
es dat voorsz. lant t'geheel weer beswaert
met renten t'sjaers met dertich stuver dat die
kerck in Nyeuleckerlant daerup spreckende
heeft, welcke jaerlicxse winst betaelt sal
worden dat weeskynt die twe deelen ende Reyner
Pietersz dat ander dorde paert.

Ende noch die achtalff hont met het
vierendeel ende achtendeel hont lants gelegen
int weerlants genaempt die Vijff Margen, sullen
gedeelt ende gesplist wesen elcx die een helft,
te weten elcke hant vierdalff hont een vierren-
deel honts ende achthien scaften neegen voet
lants maeckt samen als voeren.

Noch es daer vier margen lants, geleegen
in Langeraeck ende es leengoet die de voorsz.
Lijntgen Woutersdochter, weeduwe wijlen Balten Willemsz,
aengearft es van haer vader zaliger, die den
voorsz. Reyner Pietersz als man ende voecht van
Lijntgen Wouters voorsz. alleen met Lijntgen sijn
huysvrou in vertichting houden sal voer nu
ende ten eeuweegen dage, als sonder bedroch.
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Aldus gedaen ende geschiet in presensye
van den schoudt Ariaen Gheenesz, Jacop Willemsz
ende Jan Bormensz, heemraden in Nyeuleckerlant.
Actum den 14en November 1594.

Noch soe heeft Willem Willemsz als bestevaer
ende voecht vant weeskynt, genaempt Baldijntge
Baltensdochter onder hem aen gelt t'weeskint
toecomende, t'welck hij bekende die som van 
70 gulden stuck 40 groeten vlaems.
{50}
Op huyden date onderscreven soe heeft Reyner
Pietersz met Lijntgen sijn huysvrou, haer weeskynt
geprokerert bij Balten Willemsz, genaempt Baldijntgen
Baltensdochter, aengenomen te houden ende onderhout
te doen in montcost, eeten, drincken ende goede up-
sicht daerup te neemen, soe een goede moeder
met eeren schuldich es te doen, soe dat behoort,
ende dat van Willem Willemsz als bestevaer ende voecht
vant weeskynt voorsz. ende sal die voorsz. voecht t'voorsz.
weeskynt gehouden weesen te coopen onderhout
van cleeren, wollen, linnen, scoeyen, sulcx alst wees-
kint van doen heeft, ende die oude cleeren die te 
cleyn sijn sal Reyner Pietersz met sijn huysvrou
gehouden weesen den armen in Nyeuleckerlant om
Goedts wille te geven, waervan Reyner Pietersz
met sijn hyuysvrou hebben sal ses ende twyntich gulden
ende thien stuver, ende heeft noch bekent ontfangen
te hebben drie pont groet vlaems ende twee stuyvers,
den heemraet bekent was, die hiermede betaelt zijn,
soedat sijn kynder noch ontfangen sullen sessentwyn-
tich gulden thien stuver, waervoor die voorsz. houdinge
in sal gaen nu den ouden Bamisdach anno 
1594 ende experende Bamisdach
over een jaer 1595, ende oft
geviel dat dit voorsz. weeskynt mishouden worde, anders
dan men een kynt met eerre schuldich es te doen
houden ende onderhoudt te doen, soe mach die voecht
schoudt ende heemraden gaen ende besteden't up een ander
daer't beter onderhoudt mach hebben, soe dat behoert,
ende dat tot costen van den annemer voorsz.

Dit voorsz. weeskynt heeft Reyneer Pietersz
weder aengenomen een jaer onderhoudt te doen,
up vorwaerden als voeren voer die som van seeven
pont groet vlaems ende sal tijt van de anne-
minge geëxpiereert wesen Bamis anno 1596
nae den ouden stijl.
/9315/
Op huyden date onderscreven soe heeft Willem
Willemsz als voecht ende bestevader van t'weeskynt
van Balten Willemsz zaliger, geprokereert bij Lijntgen
Woutersdochter, genaempt Baltelijntgen Baltensdochter,
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gerekent met Reyner Pietersz als vader ende voecht van 
Lijntgen Wouters, van alle haer dingen, soe van lanthuyer,
van overscot vant arffhuysgelt ende anders,
noch mede van coep van lant geleegen in de Vijff Margen,
genaempt, in den ambocht van Nyeuleckerlant,.
dat die voecht voorsz. vercoft heeft gehadt
eennen Reyner Pietersz als man ende voecht van Lijntgen
Woutersdochter ende es het weeskynts deel van sijnen vader aengearft het rechte
achtpaert vant t'voorsz. weer, ende bekende den
voorsz. Reyner Pietersz t'weeskynt voorsz. schuldich te 
wesen vant t'geen hiervoer verhaelt die som van
anderhalf hondert rijnsse gulden stuck 40 groeten vlaems,
een hondert gulden, spruytende van de berekende penningen
van lanthuyer ende overscot vant arffhuysgelt
ende vijftich gulden stuck als voeren van de coop vant
t'lant gelegen in de Vijff Margen voorsz., maeckt tesamen
anderhalff hondert gulden stuck als voeren, welcke
onderhouden ende gebruycken die hondert en ses
diergelijcke guldens s'jaers, te weten van de ander
eersten verscijndach van de voorsz. winst versceenen sal
wesen Bamis anno 1596 ende
soe voertgaende soe lange dese hoeftpenningen niet gelost
en worden, ende sal Reyner voorsz. dese winst alle jaers
betalen vrij sonder eennyge cortinge te doen, al waert
dat bij den heeren Staten eennyge placcaten uytgingen
om te corten, niettegenstaende sal Reyner voorsz. geven
vrij gelt negen gulden t'sjaers off indien hij hem
wilde behelpen mette placcaten om te corten, sal /
{51} Reyneer Pietersz betalen s'jaers van de hondert gulden van
winst ofte interest neegen gulden stuck als voeren,
ende oft geviel dat die voorsz. weeskynt sijn gelt
van doen hadde om sijn onderhoudt ofte alementatie
te hebben, sal Reyner voorsz. gehouden wesen dese voorsz.
penningen weder up te leggen mette verloepen ende onbetaelde
winstpenningen, stellende den voosz. Reyner Pietersz hier-
onder sijns persoens ende sijne goederen, hebbende
ende vercrijgende onder verbant ende bedwanck van allen
rechten ende rechteren met alle costen hierom
doende ende lijdende, sulckx den voorsz. voecht oft den
thoender dese gelieven sal. 't Oirconde dese heb
ick Reyner Pietersz dese rekening doen scrijven
ende met mijn gewoenlick hantmerck onderteyckent,
present den schoudt Ariaen Gheenen, heemraden
Pieter Matheusz ende Jan Bormensz in Nyeuleckerlant.
Actum den 14en November 1595.
/9316/ {52} 
Vertichting ende boelsceyding tusschen Claertgen
met voechs handen Gherrit Jansz, haeren outsten soen,
ter eender, ende Jan Bormensz ende Ghijs Ariaensz,
als man ende voecht van Marcgen Bormensdochter Claertgen
twe naekynder ter ander zijden, hiernae volgende.
Den boel van Bormens ende Claertgen sijn huysvrou
hebben an lant int weerlants van Dremmel vier
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margen een hont 45½ scaft lants.

Int weerlants van Jacop Wouterszweer compt den
boel gemeen 11 hont 20½ scaft.

In Bal Jansz weer compt den boel ghemeen vier
margen vier hont 12½ scaft lants.

In Dirck Bormensz weer compt den boel geemeen
eennen margen twe hont lants.

Up Neel Foppenlant compt den boel gemeen eennen
margen twe hont lants, compt samen 13 margen
dordalf hont een vierendeel honts vierdalff scaft.

Dese voorsz. landen zijn aen twe gedeelte te weten
Claertgen met voechs handen Gherrit haeren outsten soen
die een helft ende Jan Bormensz, Ghijs Ariaensz
d'ander helft, soe hiernae verhaelt ende gespecy-
fyceert staet met die renten ofte lasten daerup
staende.

In den eersten compt Claertgens weeduwe Bormen Daemsz
int huysweer after Jacop Wouters thiendalf hont
thien scaft een quartier scafts lants.
/9317/
Ende Claertgen houdt upt lant after Jacop
Woutersz een rent hoeftgelts hondert schilt
die Lendert Joris Pors in Saerloes daerup heeft.

Compt Claertgens int weerlants up Drem-
mel twe margen een halff hont 22½ scaft
een querier scafts, ende houdt Clertgen
up dese voorsz. landen tot swaernis den halfve
brieff van Lendert Willem Ariaensz tot Ryder-
kerck ende Gheen Pietersz d'ander helft van den
brieff daer Claertgens voer haer deel hoeftgelts
off schuldich es 52½ gulden ende staet den brieff
verhypokeert upt heel weerlants van Dremmel.

Compt Claertgens int weerlants van Neel Foppen
noch voer haer deel vier hont lants.

Compt Claertgens noch int weerlants after
Bal Jansz twe margen twe hont ses scaft een quartier
lants.

Somma compt Claertgens voer haer
helft van den boel an lant hiervoeren
verhaelt 6 margen vier hont neegen 
ende dertich scaft.

Neemp noch tot haeren last eennen brieff hoeft-
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gelts daer thoender off is Heynrick Pietersz off
sijne naecomers in Crimpen opte Leck, groet 16 pont
groet vlaems hoeftgelts, waervan Claertgen voorsz.
alleen die jaerlicxse winst sal betalen.

Noch neempt Claertgen een rentgen aen haer van
twe schilt t'sjaers te betalen aen Cornelis Jacopsz, /
{53} boochmaker tot Dordrecht.

Ende sal Claertgen als moeder van kynder ghepro-
kereert bij Borman Damesz uyten boel ontfangen over-
midts Claertgen voorsz. die meeste rente neempt tot haeren
last van Gherrit Jansz, haeren soen seeven rijnsse gulden
17 stuver, ende dat overmidts dat Gherrit voorsz. die minste renten hadt
met zijn susters daer sijns vaders arff ofte lant
mede beswaert was, ende Gerrit voorsz. des voorsz. seeven
gulden 17 stuver den boel van Bormens zaliger schuldich was,
ende sal Jan Bormensz met Ghijs sijne swager
noch uytreycken tot behouff van Claertgen haer 
moeder van de saeck als voeren aen gelt vijf gulden16 stuver.

Ende es noch vereennicht ende geaccordeert Claertgen
met voechs handen tegens haer twe naekynder als
dat Claertgen voorsz. als moeder van de voorsz. twe naekynder
sal blijven sitten in die huysinge soe voer ende after
huysinge alsser bij't overlijden van den zaliger Bormen Daemsz
afterghebleven es, met noch alle alsulcke inboel
van bedden, bullen, houtwerck, coper, linnen, tinnen, geen uyt-
gesondert, sulcx bij Bormens in sinen leeven beseeten ende
afterghebleeven es, midts dat Claertgen die voorsz. goederen
niet en sal verminderen, maer wel verbeteren mach, ende
t'eynde t'overlijden van Claertgens haer moeder sullen die
voorsz. twe naekynder van s'vaders weegen eerst tegens
die voorkynder van Claertgens die voorsz. goederen als voorsz.
es eerst weeder halff voer off deellen, ende in die
ander helft van s'moeders weegen weeder deelen porsy
porsy gelijck.

Waertegens Ghijs Ariaensz ende Jan Bormensz
weder in vertichtinge ende boelscheydinge gedeelt zijn
tegens haer moeder Claertgen met voechs handen Gerrit Jansz
dese naevolgende perseellen van lant ende die beswaernisse
daerup staende als renten hiernae volgende etc.
/9318/
In den eersten compt Jan Bormensz ende
Ghijs Ariaensz sijnen swager samen ende gemeen int
weerlants up Neel Foppelant vier hont lants.

Noch compt haer samen ende gemeen int weerlants
after Bal Jansz twe mergen twe hont ses scaft
drie voet lants.

Compt Jan Bormensz alleen after Dirck
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Bormensz acht hont lants, ende es beswaert
met een losrente hoeftgelts hondert schilt daer
thoenders brieffs of es Jan Woutersz, ende daer
boven noch off uytreycken moet aen Piet Aeyen.
Compt Ghijs Ariaensz alleen int weerlants
van Dremmel seeven hont lants 12½ scaft die
vrij sijn sonder eennyge beswaernisse van renten.

Compt Jan Bormensz met Ghijs Ariaensz sijnen
swager samen gemeen int weerlants noch van
Drommel sestalff hont lants neegen scaft een
qurtier thien duym.

Compt Jan Bormensz met Ghijs sijnen swager
samen int weerlants after Jacop Woutersz
anderhalff hont lants neegen scaft een quartier
thien duym.

Somma beloepen dese landen hier-
voer verhaelt daer Jan Bormensz
met Ghijs sijnen swager up bedeelt
ende verticht es tegens Claertgens
haer kynder moeder voer die ander
helft, te weten haers s'vaeders
bestorffenisse ses margen vier hont
lants 37 scaft 4½ voet,
al tot goede rekening.
{54}
Dese voorsz. landen hiervoeren verhaelt daer Jan
Bormensz ende Ghijs sijnen swager up bedeelt ende
verticht zijn, die zijn beswaert met dese navolgende
renten, soe hiernae geprecysieert staet.

In den eersten houden sij tot haeren last een rente-
brieff hoeftgelts hondert schilt, daer thoender
off is Pieter Dirckxz tot Streffkerck.

Noch een brieffgen hoeftgelts van vijftich
schilt daer thoenders off zijn d'erffgenamen
van Frans Pietersz.

Noch een brieffgen hoeftgelts vier pont groot
vlaems, daer thoender off is Pieter die Weever
tot IJsselmondt.

Allet t'geen voorsz. staet beroerende die bedeelling
ende vertichting van de lande met die beswaernisse
van de renten, alsoe die bij't overlijden van Bormen
Daemsz zaliger ende Claertgen sijn huysvrou after-
gebleeven zijn, sullen gedeelt ende gesplist blijven 
soe't voorsz. staet, ende alle alsulcke huyssinge,
inboel alser bij t'overlijden van den zaliger Bormen voorsz. mede
aftergelaten es, sal Claertgen in berusten tot
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haeren leeven sulckx hier in dese vertichtinge hier-
voer verhaelt staet. Aldus gedaen ende geaccor-
deert bij Ariaen Willemsz ende Pouwels Goessensz
als arbyters, diewelcke bij pertijen hierover
gebeeden ende geropen zijn, ende t'zelffde met
haer gewoenlick hantmerck onderteyckent
hebben. Actum den 11en Augusto 1594.
/9319/ {55}
Compaererde Jacop Willemsz als voecht van
Ariaen Heyndrickx Dirckxz, weeskynt geprokereert
bij Marcgen Ariaensdochter zaliger, des voorsz. Ariaen Heyndrikx
huysvrouwe was, genaempt Lentgen Ariaensdochter
ende heeft rekeninge gedaen van de arffhuyspenningen
die uytgeset waeren up wynst up oblygatie, te 
weten Pieter Fransz een oblygatie van 53 gulden hoeft-
gelts, daer eennen rentebrieff off gemaeckt is
met die winst daerin gerekent nu hoeftgelts
60 gulden, die t'eerste jaer verscenen was Mey anno 1595,
noch een oblygatie houdenden up Wigger Mychielsz
hoeftgelts 60 gulden, daer nu eennen brief off gemaeckt 
is met die winst van die oblygatie daerin gerekent
hoeftgelts den brief 78 gulden, daer die eerste
winst t'erste jaer off verscijnen sal den ersten Marty
1597, noch een oblygatie houdende
up Arien Heyndrickx Cort met die verlopen winst up 78
gulden, daer den voorsz. Ariaen Cort eennen heemraets
off verlijd heeft ende sal t'eerste jaer verscijnen halff Meert
anno 1597, noch van een oblygatie
houdende up Lendert Gherrytsz hoeftgelts 54 gulden, daer
die voorsz. voecht off ontfangen heeft van de winst acht gulden van
twe jaeren ende sal noch van de selffde ontfangen vier gulden die
verscijnen sullen halff Mert toecomende anno 1596,
daer den voorsz. Lendert Gerrytsz voer verlijd heeft een rente-
brieff hoeftgelts 54 gulden als voeren, midts dat
noch ongerekent blijft van lanthuyer t'jaer 1594
bij den voorsz. Ariaen Heynrickx gebruyckt volgende voer-
gaende rekening date den 26en Mert 1594.
Actum ter presentie den schoudt, Willem Willemsz ende
Jan Bormensz heemraden in Nyeuleckerlant desen lesten 
November 1595.
/9320/
Wij, schoudt Ariaen Gheenensz, Pieter Theunsz,
Cornelis Henryckxz, Wouter Huygen, Pieter
Goessen Pietersz, Willem Willensz, Jan Bormensz
ende Wouter Jansz, gesworen heemraden in den am-
bocht van Nyeuleckerlant, oirconden ende kennen
dat voer ons compaererde in sijne properen
persone Wigger Mychielsz ende bekende ont-
fangen te hebben vant weeskynt van Ariaen
Heinrick Dirckxz, geprokereert bij Marcgen
Ariaenszdochter zaliger, genaempt Lentgen Ariaensdochter,
ende dat uyt handen van Jacop Willemsz als
voecht vant voorsz. weeskynt, die somme van
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dorthien pont groet vlaems hoeftgelts die-
welcke Wigger voorsz. bekende schuldich te wesen
met Jacop Willemsz als voecht voorsz. gerekent ende sal
Wigger voorsz. ende sijnen arffven dese hoeftpenningen
moegen onderhouden ende gebruycken t'sjaers om ses
gulden stuck 40 groeten vlaems vrij gelts, sonder
eennyge cortinge daervan te doen t'sij van thiende,
twyntichste, vijfftichste, honderste penningen, minder
ofte meerder, sulcx bij de heeren Staten ofte bij
haere placcaten gestelt zijn ofte noch gestelt
soude moegen worden niet te corten off soe Wigger
mette placaten om te corten sal hij gehouden wesen
t'sjaers te betalen acht gulden stuck 40 groeten
vlaems, welcke hoeftpenningen Wigger voorsz. versekert ende
beleyt heeft tot een onderpant up vierdalff margen
een halff hont lants, gelegen in een weerlants van
elff margen, genaempt Willem Meuszweer, voerts
up alle sijne goederen, hebbende ende vercrijgende, waer
dieselfde bevonden mochten worden, aen de oestsijde
belent een weerlants van gelijcke elff margen,
toebehoerende Ariaen Ghijssen kynder ende aen die
westsijde een weerlants van seeven margen genaempt
Jan Pietersz Smalweer, naestgelant zijnde,
waervan dat eerste jaer winste versceenen sal
wesen den eersten dach van Martio anno 1597 /
{56} ende soe vervolgende van jaer tot
jaer soe lange dese rente staen ende niet gelost
en waere, ende bij gebreecke van betaelinge alle jaeren
ten verscenen dage off vertien dagen daernae onbegrepen,
mach thoenders brieffs comen panden ende scatten
aent 'tvoorsz. onderpant ofte aen sijne gereetste goederen,
waer thoenders brieffs die hant aen slaet, behou-
dens die heer zijn recht, met alle costen hierom
gedaen ende off Wigger off sijnen arffen wilde lossen,
mach hij't een halff jaer te voeren upseggen ende
dan losschen met ganber gelt der tijt der lossinge
coers ende loep hebbende, die hoeftpenningen met de verloepen
ende onbetaelde winst. 't Oirconden soe wij heemraden
dese tijt geen zeegel en gebruycken, hebben wij gesworens
vornoempt eendrachtelick begert up onsen schoudt voorsz.
dat hij desen brieff wilde beseegelen voer ons als over
hemselven, t'welck ick schoudt duer begerte ende
gebreck haers zegels alsoe gedaen hebbe ende
mijnen zegel hieronder gehangen. Actum den 20en
November 1595.

Wij, Ariaen Gheenen, schoudt, Pieter Theunsz, Cornelis
Heynrickxz, Wouter Huygensz, Pieter Goessen Pietersz.
Willem Willemsz, Jan Bormensz ende Wouter Jansz,
gesworen heemraden in den ambocht van Nyeuleckerlant,
oirconden ende kennen dat voer ons compaererde in
sijne propere persoen Ariaen Heynrickxz Cort,
ende bekende voer hem ende sijnen arffven schuldich
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te wesen t'weeskynt van Ariaen Heynrick Dirckxz,
geprokereert bij Marcgen Ariaensdochter zaliger, genaempt
Leentgen Ariaensdochter, met voechs handen in desen
Jacop Willemsz, die somme van acht ende tzeventich
gulden hoeftgelts stuck 40 groeten vlaems, diewelcke
hij comparant sijnen arffven sullen noegen onderhouden
ende gebruycken t'sjaers om ses gulden stuck als voeren,
welcke hoeftsomme met die winstpenningen hij comparant
versekert ende beleit heeft tot een onderpant ende hypoteeck up eenen margen lants,
gelegen in den ambocht van Nyeuleckerlant duergaens
in een weerlatns daer hij comparant nu ter tijt up
woent, van seeven margen, genaempt Floer Geertisz /
/9321/ weer, oestwaert een weerlants van acht margen,
genaempt die Pastory ende westwaert een weer-
lants in gelijcke seeven margen, genaempt Melis
Dirckszweer, naestgelant zijnde ende voerts generalick
up alle sijns comparants goederen, present ende toecomende,
waer die gelegen ofte bevonden mochten worden, welcke winst-
penningen alle jaers verscijnen sullen te halff Mert off ver-
tien dagen daerna onbegrpen, waervan dat erste jaer
verscenen sal wesen halff Mert anno 1597
ende soe voerts gaende soo lange dese rente staen
ende niet gelost en wordt, ende sal hij comparant
ende sijnen arffven dese winst alle jaers betalen up die
verscijndag als voorsz. ende dat vrij van alle thiende,
twyntichste, vijftichste, hondertste, minder ofte
meerder penningen, die bij den heeren Staten s'lants van Hollant
alreede up eennyge landen gestelt zijn ofte noch gestelt
souden moegen worden, niettegenstaende eennyge placaten
ter contrario, die hij comparnt voer hem ende sijnen
arffven gerenuncieert heeft ende renunciert bij desen,
ende off hij comparant hem mette placaten ter con-
trario wilde behelpen om te corten, belovende alsdan
ende dan als nu soo veel penningen mer te betalen als die-
selve cortinge soude bedragen, ende soe voert gaende
van jaer tot jaer soe lange dese rente staen ende
niet gelost en wordt, ende bij gebreecke van betalinge
mach thoenders brieffs alle jaers comen panden
ende scatten aent voorsz. onderpant ofte aen sijne
gereetste goederen, waer thoender dese zijn hant
aen slaet, behoudens s'heeren recht, ofte anders
met al sulcken recht ende rechteren als den thoonder
dese best gelieven ende goetduncken sal, met alle costen
hierom gedaen, ende off hij comparant ofte sijnen nae-
comelingen wilde losschen, mach hij tot allen tijden lossen
die hoeftpenningen met die verlopen ende onbetaelde winst-
penningen, met gelt soe t'inder tijt der lossinge coers
ende loep sal hebben. 't Oirconden dese soe wij heemraden
vornompt dese tijt geen zeegel en gebruycken, soe hebben wij 
gemeen ende eendrachtelick begeert up onsen schoudt 
vornompt dat hij desen brieff wilde beseegelen over ons 
als over hemselven, t'welck ick schoudt voorsz. duer 
begerte ende gebreck haers zeegels alsoe gedaen 
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hebbe ende mijnen segel hieronder gehangen. Actum 
den 4en December 1595 stylo nova.
{57}
Wij, Ariaen Geenen, schoudt, Pieter Theunsz, Cornelis
Heynrickxz, Wouter Huygensz, Pieter Goessen Pietersz, Willem
Willemsz, Jan Bormensz ende Wouter Jansz, gesworen heemraden 
in den ambocht van Nyeuleckerlant, orconden ende 
kennen dat voer ons compaererde in sijne properen 
persone Lendert Gerritsz ende bekende voer hem ende 
sijnen arffven schuldich te wesen t'weeskynt van Ariaen 
Heynrick Dirckxz, geprokereert bij Marcgen Ariaens-
dochter, genaempt Leentgen Ariaensdochter, met voechs handen 
in desen Jacop Willemsz, die houder is van desen brieff, die 
somme van vier ende vijftich gulden stuck 40 groeten vlaems
hoeftgelts, diewelcke hij comparant sijnen arffven sulle
moegen onderhouden ende gebruycken t'sjaers om vier gulden 
stuck als voeren, ende sestalve stuver, welcke hoeftsom
met die winstpenningen hij comparant versekert ende beleit 
heeft tot een onderpant ende hypoteeck up drie margen 
lants in den ambocht van Nyeuleckerlant in een weer-
lants van neegen margen, duergaende genaempt Floer Geeritsz /
/9321/ weer, oestwaert een weerlants van acht margen,
genaempt die Pastory ende westwaert een weer-
lants in gelijcke seeven margen, ge-
naempt Jaepge Stoeyenweer, naestgelant zijnde ende voerts 
up alle sijns comparants goederen, hebbende ende 
vercrijgende waer dieselffde gelegen ofte bevonden mochten 
worden, welcke winstpenningen alle jaers verscijnen sullen halff 
Mert off vertien dagen daerna onbegrepen, waervan 
t'eerste jaer verscenen sal wesen halff Mert anno 1597
ende soe voerts gaende soo lange dese 
rente staet ende niet gelost en wordt, ende sal hij com-
parant ende sijnen arffven dese winst alle jaers betalen 
up die verscijndag als voorsz. ende dat vrij van alle thiende,
twyntichste, vijftichste, hondertste, minder ofte
meerder penningen, die bij den heeren Staten s'lants van Hollant
alreede up eennyge landen gestelt zijn ofte noch up 
gestelt souden moegen worden, niettegenstaende eenny-
ge placaten tot contrarie, die hij comparant voer 
hem ende sijnen nacomelingen gerenuncieert heeft ende 
renunciert bij desen, ende off hij comparant mette pla-
caten ter contrarie wilde behelpen om te corten, belovende 
alsdan ende dan als nu soo veel penningen meer te betalen 
als dieselve cortinge soude moogen bedragen, ende soe 
/9322/ voert gaende van jaer tot jaer soe lange dese 
rente staen ende niet gelost en worde, ende bij gebreck
van betalinge mach thoenders brieffs alle jaers 
comen panden ende scatten aent voorsz. onderpant ofte 
aen sijne gereetste goederen, waer thoender dese 
zijn hant aen slaet, behoudens s'heeren recht, ofte 
anders met al sulcken recht ende rechteren als 
den thoonder dese best gelieven ende goetduncken sal, 
met alle costen hierom gedaen, ende off hij com-
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parant ofte sijnen naecomelingen wilde losschen, mach 
hij tot allen tijden lossen die hoeftpenningen met die verloepen 
ende onbetaelde winstpenningen, met gelt soe't inder tijt 
der lossinge coers ende loep sal hebben. 't Oirconden etc.
dese penningen van den brieff hiervooren verhaelt houdende
up Leendert Gherloffsz zijn offgelost, ende weeder uyt-
geset up een oblygatie houdende up Cornelis Willemsz Boer,
die versceenen sal wesen den 16en dach July anno 1601,
inhoudende die oblygatie die som 58 gulden 6 stuver
ende is de voorsz. oblygatie geleyt in de weeskynders
kiste int jaer 1600 up Sinte Barbaren dach.
{58}
[Geen tekst op deze pagina]
/9323/
Joris Gherritsz ende Jan Jan Ockersz als voechden
van Cornelis Ockersz weeskyndt hebben haer
rekeninge gedaen van twe jaer lantpacht te
weten t'sjaers een hondert ende 145 gulden, beloept 
die twe jaeren twe hondert 28 gulden, versceene
t'jaer 1593 en 1594, gebruyckt
bij Joris Gerrtisz ende Jan Heyndrickx als huyer-
luyden, wordt bevonden bij quitantie gebleecken
voer schoudt ende heemraden ondergenomineert,
ende voerts van twe jaeren houdinge van mont-
cost, cleer, wollen, linnen, scoen ende ander lopende
schulden die voer die weeskynder gegeven zijn 
tot behouff van hemluyden, dat dese voorsz. twe hondert 28 gulden
hier voer verhalet offgerkent zijn, soe dat
weeskynder compt 15 stuver. Actum den 20en
Mey 1595, present den 
schoudt Ariaen Geennesz, heemraden Pieter
Goessen Pietersz ende Jan Bormensz in Nyeuleckerlant.
{59}
Upten 18en Mey 1594 soe hebben die voechden
van Cornelis Ockersz weeskynder, te weten Jan Jan
Ockersz ende Joris Gherritsz haer rekeninge
gedaen vant jaer 1595 ende voerts
van alle voergaende jaeren, te weten van lanthuyer
gebruyckt bij Jan Heyndrickx ende Joris Gerritsz,
bedragende die lantpacht vant jaer 1595 die som
van een hondert ende vertien gulden, dat die bruyckers
t'sjaers die weeskynder schuldich sijn, soe wordt
bevonden dat voechden hiertgens weder bewijsen
uytgegeven hebben meer dan die lantpacht
bedraecht twe ende twyntich gulden 16 stuver
van d'ongelden die drie daelders up elcke margen
tot twaliff margen toe, beloept samen 54 gulden,
compt Joris Gerritsz vant weeskynt Ariaen Cornelisz
een jaer te houden 33 gulden, verscenen Mey 1596,
compt Jan Heyndrickx van Ocker Cornelisz een
jaer te houden 28 gulden, gegeven Cleys Pietersz
van winst van renten verscenen t'jaer 1594
vijfftalffve gulden in minderinge van een rent
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t'sjaers 12 gulden, noch betaelt aen Barber Claes
weeduwe tot Rotterdam een jaer renten
t'sjaers 7 gulden 7 stuver, versceenen t'jaer 1594, noch betaelt
aen Ariaen Jansz lakecoeper tot Dordrecht twe jaeren
renten t'sjaers ses gulden die verponding offgetogen blijft
elftalve gulden, verscenen t'jaer 1594 en 1595
alle dese perseellen beloepen meer
dan die pacht vant lant twe ende twyntich gulden
15½ stuver als boven. Aldus gedaen bij Ariaen
Heyndrickx steehouder van den schoudt, heemraden
Pieter Goessensz ende Aert Jansz Wynter. Actum den
18en Mey 1596.
/9324/
Joris Gerritsz heeft t'weeskynt van Cornelis
Ockersz aengenomen een jaer te houden ende
onderhoudt te doen van eeten, drincken, havenis,
van wassen, lappen ende voerts meer anders, sulcx
men behoert te doen als sijn selffs kynder, uyt-
gesondert te cleeden van wollen, linnen den scoen, sullen
die voechden t'weeskynt bestellen tot t'weeskynt cost,
ende heeft daeroff bedongen int jaer
23 gulden, ingaende Mey 1596 geëxpiereert
wesende Mey 1597, present den heemraet Pieter
Goessensz ende Aert Jansz Winter.

Vant verhuyerde lant toecomende die weeskynder van
Cornelis Ockersz voer den jaere 1597
te gebruycken verhuyert bij Jan Hendrickx.

In den eersten heeft gehuyert Cornelis Willemsz Boer
den camp over den thientwech tot die oude wetering
toe, groet ontrent dordalf margen voer 25 gulden
te betalen met eens gelt.

Noch heeft Ghijs Ariaensz gehuyert t'voerste
campgen aen de worffve voer 15 gulden eens gelt,
te betalen die een helft St. Jacop die rest St. Merten.

Symen Foppen heeft gehuyert kenniplant met het
rietvelt met het huys voer 12½ gulden, midts dat
hij daerboven noch den dijck ende banwerck met het-
geen dat noch aen lant toebehort te maken ende
uyter scade te houden tot sijnen cost, te betalen alst
die weeskynder van doen sullen hebben.
{60} [geen tekst op deze pagina]
/9325/ {61}
Upten 4en December Sinte Barbaerendach anno
1597 soe zijn bij de voechden van de
weeskynderen van Cornelis Cornelisz den Dorst vernieut ende
vermaeckt sekere oblygatie navolgende,
in den eersten een houdende up Bernt Aelbertsz
tot Schoenhoven die somme van hondert ende
negen carolous guldens, noch een houdende up Aert
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Jansz Wynter die ondergenomen es t'jaer 1598 ende
bedraecht mette ... voer schoudt ende gerechten die som 
111 gulden 15 stuver, die somme van een hondert
ende acht carolus guldens, noch een houdende
up Pieter Goessen Otten die som een hondert,
noch een houdende up Tonis Dirckxz houdende
die som van acht ende vijftich carolus guldens
ende ses stuyvers, noch een houdende up Ariaen
Gherlofsz die som van sessentwyntich gulden
ngenthien stuvyers een halfve die alle jaeren verscijen
sullen upten ersten October 1598.

Item Fop Symensz heeft onder hem seeven gulden 4 stuyvers
ende sal noch ontfangen van Ariaen Thijssen
twe jaere winst t'sjaers drie gulden 6 stuvyers, te weten
t'jaer1596 en 1597 compt
samen13 gulden 16 stuyvers.

Item sal Fop noch ontfangen van winst versceenen
t'jaer 1596 den erst October
van Thonis Dirckxz die som van vijftich stuyvers
daer den vernomden Fop Symensz tot gelegender
tijt weder rekening off sal doen. Actum upten
vierden December 1597 up Sinte Barbarendach, present
Pieter Goessensz als voecht ten overstaen den schoudt.

Somma samen dat Fop
Symensz ontfangen heeft off noch te ontfangen
staet voeren verhaelt 16 gulden 6 stuvyers,
sal daer ot gelegender tijt weder rekening ende
bewijs van doen tot heemraets vermaen, present
t'college van den heemraet. Actum als voeren.

Tonis Dirckxz heeft laten maken een oblygatie van 54 gulden
Aert Jansz een oblygatie van hondert sestien gulden 15 stuyvers, die beyde
verscijnen sullen den ersten October anno 1600 toecomende ende zijn 
beyde verhypotycquert.
/9326/ 
Rekeninge van den boel ende arfhuysseel
van de vercofte ende verhuyerde goederen den boel 
van Ariaen Lauwen ende die weeskinderen van
Neeltgen zijn huysvrouw zaliger.

Eerst soe heeft den arfhuysseel geweest int
geheel van de vercofte ende verhuyerde goederen
in als vier hondert 64 gulden 1½ stuyver.

Dese naevolgende perseellen zijn weder van den arffhuys-
seel betaelt tot schulden den gemeennen boel van
Ariaen Lauwen ende Neeltgen zijn huysvrouwe schuldich
waren.

Eerst betaelt ende gegeven bij Ariaen Lauwen dat
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den boel gemeen schuldich was blijckende bij quitantie
64 gulden 18 stuyvers 12 pennigen

Noch Lau Ariaensz toegeleyt off dat
hij in den arfhuysseel gecoft heeft gehadt
vor zijnen dienst 9 gulden 18 stuvyers

Leendert Leendertsz quam uyten gemeennen boel
van een oblygatie off van interest samen 92 gulden

Den schoudt Ariaen Gheenen heeft ontfangen
uyten arfhuysseel van de gaermeester Leendert Huybertsz

20 gulden 6 stuyvers

Aert Jansz heeft gecort aen t'geen dat hij
in den arfhuysseel schuldich was van verscoten
gelt aen den gaermester Leendert Huybertsz van
ongelden vant lant 21 gulden 10½ stuyver

Pieter Pietersz quam uyten arfhuysseel 15 stuyvers,
Gegeven ende betaelt Ariaen Vinck van renten 8 gulden 8 stuyvers

Gegeven Jan Huygen vanwegen die van Papendrecht
van lantpacht 14 gulden 13 stuyvers

Andries Lauwen quam uyten arfhuys-
seel 22½ stuyver
Somma twe hondert 33 gulden 4 penningen

Soedat den arfhuysseel noch blijft boven t'gundt
voorsz. staet twe hondert 31 gulden een stuyver 4 penningen

231 gulden 1 stuyver 4 penningen
{62}
Van welcke twe hondert eenen dartich gulden
een stuyver vier penningen twe voerkinderen, Govert
ende Anna Govertsdochter, samen hebben in betalinge van
haer s'vaders moebele goederen, volgende voergaende
vertichtinge hondert drie ende tnegentich gulden,
waervan een hondert gulden onder hem heeft Aert
Jan Wynters om acht gulden t'sjaers ende Huych
Ariaensz vijftich gulden om vier gulden t'sjaers die
uytstaen up oblygatie ende verschijnen s'jaers up
St. Barberendach, daer t'erste jaer off verschijnen
sal Barbarendach anno 1603, ende Claes
Pietersz als oem van de voorsz. kinderen heeft onder
hem drie ende vertich gulden van coep van een koe
int arfhuys gecoft die hij die twe voorsz. kinderen schuldich
blijft, beloept als voeren een hondert drie en tnegentich gulden.

Noch soe heeft den schoudt ontfangen van den gaermeester
Leendert Huybertsz van verteerde costen dat voer de drie
kinderen, twe van Govert Leendertsz ende een van
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Ariaen Lauwen, geprockeert bij Neeltgen Cornelisdochter der voorsz.
drie kinderen moeder zaliger, voer haer deel van verteerde
costen upte rekeninge vant arfhuys die somme 11 gulden 3 stuyvers.

Noch heeft Ariaen Lauwen ontfangen uyten
arfhuysseel van den gaermeester 31 gulden 3 stuyvers
Den secretaris twe gulden 2 gulden

Noch soe heeft Leendert Huybertsz voer de twe
kinderen van Govert Leendertsz aen gelt drie gulden
vijfthien stuyvers vier penningen die den gaermester sal hoduen
tegens d'ongelden die upte kinderen haer lant
betaelt sullen worden. 3 gulden 15 stuyvers 4 penningen

Hiermede is d'erfhuysseel offgerekent
ende betaelt.

Dit is die groeticheyt van de
voorkinderen van haer s'vaders
lant, volgende die eerste vertichtinge,
te weten achtalf hont een achtendeel honts.

Den boel andermael gesplist, Ariaen Lauwen voer de
een helft ende Neeltgen Cornelisdochter haer drie kinderen
voer de wederhelft van de landen den boel gemeen toecomende.
/9327/
Beloept aen lant vier margen vijf hont een achtendeel
honts den geheellen boel.

Die drie kinderen voor de helft twe margen dordalf
hont ses scaften drie voet.

Dese landen weder aen drie gedelt, beloept elcke kynt
vijfalff hont vijf ende dertich scaften vijf voet lants.

Ariaen Lauwen heeft aengenomen van den schoudt ende
gerechten met vervolch ende consent van Thijs Cornelisz
als voecht vant weeskynt geprockeert bij Neeltgen Cornelisdochter,
Ariaen Lauwen huysvrouwe zaliger, genaemt Cornelis Ariaensz, 
een weeskynt van Ariaen Lauwensz in montscoste, te
schoeyen, te cleeden van wollen ende linnen, ter school
te gaen ende voorts te leeren te ver onderwijsen met
goede zeden ende exempelen, soe een vader met eeren behoert aen zijn
kynt te doen, waervoeren Ariaen Louwen hebben
ende behouden sal t'weeskynt zijn lant van zijn moeder
aenbestorven zijnde, met die lasten daerop staende, midts-
dien dat Ariaen Lauwen uyt sal reykcen tot zijn mondige jaren
gecomen zijnde eens vijfthien rijnsse gulden.

Noch alsulcke lant als Symen Foppensz als man ende voecht
van Gerchgen Koenedochter heeft in Huygelant off in Willem
Matheuszweer leggende, hem aengecomen zijnde van
zijn wijfs weegen, te weten een hont 16 scaften acht
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voeten lants sullen comen in den boel gemeen van Ariaen
Lauwensz ende Neeltgen zijn huysvrouwe zaliger, off haer
kinderen, waervoeren Symen Foppensz sal hebben den halven
rentebrieff hoeftsomme vijftich gulden, midts dat Symen
Foppensz den voorsz. boel off Ariaen Lauwen met Neeltgen zijn
huysvrous kinderen eens sal uytreycken ende betaelen nu
Bamis toecomende anno 1603 die somme van drie
pont groet vlaems, daermede den halven brieff off gecoft
ende offgelost, present den schoudt Ariaen Gheenensz, heemraden
Willem Theunsz ende Wouter Pietersz in Nieuleckerlant.
Actum desen 27en November anno 1602.
{63}
Offrekeninge gemaeckt uyt
sekere boelsceydinge tusschen d'erffgena-
men van Barber Claesdochter ende
Aelbert Cornelisz, gedaen voer den
schoudt ende heemraden van Nyeulec-
kerlant, volgende die voorsz. boelsceydinge
van date den 22en September 1592
voer schoudt ende scepenen tot Ghiessen
Nyeukerck, gemaeckt vant t'geenne
Ariaen Gheenis voer die een helft
ende die kynder van Claes den Jongen,
namelicken Ariaen Claesz, Claes Claesz
ende Machtel Claesdochter, met Koen
Jansz als voecht van de voorsz. kynder
voer die ander helft.

In den eersten heeft Ariaen Ghneenen offgerekent
van de servytuitbrieffgens in de boelsceydinge verhaelt,
inhoudende tachtich carolus gulden, quam die
kynder daervan 30 gulden

Noch most Ariaen Gheennen inbrengen
vijf ende twyntich carolus gulden, compt die kynder 12½ gulden

Hiertegens hebben die voorsz. kynder met voechs
handen voorsz. weder ontfangen van Aelbert Cornelisz
in de boelsceydinge verhaelt, vijftich carolus gulden, compt
Ariaen Gheenen weder voer d'een helft van die
kynder in betalinge voersz. verhaelt 25 gulden

Noch heeft den voorsz. Ariaen Geenensz voer de weeskynder
gegeven soe bij't accort van de demppers verteert
als noch van de vertichtinge voergaende als slach
ende pontgelt ende teercosten blijckende bij quitantie
geteyckent bij Aert van der Colck, bedragende samen
bij den heemraet gerekent 14 gulden 2 stuyvers
/9328/
Soe dat den voorsz. Ariaen Gheenensz schuldich
blijft tot behouf van de kynder vant t'geene
hij ontfangen hadt of inbrengen most tot den
10en November anno 1594 toe,
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die somme van drie gulden ende acht stuyvers, midts-
dien dat alle ander ende voerder artyckelen in de
boelsceydinge verhaelt blijven gemeen half ende
half soe tot behouf Ariaen Gheenensz ende
die voorsz. kynder up winst ende verlies, compt
die kynder van dit voorsz. van Ariaen Gheenen die
voorsz. drie gulden acht stuyver 3 gulden 8 stuyver
[in de marge:]
Up date den 2e Januwary 1599 is dese drie gulden ende
acht stuyvers mede betaelt, present Ariaen Gerlofs
ende mijn secretaris Cort.

Item die weeskynder compt uytwijsende
den arfhuysseel, gemaeckt van de cleeren
ende anders uytwijsende die voorsz. seedulle
date den 110en October 1592 die som vier ende
dortich gulden 18½ stuyver 24 gulden 18½ stuyver

Hiertoe moet geven die uyt den voorsz arfhuys-
seedulle upgevoert ofte gecoft hebben naevolgende.

Lendert Gherlof
Machtel Claesdochter heeft gecoft in de voorsz.
arhuysseedulle vertien gulden seeventich stuyvers,
daer haer off quijt gheschouden es van
eennen rock daer questie om was drie gulden,
blijft 11 gulden 17 stuyvers

Coen Jansz voer hemselven heeft mede
gecoft int arfhuys voer thien gulden
tot sijnder behouf 10 gulden

Ariaen Gheenensz of Stijn zijn huysvrouw
gecoft voor 34 stuyvers
{64}
Voert noch soe heeft Lendert Gerlof off Claesgen
sijn huysvrou ontfangen van de kynder gelt in de
boelsceydinge verhaelt, soe van Heyndrick die Weever
als van Merten Jansz t'samen 8 gulden 3 stuvyers

Lendert Gherloffz of Claesgen sijn huysvrou
hadden ontfangen achte en twyntich carolus gulden seeven
stuyvers een halfven bij den heemraet gerekent ende
noch vijftich carolus gulden die van Aelbert Cornelis
gecomen zijn, maeckt 78 gulden 7 stuyvers

Alle welcke acht ende tzenvetich carolus gulden acht
talfve stuyvers die kynder, namelick Ariaen Claesz,
Claes Claesz, ende Machtel Claesdochter t'samen toecomen
die Lendert Gherlofz met Claesge zijn huysvrou
onderhouden sullen soe lange die kynder voorsz. mondich
zijn ofte van doen sullen hebbe, jaerlickx om den penning
sestien, ingaende nu den 28en November anno 1594, onder verbant van alle haer
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goederen, hebbende of vercrijgende, maeckende die selfde
subjeckt den rechte van den lant. Aldus gedaen bij den
voecht Koen Jansz, schoudt Ariaen Geenen, heemraden
Jan Bormensz, Jacop Willemsz ende Willem Willemsz. Actum
den 28en November 1594.
/9329/
Compaererde Willem Willemsz als bestevaer ende
voecht van sijns soens weeskynt genaempt Baltelijntgen
Balten Willemsdochter, geprokereert bij Lijntgen Wouters-
dochter sijn huysvrou was, in sijnen leven, ter eender,
ende Ryenier Pietersz als man ende voecht van
Lijntgen Woutersdochter voorsz. ter andere sijden, ende
die voorsz. pertijen hebben malcanderen rekening, reliqua
ende bewijs gedaen, ende van malcanderen verticht 
ende vertegen in manieren van boelsceydinge van alle
alsulcke goederen als den voorsz. Balten Willemsz zaliger ende
Lijntgen Woutersdochter t'samen in huyshoudinge bij
malcanderen gebrocht ende beseeten hebben, ende
Balten Willemsz zaliger, t'weeskynts vader, metter doet
geruympt ende aftergelaten heeft, soe den voorsz.
Willen Willemsz als voecht voorsz. met Reyner Pietersz
in presentie van zijn huysvrou Lijntgen voosz. Balten
Willemsz huys[vrou] was als voorsz. es, t'samen met mal-
canderen met min ende vrientscap in presentie van den
schoudt ende heemraden un Nyeuleckerlant veraccor-
deert ende vereennicht zijn, ende gespecifiycert
staet hiernae volgende.

Eerste hebben sij samen ende gemeen een heel
weerlants in Nyeuleckerlant, genaempt
Elselant, groet in den houfslach seevengalf
margen. 6½ margen

Noch hebben sij samen een geheel weerlants
in Nyeuleckerlant voorsz., groet in den houfslach
seeven margen, genaempt t'Walant 7 margen
{65}
Noch int weerlants genaempt die Vijf Margen
ende ist t'weerlants groet inden houfslach vijf margen
anderhalf hont lants, hebben sij samen ende gemeen
achtalf hont een vierendeel honts ende een achtendeel
hont lants.

Diewelcke landen voorsz. gedeelt ende
gesplist zijn in vertichtinge voer verhaelt
als hiernae volcht ende bescreven staet.

In den eersten die voorsz. seevendalf margen, genaempt Elselant,
sullen hebben ende houden in vertichtinge die een helft
dat weeskynt van Balten Willemsz, ende ander helft
Reyner Pietersz als man ende voecht van Lijntgen Wouters-
dochter, weeduwe Balten Willemsz, ende is dat geheel weer-
lants beswaert met renten hoeftgelts hondert carolus
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guldens die de monnicken van Sinte Mertensdonck
daer eertijts up te sprecken hadden, ende nu competerende
aen de heeren Staten s'lans van Hollant, die den voorsz. Reyner
Pietersz alleen tot sijnen last nempt ende houdt, ende
t'zelfde bekende voer ons gerechten van den voorsz. Willem Willemsz
als voecht vant weeskynt voorsz. die een helft van de hoeftpenningen
ontfangen te hebben vant weeskynts weege, midts dat
hiermede dat weeskynts lant hier voor verhaelt vrij ende
onbeswaert sal wesen van de voorsz. renten hiervoeren verhaelt,
ende sullen comen tot last van Reyner Pietersz alleen,
die de jaerlijckxse winst sal betalen, ende die hoeftpenningen
staende tot laste van Reyner Pietersz voorsz.

Voerts die seeven margen lants genaempt dat Wallant
sullen gesplist ende gedeelt zijn ende blijven in vertichting
ende boelsceydinge dat weeskynt die twedeelen van de
voorsz seeven margen ende Reyneer Pietersz dat dordendeel,
ende is dat voorsz. lant t'geheel weert beswaert met renten,
t'sjaers met dertich stuyvers, dat die kerck in Nyeulec-
kerlant daerup spreeckende heeft, welcke jaerlicxe winst
betaelt sal worden dat weeskynt die twedeellen ende Reyneer
Pietersz dat ander dordepaert.
/9330/
Noch die achtalf hont met het vierendeel ende
achtendeel honts lants in weerlants genaempt
die Vijf Margen, sullen gedeelt ende gesplist blijven
elcx die een helft te weten elcke hont vierdalf
hont een vierendeel honts ende acthien scaften neegen
voeten lants, maeckt samen als voeren.

Noch es daer vier margen lants, geleegen in Langeraeck
ende is leengoet, die de voorsz. Lijntgen Woutersdochter weeduwe
wijlen Balten Willemsz aengearft es van haer 
vader zaliger, die den voorsz. Reyneer Pietersz als man ende
voecht van Lijntgen Woutersdochter voorsz. alleen met Lijntgen
sijn huysvrou in vertichtinge houden sal voer nu ende
ten eeweegen dagen. Aldus gedaen ende gesciet in
presentie van den schoudt Ariaen Gheenensz, Jacop
Willemsz ende Jan Bormensz, heemraden in Nyeuleckerlant.
Actum den 14en November 1594.

Noch soe heeft Willem Willemsz als bestevader ende
voecht vant weeksynt, genaempt Baldeijntgen Baltens-
dochter onder hem aen gelt t'weeskynt toecomende,
t'welck hij bekende die som van tseventich gulden
stuck 40 groeten vlaems, dese voors. som bij rekening
betaelt aen Reyer Pietersz die se ondergenomen heeft
op intrest volgende oblygatie daervan zijnde.

Op huyden date onderscreven sie heeft Reyner
Pietersz met Lijntgen zijn huysvrou haer weeskynt
geprokeerert bij Balten Willemsz, genaempt Baldijtgen
Baltensdochter aengenomen te houden ende onderhout
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te doen in montcost, eeten, drincken ende upsicht daer
up te neemen soe een moeder met eeren schuldich is
te doen soe dat behoert, ende dat van Willem Willemsz als
bestevader ende voecht vant weeskynt voorsz. ende sal
die voorsz. voecht t'voorsz. weeskynt gehouden wesen te coepen
onderhout van cleer, wollen, linnen, scoeyen, sulcx alst
weeskynt van doen heeft, ende die oude cleeren die te /
{66} cleyn sijn, sal Reyneer Pietersz met sijn huysvrou
gehouden weesen den armen in Nyeuleckerlant om Goeds
willen te geven, waervan Reyneer Pietersz met sijn huys-
vrou hebben sal ses ende twyntich gulden ende thien stuyvers,
ende heeft noch bekent ontfangen te hebben drie pont groet
vlaems ende twe stuyvers den heemraet bekent was, die hier-
mede betaelt zijn, soe dat sijluyden noch ontfangen sullen
sessentwyntich gulden thien stuyvers, waervoer die voorsz. houdinge
in sal gaen nu den ouden Bamisdach anno
1594 ende eëxpierert wesende Bamis-
dach over een jaer 1595, ende oft geviel
dat dit voorsz. weeskynt mishouden worde, anders dan een moeder
met eeren schuldich is te doen, soe mach die voecht,
schoudt ende heemraden gaen ende besteeden dat kynt up een
ander daer't beter onderhoudt mach hebben soe't behoert,
ende dat tot coste van den aennemer voorsz. Gedaen bij schoudt
ende heemraden als vooren.

Compaererde Willem Willemsz voer den schoudt
Ariaen Gheennensz, heemraden Willem Teusz
ende Gerrit Jansz in Nyeuleckerlant, ende
Willem Willemsz voorsz. als voecht ende bestevader van sijns soens
weeskynt, genaempt Baldijntgen Baltensdochter, heeft
t'voorsz. weeskynt aengenomen onderhoudt te doen
in eeten, drincken, schoel te gaen, te schoeyen,
te cleeden van wollen, linnen, havenis van als,
soe dat behoert ende upsicht upt kynt te hebben,
als een bestevader behoert ende toestaet te doen,
ende dat geduerende den tijt van twalif jaeren
aeneen waervoeren Willem Willemsz als beste-
vader hebben sal t'gebruyck vant kynts lant,
te weten half weerlants van Elselant ende
die twe deeleen van t'weerlants genaempt dat
Waellant, welcke voorsz. landen Willem Willemsz sal bruycken
ende weder uyter scade houden den tijt als voeren /
/9331/ van als datter up soude moegen comen, hoe't 
soude moegen wesen, geen uytgesondert, t'sij dijck-
gelt, verpondinge, thiende, twyntichste, honderste,
minder ofte meerder penningen, hoe datse geëyst
of omgeslagen soude moegen worden, sonder niet
te moegen corten, voorts salt Willem Willemsz
bevrijen van dijck, dam, banwerck, zijden, water-
keringe van alle kueren bij hoech ende leege
heemraden geleyt ende beschoudt soude moegen
worden, voerts soe heeft t'weeskynt noch
s'jaers incomende renten negen gulden
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die Willem Willemsz mede sal ontfangen voer't
houden vant weeskynt den tijt als voeren, voerts
soe sal Willem Willemsz heffen ende weder betalen
al t'geen dat weeskynt toecompt ende schul-
dich es den tijt als voeren, ende oft geviel
dattet kynt quam te sterven binnen den tijt
voorsz., soe sal Willen Willemsz altijt hebben t'gebruyck
vant weeskynts lant t'jaer daer't kynt in sterft,
ende den tijt van de voorsz. jaeren geëxpiereert zijnde
sal t'weeskynts lant weder comen soe vrij ende
onvrij alst is geweest doen't Willem Willemsz kynt
annam, ende oft gviel datter mocht
comen bij innundatie van inbreeck van water of verloep van orloch,
sal Willen Willemsz eevenwel t'lant vrijen ende
uyter scade houden ende t'weeskynt niette-
min zijn allementatie ende onderhoudt doen den
tijt als voorsz., ende off bevonden worde dat weeskynt
mishouden worde bij die voechden ofte gerechten
voorsz. soe schoudt ende heemraden sulckx aen-
gedient soude moegen worden, sullen sij gerechten
voorsz. t'weeskynt weder moegen besteden up een
ander daer't beter onderhoudt sal moegen hebben,
ende dat up den ersten annemer sijnen cost. Aldus
gedaen bij den schoudt ende gerechte als voeren.
Actum den 5en April 1595, ingaende St. Pieter
anno 2598, geduerende twalif
jaren aeneen als voeren.
Ariaen Hendrickxz Cort secretaris
{67} 
Compaerede Jacop Willemsz als voecht vant weeskynt
van Marcgen Ariaen Neelendochter ende Ariaen Hendrick
Dirckxz als vader vant weeskynt voorsz., ende hebben met
malcander offrekeninge gedaen van een jaer lant-
huyer versceene t'jaer 1594 ende beloept
die voorsz. huyer 35 gulden 7 stuyvers, waertegens Ariaen
Heyndrickx aengenomen heeft ende gehouden zijn weeskynt
drie jaer aeneen vervolgende, te weten t'jaer 1594, 1595 ende
1596 tot den 14en Augusty toe, is 
offgerekent met noch ses ende twyntich gulden van voer-
gaende rekening ende 13 stuyvers met noch 25 stuyvers mede
van voergaende van date den 26en Marty 1594 die Ariaen Hendrickx
voorsz. kynt schuldich was, ende voerts van als geen uytgesondert tot date onder-
screven offgerekent, wordt bevonden dat Ariaen Heynrickx
compt van houdinge vant weeskynt die som van
27 gulden 15 stuyvers boven den ducaet die hij ontfangen heeft
van Ariaen Leenen als huyerman van t'weeskynts lant die
Araien Leenen Jacop Willemsz aen de bruyck t'jaer 1595 corten sal,
present schoudt, Aert Ariaensz ende Aert Jansz,
heemraden in Nyeuleckerlant. Actum den 18en October
1596.

Compaererde Jacop Willemsz als voecht van t'weeskynt
van Marcgen Ariaen Neelendochter ter eender, ende Ariaen
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Hendrick Drickxz als vader vant voorsz. weeskynt ter andere
zijde, ende hebben met malcander gerekent van t'geen
dat Ariaen Heyndrickxz voorsz. t'weeskynt schuldich was,
te weten dat den voorsz. Ariaen Heyndrickz die leste rekening,
t'weeskynt schuldich bleef ses ende twyntcih gulden ende 13 stuvyers,
met noch 25 stuyvers van date den 26en Marty 1594, met
noch een jaer lantpacht van 35 gulden 7 stuvyers, gebruyckt,
't jaer 1594 soedat Ariaen Hendrickx schuldich is 63 gulden
vijf stuyvers, waertegens Ariaen Heyndrickx weder compt
van houdinge van sijn kynt drie jaeren, te weten t'jaer
1594, 1595 ende 1596 tot den 14en Augusti toe,
tegens een offgerekent soedat Ariaen Heyndrickxz
noch compt 27 gulden 15 stuyvers boven den ducaet die Ariaen
Hendrickx ontfangen heeft van Ariaen Lenerts van lanthuyer
gebruyckt t'jaer 1595, present den schoudt, Aert Ariaensz
ende Aert Jansz heemraden. Actum den 18en October 1596.
/9332/
Compaererde Jacop Willemsz als voecht
van Leentgen Ariaen Hendrickx Dirckxz weeskynt,
geprockereert bij Marcgen Ariaen Neelendochter zaliger
ter eender, ende Ariaen Hendrick Dirckxz
als vader vant weeskynt voorsz. ter andere
zijde, ende hebben pertijen met malcanderen
gerekent van twe jaren houdinge vant
weeskynt soe montcost, cleeden van wollen,
linnen, schoeyen, te weten t'jaer1597 den 14en Augusty een
jaer waervoer den voorszs. comparant 45 gulden ende
noch t'jaer 1598 tot den 14en 
Augusty toe 42 gulden, ende noch van de
leste rekening up d'ander sijde van date den
18en October 1596 compt
Ariaen Hendrickx voorsz. 27 gulden 15 stuyvers, dese
voorsz. twe jaren houdinge met die voorsz. weeven
en twyntich gulden ende `15 stuyvers tot eender som
gerekent, compt Ariaen Hendrickx voorsz. een hondert
veerthien gulden vijfthien stuyvers vant weeskynt, hiermede alle voer-
gaende rekeninge gedoet van als doet ende te
niet tusschen hem beyden, ende sal Jacop Willemsz
dese penningen betalen vant weeskynts wegen.

Hierup heeft Ariaen Hendrickx Dirckx ontfangen van de
lantpacht die noch te rekenen staet volgende die huyer-
sedulle eennen ducaet van neegendalf gulden van Ariaen Ariaensz als bruycker
die den bruycker betalinge strecken sal in sijn rekening tegen
Jacop Willemsz als voecht, welcken voorsz. ducaet voer date desen
Ariaen Hendrickx Dirckx al offgecort es geweest.
Ende heeft Ariaen Hendrickx upte een hondert 14 gulden
15 stuyvers hier voeren verhaelt ontfangen van Ariaen Ariaensz als
bruycker voorsz. 22½ gulden, ende heeft Jacop Willemsz
noch ontfangen van Ariaen Cleysz 18 gulden, welcke 18 gulden
Jacop Willemsz weder gegeven heeft Ariaen Hendrick Dirckx
noch ontfangen van Ariaen Cort 4 gulden,
die hij Jacop Willemsz mede gegeven heeft Ariaen Hendrickx
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Dirckx.
{68}
Ende van Cornelis Willemsz Boer mede als bruycker ontfangen
bij Ariaen Hendrickx in mindering van de voorsz. hondert
14 gulden 15 stuvyers [doorgehaald] gulden.

Noch heeft Ariaen Hendrick Dirckx ontfangen van Ariaen
Thijssen twe jaer pacht van renten in betalinge van zijn
afterwesen boeven verhaelt, daer't leste jaer off versceenen was
Mey 1598 gerekent up acht gulden 12 stuyvers,
ende heeft Jacop Willemsz ontfangen van d'erfgenamen van
Wigger Mychielsz ses gulden van een jaer rent versceenen
lest in Mert anno 1597 die gegeven heeft Ariaen Hendrick Drickx.
[in de marge hiernaast:]
Noch betaelt aen Ariaen Hendrickxz eenen halven nobel van
vier gulden vijf groet, noch gecort van de nieu sluys tot 
Alblasserdam 5 gulden.

Noch heeft Ariaen Hendrickxz ontfangen van Ariaen
Cleyssen in minderinge van zijn afterwesen hiervooren verhaelt
twyntich gulden 12 stuyvers, soedat Ariaen Cleyssen betaelt heeft
upte hondert 32 gulden 12 stuvyers die den bruycker in de vier jaeren
pachts schuldich was, die den voecht Jacop Willemsz int bijwesen van
Ariaen Hendrickx ende Cornelis Willemsz Boer met hem gerekent
heeft upten 23en October 1599, die som van tzeventich gulden min
achtien stuyvers, ende noch gecort van de dijckhagegelt 23 gulden,
soedat noch schuldich blijft eens 31 gulden up dese
een ende dertich gulden betaelt aen Ariaen Hendrickx 40 gulden, 
dewelcke 40 Ariaen Hendrickxz gecoft heeft 9 gulden aen hoey, 
blijft noch 31 gulden, Ariaen Hendrick Dirckx heeft sijn weeskynt aen-
genomen onderhout te doen van montcost te cleeden,
te schoeyen, school te houden als die oude vorwaert vermelt
twe jaren lanck, ingaende t'eerste jaer den 14en Augusty
1598, ende sald en tijt ofte die twe jaren weeder uyt ende 
geëxpireert wesen den 14en Augusty 600 toecomende, 
waervooren hij bedongen heeft 13 pont groet, 
noch ses pont groet van jaerhoudinge anno 1601,
Actum den 26en October 1601.

Jacop Willemsz heeft gehuyert drie ende tnegentich scaft lants
in sijn huysweer voer 30 stuvyers s'jaers, beloept in de
vier jaren ses gulden, waeroff hij gecort heeft van dijckgelt
25 stuyvers, blijft noch vier gulden 15 stuvyers die Ariaen Hendrickx
ontfangen heeft. Actum als boven.

Gerekent met Ariaen Hendrick Dirckxz van t'geen dat
hij ten achteren was, te weten hondert 14 gulden 15 stuyvers hier-
voeren verhaelt, soo dese 114 gulden 15 stuyvers offgerekent ende
daerup betaelt hondert acht gulden acht stuyvers, soedat hem
noch rest tot der volder betaelinge van de voorszs. rekening
ses gulden ses stuyvers. Actum den 24en October 1599, present den
heemraet Aert Jansz, Pieter Theysz, Willem Thonisz.
/9333/
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Die rentmeesters
Ariaen Hendrickx Cort betaelt aen Jacop Willemsz
een jaer renten verschenen t'jaer 1597 half Mert
daer Ariaen Hendrickx Cort Jacop Willemsz off gecort
heeft dat hij die hoeftpenningen niet ten vollen ontfangen
en hadde, voer scrijven 2 gulden

Wigger Michielsz weeduwe betaelt een rent ses gulden
verscenen in de Mert anno 1598 aen Ariaen
Hendrick Dirckx. Actum den 24en October 1599.

Dese twee perselen renten boven verhaelt zijn Ariaen Hendrickx
in de leste rekeninge van date den 24en October 1599 offgecort,
Ariaen Cort heeft betaelt aen handen van Jacop Willemsz
als voecht van Marcgen Ariaen Neelen weeskynt een jaer
rente s'jaers ses gulden versceenen t'jaer 1598 half Mert,
ende noch betaelt upte pacht die verscenen was 2 gulden
twe stuyvers ende noch ses stuvyers van de oblygatie van
Cornelis Willemsz Boer te scrijven, dese voorsz. pacht 
met die twe gulden 2 stuvyers heeft Jacop weedergegeven
Ariaen Hendrick Dirckx. Actum den 30en November 1600.

Noch heeft Ariaen Thijssen betaelt aen Ariaen Hendrick Dirckx
twe jaer winst s'jaers vier gulden 4 stuyvers daer t'leste jaer off
versceenen was Mey anno 1600, welcke twe pachten betaelinge
strecken sullen aen de houdinge van zijn weeskynt.

Ariaen Cort betaelt t'jaer 1599 verscenen half Mert
een pacht off rent van ses gulden, ende noch upt
jaer van 1600 drie gulden betaelt. Actum 27en
October 1601 aen handen van Ariaen Hendrick Dirckx,
noch betaelt off dat Jacop Willemsz Ariaen Cort Hendrickxz
gecort heeft aen de oblygatie van 27 gulden negen gulden nader-
half pacht, hiermede is betaelt t'jaer 1601. Actum 
den 31en Januwary 1603, noch Ariaen Cort gegeven
ende betaelt aen Ariaen Hendrick Dirckx acht gulden, te weten ses
van de rentenbrief ende twee gulden van de oblygatie, facit 8 gulden.
Actum den 25en December 1604. Noch betaelt bij Ariaen Cort aen
handen van Ariaen Hendrick Dirckx die somme van negen gulden
10 stuyvers voer den lesten omslach van Nieuleckerlant. Actum den
11en December 1608.

Jacop Willemsz als voocht heeft gerekent met
Ariaen Hendrick Dirckx van drie jaren houdinge,
t'leste jaer verscenen den 14en Augusti 1601
daer in offgerekent is ses gulden ses stuyvers die Ariaen Hendrickx
in de leste rekeninge quamen, soedat Ariaen Hendrickx
quam een hondert twyntich rinse gulden 6 stuyvers, daerin
offgerekent is alle t'geen dat hierboven verhaelt staet
tot den 27en October anno 1601 toe soedat hem
noch compt in als twe ende dertich gulden 6 stuvyers,
present den schoudt, Cornelis Willemsz heemraet vervangende
bij dese Jan Bormensz zijne mede heemraet. Actum desen 27en
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October 1601.
{69}
Compaererde Aeriaentgen weeduwe wijlen Cornelis Foppensz
met voechs handen in desen Koen Jansz als haeren gecoren
voecht ter eender, ende Ariaen Cornelisz haeren oudtste
soon met Fop Cornelisz ende Ariaen Cornelisz al voecht van
sijnen joncxte broeder, genaempt Joest Cornelisz ter anderen
zijden, voer den schoudt ende heemraden ondergenomineert,
ende die voorsz Aeriaentgen weduwe heeft haer drie kynder
bewijs gedaen van haers s'vaders bestorffenisse ende hier
up verticht vetegen, gesceyden ende gedeylt in manieren van
boelsceydinge, te weten, dat Aeriaentgen Cornelis weeduwe
voornompt sal hebben ende houden in vertichtinge alle alsulcke
goederen van lant, te weten seevendalfve margen lants, gelegen
in den ambocht van Nyeuleckerlant, genaempt Jaepelant,
soe vrij ende onvrij met alle alsulcke beswaernisse van
renten daer't t'voorsz. lant mede beswaert ende belast soude
moegen weesen, voerts alle loepende uyt ende inschulden t'geen
den voorsz. boel dese tijt soude moegen aengaen, al tot behouf
Aeriaentgens voorsz., waervoeren sij weder gehouden wordt
haer drie kynder uyt te reycken twe hondert carolus guldens
stuck 40 groeten vlaems, ende dat elcke kynt eeven veel,
te weten elck kynt 66 gulden 13½ stuyver, welcke uytreyck-
kinge geschieden sal soe wanneer die oudtste in sijnen
houwelicken staet gecomen ende bevesticht sal wesen, ende
den joncxten Joest Cornelisz tot sijnen mondigen jaeren gecomen 
sal zijn, bovendien sal Aeriaentgen Cornelis weeduwe voorsz. haer
joncxte soentgen houden ende onderhoudt doen van eeten, drincken,
schoeyen ende cleden van wollen ende linnen, redelicken nae
haeren staet ende ter schoel houden gaen, ende sal niete-
min ende evenwel sijn bestorft suyver houden als voorsz.
ende off Aeriaentgen voorsz quaem te storfven eer den jonxten
soen mondich waer, soe salt uyten gemeenen boel mondich
gemaeckt worden tot zijn 18 jaeren toe, waerin dat
Aertiaentgen als moeder ende Ariaen Cornelisz haeren soen
als voecht gconstert hebben, ende oft geviel dat /
/9334/ Joest Cornelisz quaem te sterven al eer hij tot zijne
mondigen dagen gecomen waer, soe sal die anneminge
te niet wesen ende besterven die goederen up die ander
sijne broeders voorsz., es nog geconditionert oft
geviel dat Aeriaentgen Cornelis die voorsz. kynder moeder
quaem te houwelicken al voer ende eer die voorsz. kynder
houdinge uyt waer ofte daerna, sullen die voorsz. kynder
soewel die een als d'ander een voerkuer hebben off sij
den voorsz. boel met die voorsz. schult jegens haer moeder
voorsz. up ende neder met in ende uytschulden begerren te
deellen, ende soe sij niet en hylickt blijft die vertichtinge
in sijn geheel als voorsz. es. Aldus gedaen ende gesciet
ter presentie den schoudt Ariaen Gheenensz, heemraden
Jan Tonisz ende Aert Jansz. Wynter in Nyeuleckerlant.
Actum den 12en December 1596.
Mijn present secretaris Ariaen Cort
{70}
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Coppie
Compaererde Araen Arien Cleyssen voor hemselven ende
als vader van sijne vier onmondige weeskynder, geprockereert
bij Leentgen Cornelisdochter sijn huysvrou saliger, bij namen
Arien Ariensz, Cornelis Ariensz, Neltien Ariensdochter
ende Pietertien Ariensdochter, ende Arien Cornelisz Baet
met Jasper Cornelisz als voochden van de voor ende nakynder
van Leentgen Cornelisdochter vornomt ende pertijen hebben met
min ende vruntschape met malcanderen overgecomen,
geschyft ende gedelt ende gescheyden in manieren
van boelscheydinge, te weeten, dat Arien Arien Cleyssen
voorsz. als vader van vyer naekynder sal behouden tot sijnder
behouff alleen alle alsulcke huysing, schuere, telynge
ende beterschape, beesten oudt ende jonck, myts-
gaders alle meubele goederen gheen uytgesondert, sulckx
Arien Cleyssen beseeten hebben gehadt ende nu Lentgen
Cornelis sijn huysvrouwe metten doodt geruympt ende achter-
gelaten heeft, geen uytgesondert, mytsgaders alle
inschulden ende uytschulden waervoeren Arien Ariens
alleen weder gehouden wart die drie voerkynderen
eenen tijdt lanck te houden, te weeten t'jonxste tot Mey
toe ende twede een maent, dorde twe maenden,
noch sal Arien Ariensz gehouden weesen die voorsz. voor-
kynder uyt te reyken elcke kynt verthien rens gulden
ende dat op drie Bamisdagen volgende, daervan den
eersten sal weesen Bamis toecomende 1603 ende voerts tot
dat de leste betaelt sal weesen ende dat voer haers
moeders besterfenis, myts dat oock hyermede die
eerste anneminge van de voorkynder daer Arien Ariens
met Lijntgen de voorsz. voerkynder moeder in gehouden
waren doodt ende te niet is, is noch vorwaert
dat Arien Ariens gehouden is sijn vyer weeskynder geprokereert /
9335/ bij Leentgen zijn huysvrou, genamt als boven gehouden
sal weesen ende aengenomen heeft voer haers moeders
bestorfenys als voeren onderhoudt te doen in month-
cost, eeten, drincken, schoeyen, cleden, haffenys van wollen
ende lynen, te wassen, te leeren, te vermanen, van't quaet te
straffen als een vader met eere toestaet ende behoert
te doen, ende sal dese aenneming dueren tot dat het
joncxte kynt 15 jaren oudt sal sijn ende soe wat
goederen dat dese voorsz. naekynder in mydeler tijdt
van de houdinge van haeren moeders weegen als bestorven,
maer sullen comen tot behouff haeren vader om saken
wil ons daertoe moverende, ende soe daer eenyge van de
vier naekynder quamen te sterven, het waere een ofte meer
ofte allegader, sal weesen tot bate, profijt ende lichtheyt
van den aennemer ende dat in mydelertijd van de houdinge
als voren ende ofte gebuerde dat Arien Ariensz als vader
sijn kynderen gheen goet onderhoudt en dede als voorsz. ende
oock nae sijnen jaer, soe sullen de voochden met den
schoudt ende gerechte van Nieuleckerlant de voorsz. kynderen
op een ander daer se duyncken sullen beeter onderhout te
hebben, ende dat opten aennemer sijn cost ende schade.
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Aldus gedaen ende geschyet ter presentie van den schout,
heemraden in Nieuleckerlant, met pertijen ofte voechden ten
beyde sijden. Actum den 15en Desember 1602, duer last van den
schoudt, heemraden Jacop Aertsz, Cornelis Willemsz Boer, Wouter
Pietersz ende Gerrit Matthijssen in Niueleckerlant onderteyckent.
Actum als voren, onder stont: gecoltionert uyt het
weesbouck in Nieuleckerlant ende wat daer indt 
bevonden accordeerde ende bij mijn als secretaris onder-
teykent, Aderiaen Cort Heyndricksz 1602 nae vorgaende
colacy is bij mijn het bouck gestelt uyt de vertychting
ende is bij mijn bevonden accorderende als schoudt ende
subsecretaris in Nieuleckerlant opten 19en Merty
1632.
Willem Aeriensz 1632
{71} 

Compaererde Cornelis Lambertsz smit, woenende tot
Rotterdam, int bijwesen van Willem Ariaensz smit tot Leckerkerck,
ter eender, ende Hermen Heyndrickxz als man ende
voecht van Machtelgen zijn huysvrou, ende den voorsz. Cornelis
Lambertsz heeft aengenomen te houden ende onderhoudt te doen
Mychiel Jansz zijns broeder soen, geporckereert bijd e voorsz.
Machteltgen, den tijt van ses jaeren aeneenvolgende in-
gaende nu den 25en Augusti anno 1596,
midts vorwaerde dat den voorsz. Cornelis Lambertsz gehouden
wordt den voorsz. Mychiel Jansz te houden ende onderhout te
doen in montcost, eeten ende drincken, soe dat behoert
ende cleeden, schoeyen, reeden van linnen ende wollen, soe men
behoert ende van weskynder wegen recht es ende smits-
ambocht te leeren ende met nersticheyt ende gerechticheyt
te onderwijsen, gelijck een goet oem ende mester schuldich
es ende behoert te doen, geduerende den voorsz. tijt dat een jaer
om t'ander ende oft geviel den voorsz, Mychiel Jansz qualicken
gehandelt worde anders dan't behoert, gesmeten off gestoeten off
quaet onderhoudt als voorsz. es, sulcx kenlick waer bij nae-
bueren off anders mach men hem weder besteden up een ander
tot den annemers cost, sulcx gedaen sijnde sal den voorsz. Cornelis
Lambertsz, zijn oem, daervoer hebben alle alsulcke besterffenisse
zijn vader zaliger den voorsz. Mychiel Jansz achtergelaten heeft,
al volgende die vertichtinge hier in Nyeuleckerlant gesciet
ende gedaen, ende bij onderhoudenisse als voorsz. sal staen tot
middeldertijt van de gerechten, present den schoudt, Pieter Goessensz
ende Jan Tonissen als heemraden in Nyeuleckerlant. Actum 
den 25en Augusty 1596, ende was bij Cornelis 
Lambertsz smit onderteyckent met dusdanyge X merck.
Mij present secretaris Ariaen Heyndrickxz Cort
/9336/ {72}
Compaererde Niesgen Ariaensdochter, weeduwe
wijlen Cornelis Jansz met haeren voechs handen
in desen Cornelis den Langen ter eender, ende Pieter
Jansz uyt Crimpen upte Lecke als bloetvoecht van
Cornelis Jansz, zijns broeders weeskynt, geprockereert
bij Niesgen Ariaens voorsz., genaempt Marcgen Cornelisdochter,
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geassisteert zijnde met Pieter Aertsz, sijnen neef,
ter andere zijden, ende pertijen voorsz. hebben voer den
schoudt ende heemraden in Nieuleckerlant onder-
genominert met min ende vrientscap verticht, vertegen
in manieren van boelscheydinge, hierna volgende,
behoudens ende onvermindert die erste anneminge van de
voorsz. kynder bij Niesgens gedaen,
te weten dat Niesgen Ariaens als moeder vant
weeskynt voorsz. haer weeskynt voorsz. heeft aengeno-
men onderhoudt te doen in montscost, van eeten,
drincken, te schoeyen, te cleeden van wollen, linnen,
havenis te doen, te leeren, te vermanen van
Godt ende zijn heylich wordt, goede zeeden ende
exempelen te geven, van quaet te straffen als
een moeder haer kynt na haeren staet behoert ende
schuldich es te doen, geduerende tot dat het kynt sal wesen
achthien jaeren oudt, waervoeren Niesgen voorsz.
hebben ende behoudem sal alle alsulcke goederen
als Cornelis Jansz zaliger in sijnen leven met Niesgen
zijn huysvrouwe samen beseten ende gepossidert hebben,
t'sij huys, hofstede, telinge, meubele, lant, visserije,
roerende ende onroerende goederen, uytschulden ende inschulden,
niet uytgesondert, midtsdien dat t'voorsz. weeskint sal
hebben eennen margen lants weinich min off meer tot haer
vaders bestorfenisse soe Cornelis Jansz daerin gerechtich
was, soe vrij ende onvrij als hij dese tijt es,
welcke margen lants geleegen es in Crimpen
upte Lex voorsz. int weerlants daer Jan Pietersz
des weeskynts schoenvader plach te woenen,
/9337/ welcke margen of soe veel min ofte meer als voorsz.
Niesgen niet en sal moegen vercoepen, versetten, noch
beswaren meer niet dan hij dese tijt beswaert en es,
maer sal Niesgen hebben t'gebruyck daervan
of verhuyeren ende die jaerlijckxse pachte daer-
van genieten tot des kynts mondige voorsz. jaeren toe
ende langer niet, maer sal't kynt alsdan zijn lant moegen
aenvaerden als arfgenaem van zijnen vader,
ende oft gebuerde dat dit
voorsz. weeskynt quame te sterven binnen die tijt
eer datter achthien jaeren oudt soude wesen, soe
sal Niesgen, des kynts moeder, t'voorsz. lant half
weeder deellen tegens de voorsz. kynts d'erfgenamen vant s'vaders
zijde, noch ist geconditionert soe dit voorsz. wees-
kynt noch binnen den tijt van twe jaeren boven zijn
achthien jaren oudt wesende quame te sterven sonder
dattet niet gehoudt en waer, of eennyge geborten
afterlatende, sal Niesgen voorsz. eevenwel noch t'halve
voorsz. lant moegen deellen indien't voorsz. lant niet vercoft
en ware boven den tijt van de voorsz. achthien jaren den
t'gelt daervan verteert soude moegen wesen maer soe
daer penningen vant gelt overscoten sal Niesgen 
half deellen, ende offet gebuerde
dat Niesgen dit kynt niet wel ende onderhielt van
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als soe't voorsz. staet, ende yemants vant t'kynts
voechden ofte vrienden dit den schoudt ende gerechten
te kennen gaef, soe sal den schoudt ende gerechten
dit kynt moegen besteeden up een ander daer sij duncken
dattet beter onderhoudt sal hebben, ende dat up
Niesgens cost ende scade, soe men van weeskynder
weegen schuldich es ende behoert te doen. Aldus gedaen
ten husye van den schoudt Ariaen Gheennesz. Actum den
26en April duysent ses hondert, present den
schoudt Ariaen Gheenesz voorsz., heemraden Huybrecht
Leendertsz ende Pieter Goessensz Bovenkerck in
Nieuleckerlant, actum als boven.
{73}
Compaererde Aeltgen Ariaen Neelendochter weeduwe
wijlen Wouter Jansz zaliger, met haren gecoren voecht
in dese Jacop Willemsz ter eender, ende Pieter
Ariaen Jorissen uyt Ottelant als oem van de weeskynderen
die hem geconstituert heeft als voecht van Wouter
Jansz twee weeskynderen, te weten Jan Woutersz ende Willem
Woutersz, geprokert bij de voosz. Aechtgen als moeder van de
voorsz. twee weeskynderen, ende Aeltgen met haren voecht voorsz.
heeft haer twe kinderen bewijs gedaen van haers
s'vaders arfenisse, sulcx Wouter Jansz zaliger met
Aeltgen Ariaensdochter zijn huysvrou samen in sijnen
leeven beseten ende gepsossidert hebben, soe hierna
beteyckent, ende tot diverssche perseelen gespecyficert
staet.

In den eersten heeft die moeder met haer twe
weeskynder samen die moeder voer de een helft
ende die twe weeskynder voer de wederhelft
an lant in weerlants van Neel Foppelant
drie hont ses ende vijftich scaft 3 voet. 3 hont 56 scaft 3 voet

Noch hebben sij samen half ende half
als voeren in Meyssenslant 4 hont 3 vierendeel honts

Noch upt Leuwelant samen half
ende half drie margen vijftalf hont 3 margen 5 hont

Noch after Neel Aertsz t'Grietgen
Doesborch samen half ende half 4 margen 4½ sacft

Noch after Jacop Willemsz samen 72 scaft 2 voet

Noch in Blesgraef samen daer Jan
Jansz weeduwe woent, genaempt Lijsbet
Bastiaen Pietersdochter met noch een deel
lants gelegen in een weerlants genaempt
den Halven Worf, niet wel wetende hoe
veel of hoe luttel in elck weerlants
die groeticheyt is, maer t'voorsz. lant dat in
Lijsbeth voorsz. hofstede leyt heeft zijn vierde
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paert int voorhuys, maer is noch daer-
van te rekenen dat voorsz. lant sal schult uyt
moeten reycken, beloept dese twe perseellen lants
2 margen 3 vierendeel honts
dat beswaert is met renten t'sjaers met 7 gulden,
soedat t'geheel lant van den voorsz. boel
beloept 12 margen 83 scaft 5 voet
/9338/
Noch heeft Aeltgen als moeder aengenomen Jan
Woutersz haeren soen die hem selven daertoe
verbonden heeft met sijnen voecht Pieter Ariaen Jorisz
als dat den vernomden Jan Woutersz sijns s'vaders
arfenisse niet en sal moegen vercoepen, versetten,
noch beswaren, noch geen gebruyck en sal hebben, maer
sal comen tot behouff van die moeder soe lange
totdat hij te houwelick gecomen sal zijn of
tot zijn vierentwyntich jaren oudt wesen, of ten ware
bij merckelijcke kennisse van moeder ende vrienden
dat hij den orbaer in zijn ende sijns moeders
werck waernam ende den boel van zijn moeder
wel voerstont om den voorsz. boel te veroveren
om saeck wil zijns joncxten broeder voert te brengen
waervoren Aeltgen voorsz. Jan Woutersz, haeren soen, sal
onderhoudt doen van als, eeten, drincken, te cleeden, schoeyen,
van wollen, linnen ende anders, sulcx haeren staet reewijs
vermach ende schuldich te doen, ende soe Jan
Woutersz hem schickt ende draecht als een jonck-
man toestaet ende behoert te doen, ist conditie
dat Aeltgen met Jan Woutersz haren soen samen sullen
die bouneeringe doen totdat hij hychlickt of
vierentwyntich jaren oudt sal zijn als voorsz. up winst
ende verlies, soe dat Godt geeft, ende zijnen hylick-
dach omgecomen wesende, of zijn vierentwyntich jaren
oudt zijnde, soe sal Jan Woutersz dat gerechte
dorde paert, ende zijn moeder die twee deelen van
alle haeflijcke goet , perden, koyen, beesten, tilber goet
van als sulcx ter tijt daer bevonden sal werden tegens
zijn moeder moegen deellen ende na hem nemen, is
conditie oft gebuerde dat Jan Woutersz voorsz. quaem
te sterven van desen vernomden tijt off, te weten van den
achten dach off April duysent ses hondert een, dat 
dese aenneminge gedaen is binnen den tijt van vijf
naestcomende jaren ongehoudt wesende sal Aeltgen sijn
moeder hebben t'gebruyck van Jan Woutersz lant,
midtscaders t'huysinge, paerden, beesten, sulcx Jan
Woutersz metter doet geruympt ende aftergelaten heeft,
ter tijt ende wijlen toe dat Willem Woutersz 18 jaren
oudt zal zijn, maer t'eynde die voorsz. jaren sal dat
voorsz. goet comen ende arfven up Willem Woutersz,
ende die voorsz. kinder beyde quamen te sterven, sullen die voorsz. 
goederen arfven ende besterven na den rechte van Zuythollant /
{74} is noch conditie ende vorwaert dat Aeltgen die moeder
quaem te hylycken, soe mach Jan Woutersz zijn dorde paert
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vant haeffelick, metscaders dordedeel van den imboel
na hem nemen ende soucken alsdan sijnen orbaer ende
proffijt soe hij te rade vint.

Is vorwaert dat Aeltgen voorsz. heeft aengenomen Willem Woutersz,
haren joncxten soen, in eeten, drincken, te cleeden, te schoeyen,
van wollen ende linnen, ter schoel houden gaen den meesten tijt
van den jare, uytgesondert alst in den bou sal zijn, soe sal
hij zijn moeders werck ende orbaer moegen doen, maer anders
soe sal zijn moeder hem te schoel houden gaen, wel te leeren
leesen ende schrijfven, totdat hij oudt zal sijn vijfthien jaren,
soe een moeder behoert ende schuldich is te doen indien in
Nieuleckerlant schoel gehouden wordt, ende den tijt van de aen-
neminge sal dueren totdat Willem Woutersz voorsz. oudt sal zijn
achthtien jaren, waervoeren Aeltgen zijn moeder hebben ende
behouden sal als haer vrij eygen goet zijns kynts deel van
alle haeffelijck goet, perden, beesten, moebele, sulcx haren vader zaliger
t'zelfde aftergelaten heeft, midtscaders t'gebruyck vant
kynts lant ende huyssinge tot die voorsz. achthien jaren toe
geduerende, voerts soe houdt ende neempt Aeltgen tot haren
last alle loepende uyt ende inschulden, te betalen ende 
weder in te nemen, voerts salt t'voorsz. weeskynt t'eynde
die voorsz. achtien jaren oudt zijnde sijn lant weeder moegen
aenvaerden soe vrij ende onvrij alst hem van sijnen vader zaliger
aengearft is, ende of een van beyde die kinderen quaemen
te sterven binnen die aengenomen jaren voorsz., sullen die goederen
arfven ende besterven van den eenen up den anderen, midts dat
die moeder sal hebben t'gebruyck van de voorsz. goederen tot
die voorsz. jaeren toe gedurende, ende soe die voorsz. kynderen beyde
quaemen te sterven binnen den tijt voorsz., soe sullen die voorsz. goederen
arfven ende besterven na den rechte van Zuythollant, midts
dat die moeder sal behouden Willem Woutersz tilber goet, soe
haeff als anders, soe voorsz. staet. Aldus geschiet bij de voechden
voeren verhaelt, ende int bijwesen ende ten overstaen van den
schoudt Ariaen Gheenesz, heemraden Huybert Leendertsz,
Pieter Goessensz ende Jacop Aertsz in Nieuleckerlant.
Actum den 8en dach April 1601 stylo nova, duer last
ende bevel van den gerechte voorsz. bij mijn secretaris onderteyckent
Ariaen Cort Hendrickx, secretaris.
Ende of dese kinder niet wel onderhouden en
worden, soe voorsz. staet, soe mach die voecht
met schoudt ende gerechte die voorsz. kynder
weder gaen besteden up een ander daer'se duncken
sullen dat'se beter onderhoudt sullen hebben, ende
dat tot costen van den eersten aennemer met als van
weekynder wegen recht es.
/9339/
Compaererde Claes Otten uyt Nieuleckerlant,
ende heeft upgeseyt alsulcke voechdije
als Cornelis Koenen ende Philips Pietersz beyde
die een van s'vaders zijde ende die ander van Claes
Otten ende Mertgen Ot Ariaensdochter bestemoeders
zijde gehadt hebben, uytwisende sekere vertichtinge
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ende boelscheydinge aenneminge van date den 8en
April 1586, die Delyaen, weeduwe wijlen
Ot Ariaensz, gedaen heeft gehadt met Pieter Claesz,
haeren broeder ende gecoren voecht, ende die voorsz.
kynderen vornompt zijn nu dese tijt ondergenomineert
gecomen tot haeren mondygen dagen ende jaren, te weten
dat het joncxte kynt, genaempt Mertgen Otten-
dochter vornompt, oudt es nu Sint Jacop in den somer 
toecomende sesthien hondert ende een achthien jaren,
ende Claes Otten voorsz. heeft weder voor hem-
selven ende voer Mertgen zijn suster als voecht
van zijn suster geconstituert ende gemachticht,
constituert ende maeckt machtich midts desen
Ariaen Gheenesz, schoudt in Nieuleckerlant, in alle
haerludyer dingen te handelen soe 't behoert, haer
baet te wachten ende scade te schutten tot haer-
luyder wederseggen, present den schoudt voorsz. heemraden
Pieter Goessensz Bovenkerck, ende Huybert Leendertsz in
Nieuleckerlant. Actum desen 17en Janewary 1601.
{75}
In dese manieren ende vowaerden hierna bescreven, soe
heeft Jacop Willemsz gehuyert ende in huyere genomen
van Leendert Symensz als voecht van Toentgen Symens, zijns
susters weeskynderen, met wil ende consent van den schoudt
Adriaen Gheenensz, heemraden Cornelis Willemsz Boer ende Gerit
Mertensz, ende voerts van Gheen Pietersz als vader vande
voersz. weeskinderen, elckx voer soe veel als sij verhuyerders
voorsz. vanweegen die weeskinderen ende Geen Pietersz daer-
inne gerechtich zijn, die nombre van veerthien hont lants,
ende een vierendeel honts lants, met den aencleven vandien,
die Jacop Willemsz die huyere bekende, gelegen in Jacop Wouters
weerlants, geduerende vier jaren lanck achtereenvolgende,
waervan dat eerste jaer bruyckx sal ingaen Sinte Pieter
anno 1602, ende soe voerts geduerende tot dat die
voorsz. jaren omgecomen ende geëxpireert sullen zijn, waervoeren
Jacop Willemsz gehouden sal wesen te betalen alle jaers Sinte
Pieter voorsz. voert voorsz. kint met den aencleven vandien die somme
van drie ende twyntich gulden ende thien stuyvers, ende dat met vrij
gelt sonder eennyge cortinge te moegen doen van de voorsz.
beloefde huyerpenningen, niettegenstaende eennyge placaten ofte
maenseedullen van cortinge daer Jacop Willemsz van gerenunciert
heeft, ende renunciert bij desen, hoe hij hemselven wilde
behelpen om te corten, beloefde alsdan en dan als nu soe
veel penningen meer te betalen als die selffde cortinge soude moegen
bedragen, voerts beloefde den huyerman t'voorsz. lant te bevrijden
van alle ongelden ende ommeslagen die in de voorsz. vier jaeren
upt voorsz. lant geëyst ende omgeslagen soude moegen warden,
voorts van dijck banwercken al dat t'lant is aenclevende
te maecken ende uyter scade te houden van alle kueren bij
hoege ende leege heemraden gekuert ende beschoudt soude
moegen warden, al tot last van den huyerman voorsz., uytgesondert
nieuwe sluysen off nieuwe moelens uyt gront van
nieus begonnen, die sal den huyerman moegen corten aen de
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pacht ende soe daer inbraeck van water quaeme
dat den huyerman geen volcomen bruyck en hadt of bij verloep
of verjaegen van orloch sal den bruycker quijtscheldinge genieten
als ander bruyckers boven ende beneden doen, ende alle ongelden
die te betalen staen voer St. Pieter vervallen zijnde al voeren ende
al eer den vernomden Jacop Willemsz t'voorsz. lant gehuyert heeft gehadt /
/9340/ sal Jacop Willemsz voorsz. gehouden wesen te betalen ende
soe daer weder eennyge ongelden stonden off bleeven te betalen
die voer St. Pieter als die huyer geëxpireert sal
zijn, niet betaelt en sullen zijn, sullen weder blijven
tot last van den eygenaer ofte ten waere dat pertijen
weder nieuwe huyere maeckte ende veraccorderden. Allet
t'gundt voorsz. is beloefden pertijen te houden ende te voldoen
onder verbant ende bedwanck van allen rechte ende
rechteren. In orconden van desen, soe heb ick secretaris
duer last van den schoudt ende heemraden voorsz. ende
oeck van pertijen vornompt dese huyerseedulle onderteyckent,
present schoudt ende heemraden voorsz. Actum desen 12en
Februwary 1602.
Ariaen Cort secretaris

Hierup betaelt bij Jacop Willemsz aen handen Ploentgen
Gheenendochter vijf schilling.
Noch betaelt aen den secretaris van de huyerseedulle te
bouck te stellen ende t'copie te scrijven met die cladt,
somme 10 stuvyers, compt voer de weeskinder die een
helft die Jacop Willemsz weder die weeskinder sal moegen corten.
{76} [geen tekst op deze pagina]
/9341/ {77} [geen tekst op deze pagina]
/9342/
Upten tweden Februwary 1602 soe
heeft Symen Symensz als vader van Marcgen
Symens, zijn weeskynt, heeft met Jan Cornelisz
ende Claes Ottensz als voechden van Marcgen
Symensdochter gerekent aengaende van allet
t'geene t'weeskynt bij doede ende t'overlijden
van Delyaen Claesdochter des voorsz. Symen Symensz
huysvrouwe ende t'weeskynts moeder zaliger, aen-
bestorven geweest, te weten van lant ende
arf ende andere moeble goederen eensdeels tot
gelt gemaeckt ende gerekent voort t'weeskynt
zijn achte paert van de beesten ofte paerden ende
sommigen huysraet.

In den ersten soe compt t'weeskynt aen lant
in de hofstede daer Symen Symensz up woent, genaempt
Cleysgens lant, groet in den houffslach thien margen,
in welcke voorsz. weerlants van thien margen t'wees-
kynt heeft aen lant duer huys ende schuire vier
hont twe ende twyntich roeden.
Ende in Willem Ariaen Jansz weer daer Ariaen
Ghijssen woent, twe hont ende een vierendeel honts
met den aencleven vandien.
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Compt t'weeskynt in de huysinge ende schuiere
voer ende after dat gerechte achte paert van al
t'geen dat erdt ende nagelvast is.

t'Weeskynts lant is beswaert voer zijn quote
van de after Cleysgens lant hoeftgelts dorthien-
dalve schilt.
{78}
Noch compt t'weeskynt eennen rentebrieff
hooftsomme hondert schilden van achtentwyntich
groeten vlaems stuck, houdende tot Streefkerck
up Ariaen jonge Gerritsweer verhyppotecquert up
eennen margen latns al vermellende t'inhouden den voorsz.
rentebrieff, welcek rentebrieff t'weeskynt gemaeckt es int sieck-
bedde van haer moeder, ende dat met wil ende
consent van Jan Cornelisz ende Claes Otten ende
Mertgen Ottendochter, des voorsz. weeskynts halve
broeders ende suster.

t'Weeskynt genaempt Marcgen Symensdochter compt 
noch voer zijn gedeelte vant achte paert van de
goederen eensdeels tot gelt gemaeckt boven t'gene
t'weeskynt schuldich was, die somme van twe
ende dertich gulden van 40 groeten vlaems stuck.

Noch compt t'voorsz. weeskynt van zijns s'moeder
geedeelte voer zijn achte paert aen gelt die somme
van sessentwyntich gulden stuck als voeren.

Dese twe voorsz. somme up een gerekent compt
t'weeskynt aen geldt die somme van acht
ende vijftich rijnsse gulden van 40 grooten vlaems stuck,
die berustende zijn onder Symen Symensz, des weeskynts
vader.

Noch soe heeft Symen Symensz als vader van
zijn weeskynt vernompt gecoft met voechs handen
t'weeskynts anpaert van de voste maery met noch
een koe die t'weeskynt te lote is gevallen met noch
t'gebruyck van t'weeskynts lant van haer moeder
aenbestorven zijnde, geduerende drie jaren volgens
daervan t'eerste jaer bruyckx off es geweest t'jaer
sesthien hondert ende twee, met noch twe volgende
jaren, ende sal Symen Symensz t'weeskynts lant bevrijden /
/9343/ van de ongelden, midtscaders van dijck ende banwercken,
sulckx t'lant es aenclevende den voorsz. tijt geduerende,
ende sal Symen Symensz t'weeskynts renten heffen
ende oeck weder betalen die t'weeskynt schuldich
is, al geduerende den tijt voorsz.

Voorts soe sal Symen Symensz zijn weeskynt
onderhoudt doen van montscost, eeten ende drincken,
schoeyen ende cleeden van wollen ende linnen, te
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leeren, raeyen, te vermanen soe een vader behoort
bij sijn kynt te doen, ende die voorsz. drie jaren
omgecomen zijnde, sal Symens Symensz zijn weeskynt
gehouden wesen uyt te reycken eens die somme
van een hondert rijnsse gulden stuck van 40 groeten vlaems.
Aldus gedaen, gesloten ende geaccordert met voechs
handen Jan Cornelisz ende Claes Otten in vertichtinge
ende boelscheydinge van t'weeskynts s'moeders
bestorfenisse. Actum ter pesentie Ariaen Gheenesz.
{79}
Vertichtinge ende boelscheydinge
Compaererde Toentgen Jansdochter, weeduwe wijlen
Adriaen Gerloff met Ploen Jansz haren broeder als
voecht van Toentgen Jans voorsz. sijn suster ter eendere,
ende Leendert Gerloffsz als voecht van Ariaen Gerloffsz
acht onmondige weeskinderen ter anderen zijde,
ende pertijen hebben met malcanderen die goederen
van Ariaen Gerloffsz met Toentgen zijn huysvrou ende
weder die schulden, soe hooftsomme van renten als
verloopen winste vandien met meer andere loepende
schulden overleyt ende gerekent tegens die
goederen, soe lant, te weten sestalff margen, gelegen
in breeweer met noch alle haeffelicke ende moebele
goederen, huys, hoff, soe't Adriaen Gerloffsz saliger met
Toentgen zijnder huysvrouwe, der voorsz. acht weesinderen
vader, int lest van sijnen leven beseten ende metter
doet geruympt ende aftergelaten heeft, al ende geheellen,
geen uytgesondert, voerts noch alle alsulcke goederen
als bij t'overlijden ende bij successie die weeskinderen
aengecomen zijn van Anna Ariaensdochter, weeduwe
wijlen Gerloff Damen, der voorsz. acht kinders bestemoeder
zaliger was, sullen die voorsz. goederen comen die helft
tot behouff van Toentgen der voorsz. weeskinderen moeder, soe lant
als moebele, als haer vrij eygen goet, ende dat om saeck wil
dat die goederen van Ariaen Gerloffsz, der weeskinderen
vader zaliger, niet genouch ende suffisanten waeren
om die weeskinderen tot haer mondige jaeren toe te onderhouden,
alle welcke voorsz. goederen die moeder sal hebben ende
behouden midscaders alle schulden ende onschulden
die tot laste van den voorsz. twee boelen zijn toebehoerende,
als haer vrij eygen goet up winst ende verlies,
voer welcke voorsz. goederen Toentgen als moeder wederom
gehouden sal wesen haer voorsz. acht kinders goet onderhoudt
te doen, van als, voetssel ende decxsel, redelick
nae haeren staet ende vermoegen soe een moeder met eere
behoert ende toestaet te doen, soe datter geen clachten
/9344/ en sullen vallen, ende dat geduerende den tijt
lanck totdat het joncxste kint vijfthien
jaeren oudt sal zijn, ende soe daer eennyge
kinderen quaemen te sterven, sal wesen tot lichtenisse
van de moeder voorsz. ende wat kinderen die tot
haeren mondige jaren gecomen sullen wesen, sal die
moeder gehouden wesen eens elcke kint uyt te
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reycken vier carolus guldens ende sullen der
kinderen goederen als sij mondich zijn arfven ende
bestorven van de eerste up laeste nae den recht van
Zuythollant, ende off die moeder dese kinderen
niet wel en onderhielt als voorsz., ende daerover
clachten quamen ende gehoert warden, soe mach
die voecht met het gerecht die kinderen besteden
up een ander tot coste van den eersten aennemer
daer'se beter onderhoudt sullen hebben, present
den schoudt Adriaen Geennesz, heemraden Willem
Theusz ende Wouter Pietersz. Actum desen 12en
Mey 1603.
{80}
Compaererde Lijsgen, weeduwe Melis Jansz zaliger, met haren
voechs handen in desen Cornelis Willemsz Boer voer den schoudt
Adriaen Gheenensz, heemraden Willem Theusz ende Wouter
Pieters in den ambochte van Nieuleckerlant ter eender,
ende Ploen Jansz, geassistert zijnde met Pieter Jansz, sijnen
swager, als voechden ende mombers van Melis Jansz ende
Lijsgen Melis Jansz huysvrou ende moeder der weeskinderen van de
vornomden Melis Jansz zaliger, ter anderen zijden, ende Lijsgen weeudwe
voorsz. heeft die voorsz. voechden rekeninge ende bewijs gedaen van
goederen, soe lant ende beesten, moebelen, huys ende hoff uyt ende
inschult geen uytgesondert, soe't Melis Jansz met Lijsgen zijn
huysvrou int lest van sijnen leven beseten end met die doet
daeruyt geruympt heeft, in manieren van boelscheydinge
ende vertichtinge hiernae volgende, te weten dat Lijsgen
als moeder van de weeskinderen

Sal hebben ende behouden als haer vrij eygen goet elff
margen lants, gelegen in breeweer, te weten negen margen
gelegen an de westzijde met noch twe margen aen de oestzijde,
met alle schulden ende beslastinge daerup staende, bedragende
ontrent elf hondert carolus guldens van 40 groeten vlaems stuck,
soe hoeftsomme als andere winst of loepende schulden, die
voechden met die gerechten genouch bekent zijnde, voerts
hoofstede met de beesten, jonck ende oudt, met noch alle
moebele goederen, gene uytgesondert, soe't Melis Jansz zaliger, der
weeskinderen vader, int leste van sijnen leven alhier beseten
heeft, waervoeren Lijsgen als moeder haer voorsz. wees-
kinderen weeder aengenomen heeft onderhoudt te doen in
montscoste van eeten, drincken, te cleeden, te reeden van 
wollen ende linnen, te schoeyen, ter schoel te gaen,
te leeren ende te vermanen, van quaet te straffen, goet 
toesicht te holden tot haer kynderen na haeren staet
ende vermoegen als een moeder met eeren behoert te doen /
/9345/ geduerende dese voorsz. aenneminge tot dat het joncxste
kynt sal wesen vijfthien jaren oudt, ende alst
t'joncxste kynt vijfthien jaer oudt sal zijn, sal die
moeder gehouden wesen haer kinderen eens uyt te reycken
t'samen in als voer haers s'vaders goet ofte besterffenisse
die somme van vijff ende twyntich carolus guldens van
40 groten vlaems stuck ende soe daer eennyge kinderen
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quaemen te sterven in middelertijt van haer houdinge
ofte aennemynge, sal wesen tot lichtenisse van de moeder
voorsz. ende sullen dese voorsz. beloefde vijf en twyntich 
guldens voerts erfven ende besterven van de eerste
upte laeste ende voorts upte rechten arfven nae den rechte
van Zuythollant, ende of dese voorsz. kindren geen goet
onderhoudt en hadden of gedaen en worde rewijs nae haren
staet als voorsz., soe mach die voecht met het gerecht
die kinderen gaen besteden tot costen van den eersten aenneemer,
daer sijluyden duncken sullen dat die kinderen beter onderhout 
gedaen sal warden, present als voeren. Actum desen 12en
Meye 1603 al sonder fraude ofte bedroch.
{81}
Compaererde Jannycghen, weeduwe wijlen Ariaen Ghijssen den Jongen,
met haren voechs handen in desen Pieter Foppen, ter eender,
ende Ghijs Ariaensz als voecht van Ariaen Ghijssen den Jongen,
zijn broeders weeskinderen tot vijffen toe int getal ter
anderen zijden, ende pertijen hebben voer schoudt ende
heemraden overleyt ende overrekent alle die goederen,
soe lant, huys ende beesten met den arfhuysseel van de vercofte
goederen, die Ariaen Ghijssen den Jongen zaliger int leste van zijnen
leeven met Jancgen zijn husyvrouwe beseten ende met die doet
aftergelaten heeft, te weten drie margen lants, gelegen
in een weerlants van ses margen met Symen Symensz con suis
gemeen, uytgesondert t'voorhof gegrontcavelt met het
voorste campgen, genaempt t'voorsz. weerlants Willem Ariaen Jansz-
weer, met noch den arfhuysseel, bedragende twe hondert
ende dorthien gulden 15 stuvyers acht penningen, met noch een koe ende
noch een weynich huysraet, t'zelfde niet veel en was,
daertegens den boel weder schuldich was Jacop Jacopsz,
of zijn moeder tot Leckerkerck van lantpacht acht
pont groet vlaems, ende noch van andere schulden ontrent
twalif gulden, welcke goederen vooren verhaelt Jannycghen weeduwe
met haer vijff weeskinderen geprocreert bij haeren overleden
man ende voorsz. kinderen vader zaliger, samen gemeen half ende
half toequamen, ende nu die moeder van de voorsz. weeskinderen
dieselfde goederen allen sal hebben ende behouden, waer-
voeren die moeder weder gehouden sal wesen haer vijf kinderen
te doen onderhoudt in montscoste, eten, drincken, schoeyen,
cleden van lynen ende wollen, te leere, te vermanen, onderwijsen
ende goet upsichte up haer kinderen te nemen redelick naer
haer vermoegen, soe een moeder met eeren toestaet ende
schuldich es te doen geduerende aeneen tot dat het
joncxste kint oudt sal zijn 15 jaren, is voorwaert
soe die goederen van de vijf kinderen van haren vader zal
seer luttel zijn om die kinderen te alementeren ende
voort te brengen tot haer mondige jaren als voorsz. is,
geconditionert offet geviel dat des voorsz. kinderen van
haer s'vaders zijde eennich goet aen bestorven mocht in
middeldertijt van haer houdinge dat alsdan die aenbestorven
goederen sullen comen ende arfven up die moeder ende niet
upte kinderen om die kinderen daermede te onderhouden als
voorsz., ende offet gebuerde dat die moeder met al haer
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kinderen quaem dese werlt t'overlijden binnen s'jaers, soe sullen
alle die aftergelate goederen sucsederen ende besterven aen de
zijde van de kinderen overleeden vaders naeste bloetvrienden,
present den schoudt, Aert Jansz ende Ariaen Pietersz
heemraden in Nieuleckerlant. Actum desen 12en Januwary
1604, mijn present secretaris Cort.
/9346/
Compaererde Neeltgen Pieters, weeduwe Pouwels Goessensz,
met haren voechts handen Philps Pietersz, haren broeder,
ter eender, ende Cornelis Goessensz als voecht van
zijn broeders weeskinderen, ter anderen zijde, voer den
schoudt, heemraden Wouter Huygensz ende Aert Jansz
in Nieuleckerlant, ende pertijen hebben met malcanderen
overleyt, overgerekent alle die goederen, soe lant,
huys, hoeffsteede, haeff ende moebele, roerende ende
onroerende goederen, schult ende onschult, sulcx
Pouwels Goessensz met Neeltgen Pieters, zijn huysvrou,
samen tot het leste van Pouwels Goessensz zaliger in
zijn leven beseten hadde met die doet geruympt heeft,
soe wardt bevonden dat den boel van Pouwels
Goessensz zaliger met sijn huysvrou samen hebben aen
lant, eerst int huysweer drie margen ende ander-
half hont lants, ende noch int weerlants
van Gheen Otten drie margen ende anderhalf hont
lants, noch soe heeft den boel voorsz. int weer-
lants van Goessen Otten elftalfve hont lants, sonder
dat die voorsz. elftalf hont lants geen recht noch
eygendom en hebben van de backweteringe off t'noort-
waert up streckende tot den dijcksloot toe, voorts
van den dijcksloet off noortwaert tot den diepe van der
Lecke toe heeft die elftalf hont lants zijn gerechticheyt
tot het vierde paert toe, ende noch soe heeft den
boel voosz. in een weerlants genaempt die Vijf Margen
groet voorsz. weerlants vijf margen ende anderhalf hont,
van welcke voorsz. vijf margen ende anderhalf hont lants
den boel van Pouwels Goessensz compt die drie deellen,
te weten drie margen sestalf hont een achtendeel honts,
compt samen in als den boel voorsz. an lant twalif margen
een hont een achtendeel honts, met die beswaernisse ofte
lasten daerup verhypotequert, item is gecondionert
dat die voorsz. weeduwe als moeder van de weeskinderen, bij 
namen Aeltgen Pouwels, Jannycgen Pouwels, Marcghen
Pouwels, Pietertgen Pouwels, Cornelis Pouwelsz ende
Pieter Pouwelsz, heeft aengenomen onderhoudt te
doen in montscost, eeten, drincken, scoeyen, cleden van
als, havenisse te doen, te leeren, te vermanen tot
goede zeden, buyten ende binnenshuys goede toesicht /
{82} te doen up haer kinderen als een moeder met eeren 
toestaet ende behoort te doen bij haer kinderen geduerende
den tijt aeneen totdat het joncxste kint oudt sal
wesen vijthien jaeren, midtsien dat die oudtste kinderen
soe sij ongehylickt blijven die joncxste kinderen mede
voorthelpen, brengen sullen tot dat sij alle mondich wesen sullen,
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waervoeren die moeder van de voorsz. kinderen sal behouden alleen
alsulcke goederen als haer aenbestorven es bij t'overlijden
van Marijken Pieters, haer moeder, der voorsz. kinderen bestemoeder,
t'sij lant, huys of beesten ende andere goederen, niet uytgesondert,
geheelicken al, ende voerts noch sal die moeder hebben
ende behouden alle alsulcke haeff ende moebele goederen
van huysraet als den boel van Pouwels Goessensz zaliger met
Neeltgen zijn huysvrou samen beseten hebben, maer sal
die huysinge blijven aen de moeder met haer kinderen
samen half ende half gemeen die moeder d'een helft ende
haer kinderen d'ander helft, ende offet geviel dat
die voorsz. kinderen quaemen dese werlt t'overlijden binnen haer
mondige jaeren, soe sal die voorsz. huysinge comen ende
arfven ende besterven up die moeder alleen, voorts alle
renten daer de boel voorsz. of t'lant mede beswaert
souden moegen wesen, soe se verhypotequert ende bekent 
zijn sullen blijven upt hypoteeck volgende die briefven,
ende sal die moeder interest van de renten jaerlijckx
betaelen ter tijt toe dat die kinderen al mondich zullen wesen,
ende alsdan haer lant weder aenvaerden, soe vrij ende
onvrij alst dese tijt der aennemynge van de weeskynderen voorsz.
es geweest, is noch conditie ende vorwaert dat
Neeltgen, der voorsz. kinderen moeder, sal hebben ende behouden
alleen al sulcke erftalf hont lants als int weerlants
van Goessen Otten voerden verhaelt gelegen is, welcke voorsz.
elftalf hont lants sal nemen tot haren laste die renten
margen margens gelijck die verhypoteecquert staen upt
t'lant gelegen after Geen Otten als Goessen Otten, ende offet,
dat Godt verhoeden wil, bij eennyge inundatie t'zij bij
orloch off waternoodt off quade jaeren, dat die moeder
haer kinderen niet het vruchtgebruyck van de goederen
in dese verhaelt niet mocht alimenteren soe't behoert /
/9347/ ende t'zelfde die voechden met schoudt ende
gerechte genouch bekent wordt, sal die moeder
met consent van de voecht ende gerechten in der
tijt wesende, eennyghe van de voorsz. kinderen goederen
moegen vercopen of beswaren, sulcx den noet es
eysschende of bevonden sal worden te behoeren, present 
den schoudt ende heemraden als voeren. Actum desen
15en Februwary 1604.

Compaererde Melis Fransz ter eendere, ende
Ghijs Ariaensz als voecht van Leentgen zijns
susters weeskinderen, die huysvrouwe van den
vernomden Melis Fransz, ter ander zijde, voer den schoudt ende
heemraden ondergenomineert, ende pertijen hebben
overleyt, gerekent die goederen, ende daerin geaccordert
die bij doede ende t'overlijden van Leentgen Ariaensdochter zaliger,
die huysvrouwe van Melis Fransz, ende der weeskinderen
moeder es geweest, te weten dat Melis Fransz
als vader heeft aengenomen zijn zes weeskinderen,
geprocreert bij Leentgen zijn huysvrou zaliger, bij namen
Bastiaen Melisz, Frans Melisz, Claes Melisz,
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Leendert Melisz, Marije Melis, Aeriaentgen Melis aengenomen
onderhoudt te doen in montcost, eeten, drincken,
schoeyen, cleeden van linnen den wollen, te leeren ende te 
onderwijsen ende voorts goet upsicht, toesicht ende
regaerdt te nemen up zijn kinderen als een vader wel
toestaet ende behoert te doen, geduerende den tijt
aeneen tot dat het joncxste kynt oudt sal wesen
vijfthien jaren, waervoeren Melis Fransz sal
behouden alle die goederen, te weten dat den boel
heeft gehadt aen lant dordalf margen in Claes Melisz-
weer, voorts twe koeyen, een huysgen met noch
eennyge moebele goederen ende een schuyt, waer
tegens weder renten ende verloop vandien ende ander
schulden stonden tot laste van de goederen voorsz. te betaelen,
alle welcke goederen ende schulden voorsz. Melis Fransz
sal behouden als zijn vrij eygen goet, midtsdien /
{83} dat Melis Fransz zijn kinderen als voeren sal
alementeren ende onderhoudt geduerende den tijt als voorsz.
ende soe die voors. goederen van de voorsz. weeskinderen weynich
zijn, is gecondicionert offet gebuerde dat dese voorsz.
kynderen eennich goet aenbestorven van haer s'moeders
zijde, dat sal Melis Fransz moegen aenverden, te weten
haeffelicke off moebele goederen, als zijn vrij eygen
goet ende soe die voorsz. kinderen eennich lant off huysinge aen-
bestorven, in middeldertijt van die aenneminge der
kynderen voorsz. sal Melis t'gebruyck of die huyere
daervan ontfangen ende genieten den tijt geduerende tot
dat t'joncxste kynt vijfthien jaeren oudt sal zijn, ende
die kinderen alsdan die voorsz. goederen weder aenverden of haeren
arfven, ende dat al die kinderen quamen binnen haer
aengenomen jaren te sterven, sal wesen tot lichtenisse van den
annemer, ende niettemin die goederen houden ende
gebruycken als voorsz. ende offet gebuerde dat dese kinderen
geen goet onderhoudt gedaen en worde van als soe't voorsz. es,
soe mach die voecht met het gerecht die kinderen
weder nae hem halen ende besteeden'se weder up een
ander daer'se beter onderhoudt sullen hebben, ende dat
tot cost van den eersten annemer, present Ariaen Gheenesz,
schoudt, heemraden Aert Jansz ende Gerrit Jansz in
Nieuleckerlant. Actum desen 1en Marty 1604.
/9348/
Dit is die groeticheit vant
t'lant dat Govert Leendertsz twe
kinderen van vader ende moeder
gearft hebben, te weten Govert Govertsz 
ende Anna Govertsdochter.

In den eersten compt Govert ende Anna
zijn suster in Huygelandt ende after Willem Thonysz
samen half ende half vijf hont lants ende
acht ende twyntich half scaften ende drie voeten.

Noch compt die twe kinderen als vooren after
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Pieter Goessens vierdalf hont lants.
Ende ist t'zelfde lant beswaert met renten t'sjaers
ses gulden van 40 groeten stuck.

Ende compt noch die voorsz. twe kinderen
van Govert Lendertsz in de hofstede van Leendert
Govertsz anderhalf margen een half hont
vijf scaften vier voet.

Compt elcke mergen lants voer zijn anpaert
van de rente, te weten t'lant up Huygenlant
after Willem Thonisz ende Govert Leendertsz 2 gulden
eennen stuyver ende elf penningen, te weten hoe-
wel t'lant after Huygelant ende Willem Thonisz geen
brieven up verhypoteecquert en staen, nochtans
dese vernomde landen met deese vernomde renten zijn
over dese voorsz. landen gesmaeldeelt, te weten soe-
wel over t'lant dat Ariaen Lauwen kinderen
hebben als Govert Leendertsz kinderen voorsz.

Dit lant navolgende compt Ariaen
Lauwen kinderen.

Eerst compt die kinder van Ariaen Lauwensz in
Huygelant of after Willem Theunsz.
{84}
Alsoe daer questien geresen zijn geweest
tusschen pertijen Andries Lauwensz Crom als
voecht van zijns broeders weeskint
ter eendere up ende jegens Joesgen Ariaens-
dochter, weeduwe wijlen Ariaen Lauwensz Crom zaliger
met voechs handen in dese gedaecht ter andere zijde,
nopende van die goederen die Ariaen Lauwensz Crom
bij Joesgen Ariaens ten houwelick gebrocht heeft
gehadt, die niet voer handen ende wederom
gekeert en zijn, ende bovendien dat Ariaen Lauwen
Crom sijnen getrouwen arbeyt ende dienste bij de voorsz.
Joesgen heeft gedaen als haer wel bekent is,
volgende d'acte van mijn Ed. heren baeliu ende
mannen van der Hoeger Vierscaer van Zuythollant
verclaert, ende soe pertijen voorsz. niet en hebben
connen accorderen van de voorsz. goederen, hebben sij
haer verschil verbleven aen den schoudt ende
gerechten van Nieuleckerlant, die Joesgen Ariaens
hadde doen verdagen ten huyse van den schoudt voorsz.,
die uytgesproken hebben ende spreken uyt mets
dese, dat Joesgen Ariaens gehouden sal zijn
uit te reycken voer de voorsz. goederen of voer den getrouwen
dienste voorsz. tot behouf vant weeskynt eens die
somme van vijftich carolus gulden van 40 groeten vlaems stuck,
ende noch bovendien seevendalf gulden vant t'gelach bij
pertijen ende heeren upte vergaderinge verteert ofslaende dat Joesgen
daerup heeft betaelt, te betalen dese voorsz. penningen
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binnen den tijt van twe maenden na date desen off
daervoeren geëxecutert te worden volgende d'ordy-
nantie van justitie. Aldus gedaen ende gepassert
bij den schoudt ende t'college van heemraden
desen 11en September 1604, duer last ende
bevel geteyckent.
Adriaen Cort Hendrickx, secretaris
/9349/ {85}
Wij, Adriaen Gheenesz, schoudt, Pieter Thonisz,
Wouter Huygen, Huych Foppen, Aert Jansz Boven-
kerck, Ariaen Willemsz, Gerrit Jansz ende Jacop Willemsz,
alle gesworen heemraden in den ambochte van Nieuleckerlant,
oirconden ende kennen dat voer ons compaererde Cornelis
Lendert voer hemselven ende Janneken Pieters, weeduwe
wijlen Leendert Symensz, met Cornelis Lenderts voorsz., haren soen
ende voecht in dese, vervangende ende haer sterck
maeckende in dese alle haere vordere broeders ende
susters, als eendeels wesende weeskynderen, ende sij comparante
bekende voer haer, haeren arfven ende nacomelingen
schuldich te wesen die nagelaten weeskynderen van
Ariaen Cornelisz ende Anneken zijn huysvrouw des voorsz.
weeskinderen vader ende moeder, ende dat bij voechs
handen Corstiaen Cornelisz ende Claes Cornelisz met noch
Lijsbet Bastriaensdochter, weeduwe wijlen Jan Jansz die holder
zijn van desen brieff, die somme van vijfhondert gulden
van 40 groeten stuck, die sij comparanten sullen onderhouden
ende gebruycken acht jaren lanck om acht ten hondert
t'sjaers, beloepende t'sjaers den intrest 40 gulden stuck als
voeren, welcke voorsz. hoftpenningen van vijfhondert gulden met den
intrest vandien wij comparanten bevesticht ende beleyt
hebben up vijf margen latns, gelegen in een weerlants van
zeven margen, genaempt Eeuwet Heynenweer, belent
oestwaert een weer van ses margen, genaempt Jan Hendrickx-
weer ende een weer van seevendalf margen, genoempt
Japelant, naestgelant zijnde ende voerts up alle
hare comparants roerende ende onroerende goederen, egeen
uytgesondert, daer pertijen mede tevreden zijn geweest,
ende sullen dese accort ingaen Sinte Pieter anno 1605,
waervan dat erste jaer winste omgecomen ende verscenen
sal wesen Sinte Pieter ad cathedram daeraenvolgende
anno 1606 ende soe voerts volgende tot dat die voorsz. acht
jaren omgecomen ende geëxpierert zijn ende beloefden zij
comparanten dese rente alle jaers te betalen upten voorsz.
dage of 15 deagen daerna onbegrepen ende dat met
vrij gelt niet te moegen corten in eenyger maniere,
niettegenstaende eennyge placaten ter contrarye dese
daervan wij comparanten renuncieren ende renuncieren bij
dese, soe sij comparanten haer wilde behelpen om te
corten, beloeffde alsdan ende dan als nu soe veel
penningen meer te betalen als die cortinge soude moegen /
/9350/ bedragen, ende of sij comparanten voorsz. alle jaers upten
verschijndach niet en betaelden met vrij gelt als voorsz.,
soe mach thoenders briefs comen panden, scatten
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ende eygenen aent voorsz. onderpant ofte aen sijne
gereedste goederen daer thoenders briefs die hant
aen slaet, behoudens den heer zijn recht, ofte
anders met alsulcken recht ende rechteren
als thoender best gelieven sal, met alle costen daer-
om gedaen, ende dese voorsz. acht jaren ommegecomen
zijnde, soe moeten sij comparanten dese hoeftsom
metten verloopen onbetaelde interest vandien
oflosschen met ganber gelt soe't in der tijt der
lossinge couers ende loop sal hebben. In orconden
van dese soe wij heemraden boven vornompt dese tijt geen
zeegel en gebruycken, soe hebben wij eendrachtich
ende elcks bysonder begert op onsen schoudt voorsz.
dat hij desen brieff wilde bezeegelen over ons alle
gemeen als over hemselven, t'welck ick Ariaen
Gheenesz, schoudt vornompt ter begerten ende gebrecke
van hemluyden zeegel alsoe gedaen hebbe ende
mijnen uythangende zeegel hieronder aen gehangen,
ende daerbeneffens duer last ende bevel van
heemraden voorsz. bij secretaris onderteyckent. Actum 
desen 18en dach Februwary 1605 stylo nova.
Na collatie ende wardt bevonden
daermede accorderende.
Ariaen Cort secretaris
{86}
Copie
Ick Jan Hendrickxz, woenende in Nieulecekrlant,
bekenne ende lijde voer mijn ende mijne arfven wel
duechdelicken schuldich te wesen die weeskinderen 
van Ariaen Cornelisz, geprocreert bij Anneken Sebas-
tiaensdochter, des voorsz. weeskinderen vader ende
moeder, bij haren voechs handen Corstiaen Cornelisz
ende Claes Cornelisz, geassiteert met Pieter van
Leuwen, schoudt tot Leckerkerck, met wil
ende consent van schoudt ende gerechten tot
Leckerlant als uppervoechden van de voorsz, wees-
kinderen, ende noch Lijsbet Bastiaensdochter,
weeduwe wijlen Jan Jansz zaliger, met haren voecht
in desen Symen Symensz die houders zijn van
desen oblygatie, die somme van hondert
rijnsse gulden stuck van 40 groeten, spruytende
van coep van vierdalf hont lants, gelegen
in den ambocht van Nieuleckerlant in een weer-
lants van seeven margen, genoempt Euwiet
Hendrickxzweer, belent oestwaert Jan
Hendrickxz met ses maergen, ende westwaert
Cornelis Hendrickxz ende Jacop Willemsz met
seevendalf margen naestgelant, al blijckende
bij de coepseedulle daervan zijnde, welcke voorsz.
hondert gulden stuck als voeren Jan Hendrickxz
onderhouden sal op interest eennen tijt lanck
van acht jaren aeneenvolgende, ende sal
Jan Hendrickx gehouden wesen t'sjaers te betalen
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voer den intrest acht rinsse gulden stuck als
voeren, welcke voorsz. hoeftsom met den jaer-
lijcken intrest vandien Jan Hendrickxz
heeft beleit verwilcort ende verseekert up eenen
vrijen margen lants, gelegen in Eeuwet Heinrickx-
weer, belent als voeren, duergaens lant
welcke renten verschijnen sullen alle jaers up
Sinte Pietersdach ad cathedram of veerthien 
dagen daernae onbegrepen, daervan /
/9351/ t'erste jaer winste off versceenen sal wesen
Sinte Pieter toecomende anno 1606
ende soe voorts volgende totdat
die voorsz. acht jaeren omgecomen end geëx-
pierert sullen sijn, ende alsdan up te
leggen die hooftsomme met t'verloep van den
interest, ende sal Jan Heindrickxz den
intrest alle jaeren betaelen upten verschijndach
off verthien dagen daerna onbegrepen, ende
dat met vrij gelt niet te moegen corten hoe't
soude moegen wesen, in geender maniere,
niettegenstaende eennyge placaten ter
contrarie dese, daervan Jan Heinderickxz
voor hem ende zijnen erfven gerenunciert
heeft ende renunciert bij desen, soe hij hem
mette placaten woude behelpen om te corten,
beloefde alsdan ende dan als nu soe veel
penningen meer te betalen als dieselffde cortinge
soude moegen bedragen, ende bij gebruick van
betalinge alle jaers ten verschijndage soe
sal men dese oblygatie moegen panden, scatten,
eygenen aen't voorsz. onderpant of aen zijne
gereedtste goederen daer thoenders briefs zijn
hant aen slaet, behoudens die heer zijn recht,
ende dat tot costen van den onwilgen of anders
met alle alsulcken rechten ende rechters als
thoender best gelieven sal, present den schoudt
Adriaen Gheenesz, heemraden Huych Foppen, Wouter
Huygenz, Aert Jansz, Adriaen Willemsz ende
Jacop Willemsz in Nieuleckerlant. In orconden
der waerheyt heb Jan Hendrickz dese mijne
oblygatie doen scrijven ende selfs met mijn
gewoenlicke subsignatuere onderteyckent.
Actum desen 18en Februwary 1605.
Naer collatie gedaen ende wardt daer-
mede bevonden accorderende, ende was 
onderteyckent bij Jan Hendrickx met
dusdanygen X merck, ende beneffens 
hem bij den secretaris Adriaen Cort.
{87} [geen tekst op deze pagina]
/9352/ 
Dit zijn alsulcke arffenisse
van lant renten ende anders
als t'weeskint van Jan Leendertsz,
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genaempt Lijsbet Jansdochter van
haren vader zaliger aenbestorven es,
midtscaders als hiernae volcht,
ende bij de voechden Ariaen Ghijssen
van Alblasserdam ende Aert Cornelisz int weesbouck
geteyckent staet. Actum den 11en
Januwary 1606.

Item in den eersten heeft het weeskynt aen
lant int t'Grietgen off in Doesburch die helft
van thiendalf margen of soe veel min ofte meer
als Jan Leendertsz des voorsz. weeskints t'zelfde int lest
van zijnen leven metter doet geruympt ende aftergelaten heeft.

Item Ariaen Hendrickxz Cort heeft
ontfangen met zijn kinderen vant weeskint bij voechs handen
een somme van drie hodnert gulden hooft-
gelts, die hij verseeckert ende verwilcort heeft
up vier margen lants in zijn huysweer van
seeven margen, genaempt Offloer Gerrtisweer,
belent oestwaert die pastory ende westwaert
Melis Dirckxzweer, naestgelant zijnde,
ende t'zelfde noch verborcht bij [open plek]
ende verschijnt den intrest s'jaers up Lichtmis-
dach off den tweden Februwary daer t'erste jaer /
{88} of verscenen sal wesen Lichtmisse toecomende anno
1607, welcke intrest s'jaers
bedracht achthien gulden vijfthien stuyvers, gerekent
tegens den penning sesthien.

Noch heeft t'weesklint uytstaende een oblygatie houdende
op Aert Cornelisz den Borger tot Alblasserdam, hooft-
somme hondert ende vijf ende twyntich gulden tot 40 groeten
stuck, die alle jaers verschijnt op St. Jacopsdach,
daer t'erste jaer of verschijnen sal Sint Jacopsdach
toecomende anno 1607.

Noch heeft Aert Cornelis Joesten woenende in Nieuleckerlant
als voecht vant voorsz. weeskint gecoft int arffhuys vant
voorsz. weeskint of Cornelis Aertsz sijnen soen aen versceyde
parseellen al uytwijsende den arfhuysseedullen, dat hij
noch schuldich is die somme van neegen ende vijftich
gulden, welcke voorsz. neegen ende vijftich gulden Aert Cornelisz
geaccordeert heeft mette voecht Ariaen Ghijssen Ariaen
Jansz den Groeten, met Jan Ghijssen van Schaluynnen ende
Joesgen, weeduwe Jan Leendertsz als moeder vant weeskint
te betalen voer dese som die somme van vier ende
vijftich gulden of neegen pont, welcke voorsz. neegen pont
Aert Cornelisz vergunt is te betalen op drie Bamisdagen
aen malcanderen volgende, daer Aert Cornelisz hem in
verbonden heeft ende zijne goederen, waervan de ersten Bamis
sal wesen nu Bamis toecomende anno 1608 ende
soe voerts volgende totte effectuele betalinge toe, dit gedaen
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om redenen pertijen hemluyden moverende, present den 
schoudt, secretaris, Ariaen Ghijssen als voecht, Ariaen Jansz 
Jan Ghijssen van Scheluynen ende Joesgen, weeduwe Jan Leendertsz.
Actum desen 10en Januwary 1608.

Noch blijft Cornelis den Langen int arfhuys schuldich
vant t'gecofte goet dat hij niet betaelt en heeft 14 gulden 15 stuyvers.
/9353/ [op deze pagina's geen tekst]
/9354/
Ariaen Aert Commeren upte Kinderdijck,
of Donckersloet, heeft ondergenomen up een
oblygatie hooftsomme vijftich gulden
stuck tot 40 groeten, die hij een jaer sal
gebruycken om drie gulden stuck als voren
ende vijf groet, die hij belooft heeft als
man met eeren wederom te restitueren
aen handen van Jan Cleyssen ende aen Arian
Ariaen Cleyssen als voechden van Cornelis Cleyssen,
wesende een weeskynt van Cleys Pieter Woutersz,
dese voorsz. penningen gecomen zijnde uyt d'erfhuys-
penningen van de vercofte goederen van zalyge Dirck
Cleyssen, getrout hebbende in sijnen leven Joesgen,
weeduwe wijlen Jan Leendertsz, ende sullen dese
penningen ofte oblygatie weder versceenen wesen den
16en December 1609, dien 
dach aldaer hij onder verbonden heeft sijns
persoens, zijn arff ende huys voerts generalijck
ende specialijck alle zijne vorder roerende ende
onroerende goederen, hebbende ende vercrijgende,
onder verbant van allen rechte ende rechteren,
ende bovendien soe heeft Ariaen Ariaensz
ende Jan Cleyssen als voechden voorsz. haerselven
ende haerluyder goederen hiervoer geconsituert
ende gepresentert borge als principael ende
haer eygen schult, onder renunciatie van benefitie
ende t'zelve bij de voorsz. borge onderteyckent.
Actum den 16en December anno 1608,
present den schoudt, heemraden Gerrit Jansz ende
Rut Jacopsz. Mij present ende kennisse
Ariaen Cort Hendrickxz, secretaris, 1608
{90} 
Merten Cornelisz
Comparerde Merten Cornelisz voer den schoudt ende
heemraden van Nieuleckerlant ondergenomineert,
ende heeft rekeninge ende bewijs gedaen, ende daer-
op verticht, verteegen in manieren van boelscheydinge
van zijn drie onmondige weeskynder, geprockrert bij
Marijken Gerritsdochter, zijn huysvrouwe zaliger, te weten
Cornelis Mertensz, Gerrit Mertensz ende Anneken 
Mertensdochter, item Merten Cornelisz als vader
van de voorsz. drie kinderen sal gehouden wesen goet
toesicht ende opsicht te nemen op zijn kinderen ende
voerts te vermanen, t'goet te leeren ende t'quaet te
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straffen als een goet vader toestaet ende behoert
te doen, ende voorts all behulpelickheyt te doen
nae zijn staet ende vermoegen, ende soe nu zijn
kinderen bij de goede ingeseetene van den dorpe gehouden
ende onderhouden worden den tijt lanck soe die loept
ofte duert, ingeval dat die kinderen bij siecte,
quellinge oft myserabelheyt die Godt haer over
mocht seynden, dat Merten Cornelisz als vader voorsz.
alsdan zijn kinderen sal tot hem in neemen ende
daerbij doen nae zijnen staet ende vermoegen, waer-
voeren Merten Cornelisz sal houden ende genieten als
zijn vrij eygen goet alle alsulcke goederen
geheelick al met in ende uytschult, sulcx
der voorsz. kinderen moeder metter doet geruympt
ende aftergelaten heeft, midts dat Merten
als vader voorsz. elcke kynt tot haer mondige
jaren sal uytreycken elck eens die somme
van drie carolus guldens, ende dat tot een
gehoechenisse ende arfenisse van haer zaliger moeder
voorsz., present Ariaen Gheenen, schout, heemraden
Willem Matheusz ende Ariaen Willemsz in Nieuleckerlant.
Actum desen 12en April 1606.
/9356/
Compaererde Marijken Dirckxdochter, weeduwe
wijlen Wouter Pietersz zaliger, met hare voechs
handen in desen Meus Willemsz haren oem ter
eender, ende Cornelis Pietersz, als voecht ende
een van sijns broeders Wouter Pietersz vier 
weeskinderen, bij namen Janneken, Grietgen, Hillichgen
Woutersdochter ende Wouter Woutersz, haeren
joncxsten broeder, ter anderen zijde, voer den schout
ende heemraden ondergenomineert, ende
Marijken voorsz. als moeder heeft haer vier kinderen
rekeninge ende bewijs gedaen van alle die
geoderen, soe lant, arf, huyssinge, haefelicke ende
moebele goederen, sulcx sij comparante als moeder
met Wouter Pietersz haeren man zaliger, der voorsz.
kinderen vader, samen int leste van zijnen leven
beseten ende gepossidert hebben, in manieren van
vertichtinge ende boelscheydinge, soe hier na
volcht ende gespecyficert staet.
In den ersten wordt bevonden dat den boel van Wouter
Pietersz ende Marijken zijn huysvrou heeft aen
lant in de hoofsteede daer Wouter Pietersz up
placht te woenen, genaempt Stoeyenweer, die nom-
bre van vijf margen lants, beswaert met een rente
hooftsomme vijftich gulden verhypotequeert op
seeven margen lants in Stoeyenweer, ende den
interest vandien voer de voorsz. seeven margen jaerlijcx
betaelt wordt aen Ariaen Ariaensz Vinck daer
Pieter Aertsz tot Crimpen in gebonden is van seeve-
nen twe, ende Marijken met haer weeskinderen
van seevenen vijf, Noch heeft den boel
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voorsz. aen lant in Jasper Dirckxzweer ander-
half margen lants, beswaert met renten sesthien
pont groet vlaems hooftgelts, noch heeft
den boel aen lant in Gerrit Heynsweer
t'gerechte vierde paert van elff margen, te weten
twe margen vijftalf hont lants ende is be-
{91} swaert voer zijn quote met seeven gulden hooftgelts,
dat die kerck van Nieuleckerlant daerop heeft
spreeckende, ende wordt den intrest daervan betaelt met
seeven stuyvers s'jaers, soedat dese drie perseellen lants tot een
gerekent beloepen in als negen margen ende anderhalf
hont lants, die een helft voer de moeder ende die
wederhelft voer de vier kinderen als voren.
Voorts soe zijn pertijen voorsz. geaccordeert ende vereenicht
als dat Marijken, der voorsz. kinderen moeder, sal behouden
als haer vrij eygen goet alle die haeffelicke ende
moebele goederen, soe koeyen, beesten, jonck ende oudt,
midtscaders noch alle die moebele goederen van huys-
raet, bedden, cussens, wollen, linnen, coperen, tinnen, hout
ende ijserwerck, hoey, geen uytgesondert, sulcx daer
ter tijt was met noch alle incomende schulden ende
uytgaende schulden al tot baet ende scade van
Marijken die moeder voorsz., maer die huysinge ofte
timmerage blijft bij't lant gemeen, soewel voer de kinderen
als voer de moeder.
Waervoren Marijken als moeder voorsz. weder gehouden
sal worden haer vier kinderen uyt te reycken voor
haer s'vaeders haeffelicke ende moebele goederen als
voren, elck kint eens die somme van vertich gulden
tot 40 groeten stuck, ende dat te betalen elcke
kynt soe wanneer sij een jaer inde den houwelicken
staet geweest sullen zijn tot drie kinderen toe van de
oudste, ende indien die kinderen binnen s'jaers
niet en hylickten, soe sal Marijken als moeder
die ongehylickte kinderen gehouden wesen te betalen
van de voorsz. vertich gulden behoerlijcken intrest tot-
dat sij haer gelt van doen ende op sullen eysschen,
ende soe eenich van de voorsz. vier kinderen quaem
te sterven, sullen die goederen succederen ende arfven
van de erste opte leste na den rechte van Zuythollant /
/9356/ voort heeft Marijken als moeder haer joncxste
kynt, genaempt Wouter Woutersz, oudt omtrent
drie jaren, aengenomen onderhout te doen, in eeten,
drincken, te schoeyen, te cleeden, van wollen, linnen,
ter schoel houden gaen, havenyse van wasschen,
slapinge, te leeren, te wijsen, te vermanen t'goet,
vant quet te straffen, sulcx een moeder met
eeren toestaet schuldich is ende behoert te doen,
upsicht in huys, buytenshuys te hebben upt voorsz.
kynt todat het kynt oudt sal tot zijn vijf-
thien jaren omtrent, als men scrijven sal duysent
ses hondert negenthien jaren, ende sal die
moeder t'kynts lant ende t'kynts gelt, te weten
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die vertich gulden, bruycken ende besygen tot dat
kynt zijn aengenomen jaren omgecomen ende
geëxpierert sullen zijn, sonder intrest daervan
te betalen, ende die jaren omgecomen zijnde,
sal die moeder gehoduen wesen haer aengenomen
kint sijns s'vaders arf, lant, huys te laten volgen,
soe vrij ende onvrij alst was ter tijt van de vertichtinge
etc., ende of die moeder dit kynt geen goet onder-
hout van als dede als voorsz., soe mach die voecht
met t'gerecht dit voorsz. kint na hem halen ende
besteden't weder tot costen van den ersten aenneemer,
daer't beter onderhout sal hebben. Aldus gedaen ten
overstaen van den schout Ariaen Gheennesz, heemraden
Aert Ariaensz Haen ende Jan Hendrickxz tot
Nieuleckerlant. Actum desen 18en April 1607.

Noch zijnt voorwaerden of dit kynt quaem te
sterven in middeldertijt van de houdinge, sal wesen
tot lichtenisse van de aenneemster, maer sal die
moeder alsdan afstant doen vant t'kynts goet
vooren verhaelt ende sullen die voorsz. goederen succederen
ende arfven na den rechte van Zuythollant,
duer last ende bevel als voren getyeckent.
Ariaen Cort Henrickxz, secretaris, 1607.

Die huyer vant lant
van de weeskinderen voer verhaelt
sal men vinden upt bladt omgeslagen.
{92}
Compaererde Joesgen, weeduwe wijlen Dirck
Cleyssen, met Cornelis Lenertsz haer schoensoen,
als haren voecht in dese, ter eendere, ende
Jan Cleyssen voer hemselven ende als voecht van
Cornelis Cleyssen, wesende een weeskint in dese geroert,
ende Ariaen Ariaen als man ende voecht van Aertgen
Cleysdochter, vervangende zij voorsz. in dese hemluyden
vordere broeders ende susters als arfgenamen
van Dirck Cleyssen zaliger, ter anderen zijde.

Ende zij pertijen voorsz. hebben met malcanderen gerekent.
gescift, gedeelt ende gesceyden in manieren van
boelsceydinge, soe hier nae bescreven staet.
In den eersten heeft den boel gemeen aen lant
vier margen ende vijtalf hont int Grietgen,
of Doesborch, compt elck voer de helft twe
margen twe hont een vierendeel honts, noch
gecoft bij Joesgens t'gerechte vierde paert
vant t'huys van de arfgenamen van Dirck
Cleyssen als Jan Cleyssen ende Ariaen Ariaens als
man ende voecht van Aeriaentgen Cleysdochter,
noch hebben d'erfgenamen van Dirck Cleyssen
gedeelt den halven boel tegens Joesgens, weeduwe
wijlen Dirck Cleyssen, die d'erfgenamen vercoft

-103-



hebben, soe paert, beesten ende ander moebele
goederen, bedragende al uytwijsende den arf-
huysseedulle de somme van drie hondert
seeven ende tnegentich gulden 18 stuyvers vier penningen,
noch quam d'erfgenamen van Dirck Cleyssen
voert vierde paert vant huys dat Joesgen
gecoft heeft, die somme van twe hondert
ende vijfentwyntich gulden, met noch tien
gulden van een accort samen bedragende twe
hondert vijf ende dertich gulden. Actum dese
15en Martio 1609, present den schout, Gerrit
Jansz ende Rut Jacopsz, heemraden tot Nieu-
leckerlant.
/9357/ {93}
[geen tekst op deze pagina's]
/9358/
Up datum als voren heeft Marijken
Dirckx, weeduwe Wouter Pietersz, als 
moeder van de kinderen, met voechs handen
Meus Willemsz, haren oem, gehuyert ende in huyeren
genomen die drie kinderen te weten Jannyken, Grietgen
ende Hiilichgen Wouterszdochters, haerluyder
lant soe't haer van haren vader aenbestorven
soude moegen wesen, gelegen int weerlants daer
Marijken als moeder nu ter tijt woent ende
voorts after Gerloff Heynen, gehuyert den tijt
van vier jaren volgende aftereen, waervan 
dat t'erste jaer bruyckx sal ingaen Sinte
Pieter lestleeden anno 1607,
voer welcke lant ende huyssinge rietvelt, grienden
ende kenniplant die moeder sal gehouden wesen
elcke kynt alle jaers te betalen thien gulden
vrij gelt, uytgesondert open walen, nieu sluysen
ofte nieuwe moelens, uyten gront geleyt of
getimmert, sal den moeder verschieten ende weder
heel corten, voorts sal die moeder t'lant vrijen
van dijck, dam, banwerck, ongelden, soeten, heynen,
sulckx over t'lant omgeslagen ende uytgeset
sal worden. Actum den 18en April 1607.
{94}
Compaererde Jacop Willemsz als voecht
van Leentgen Ariaensdochter, ende heeft of-
rekeninge gedaen voer den [schoudt] ende heemraden van
Nieuleckerlant onder genomynert, van alle zijnen
handel ende ontfang die hij heeft gehadt in den
tijt van verthien jaren, wesende twe verscheyden
huyeren vant weeskynts landen, elcke huyer den tijt van
seeven jaeren, daer t'erste jaer bruycx of geweest
is t'jaer 1591 met eennyge ontfang van seeckere jaren renten die
t'weeskynt hadde uytstaende, soe wordt bevonden
bij rekeninge dat Jacop dese voorsz. ontfang uyt-
gegeven heeft voer de alementatie van mont-
cost ende anders, wollen, linnen, schoen, toffelen ende
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anders, sulcx dat Ariaen Heyndrickz als
vader vant voorsz. weeskynt weder bewesen heeft
die voecht met Cornelis Willemsz Boer gebleecken
die voorsz. rekeninge dat die penningen bij hem ontfangen
streckende tot betalinge van zijn bedongen penningen
voer de aenneemynge vant voorsz. weeskynt voeren
verhaelt, ergo blijft Ariaen Hendrickxz zijn
weeskynt hier niet schuldich. Actum den 5en April
1609.

Dir zijn noch alsulcke schulden alst weeskynt
van dese rekeninge noch t'ontfangen heeft, die
den voecht t'weeskynt bewesen heeft.

Eerst blijft Jacop Willemsz als voecht voorsz.
t'weeskynt hier schuldich 29 gulden 16½ stuyver.

Noch compt t'weeskynt van Floris Wiggersz
ses jaren verloopen ende onbetaelde renten s'jaers
ses gulden, facit 36 gulden.
Daer t'leste jaer rente of versceenen was den
ersten Martio 1609.
/9359/ {95}
Dit zijn alsulcke landen ende
huyssinge als d'erfgenamen
aenbestorven zijn bij dode ende
t'overlijden van zalyger Marijken
Ariaen Thijssen weeduwe lest getrout
hebbende Cornelis Durtsz Bijl.

Eerst een huys met een schuyere staende
upten Neederwaertse arf int Elshout upte
sluyssen.

Noch aen lant after Ariaen Ariaensz het
half weer te weten drie margen ende vijf-
talf hont soe't in den houfslach leyt.

Noch die helft van vijf margen ende ander-
half hont lants, gelegen in Heyne Corssen of in
Claes Huygenweer int Elshout, compt voer de
arfgenamen dordalf margen drie vierendeel honts.

Noch in den Swindrechtse Waert in de Groete Lint
in de Cort Ambocht gelegen eennen margen compt
d'erfgenamen alleen.

Noch compt d'erfgenamen als voren het gerech-
te sesthiendende uyt vier margen ende drie
hont lants, te weten voer de arfgenamen
van zaliger Marijken Hendrickxdochter, weeduwe wijlen
Ariaen Thijssen, anderhalf hont ende 18 schaft 
neegen voet t'zelfde getacxeert up 45 gulden tot gereet gelt
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bij de gerechten in Heer Oudelants Ambocht.
[in de marge staat:] Uyt dit voorsz. lant gaet 
uyt het gerechte sesde tot behouf Cornelis Evertsz.

Noch compt d'erfgenamen als voren dat gerecht
achtepaert van eennen grient, leggende buytendijckx in de
Groeten Lint, getacxeert die kinder ofte arfgenamen
deel als voren op vijfthien gulden gereet gelt.

Soe dat die weeskinder compt aen lant voer haer
contengent in als ses margen twe hont een
vierdeel honts anderhalve voet.
/9360/
Dese voorsz. ses margen twe hont een
vierendeel honts anderhalve voet
gehuyert voer jaren lanck den margen t'sjaers
voer thien gulden vrij gelt van als vrij uyt-
gesondert nieu moelens, sluyssen, kerck of inbreck
van water, beloept s'jaers tot gelt 63 gulden
14 stuyvers 14 penningen.

Item compt noch van eennen buytendijckxse
grient, gelegen in de Lint t'sjaers
die gewerdet voer de kinderen anpaert
es geweest bij de gerechten in den Lint voer of
op 15 gulden, volgende die tacxatie
van date den 19en Augusti anno 1608,
daer die arfgenamen van Marijken Ariaen Thijssen
voer haer deel in compt dat gerechte achte paert
daer Cornelis Evertsz voer Jan Willemsz weder incompt
dat gerechte sestiende vant voorsz. achte paert.
{96}
Dit zijn alsulcke goederen
van arfenisse, lant, huyssinge,
renten als die twe weeskinderen van
Floris Gerritsz geprocreert bij
Barbertgen Jansdochter zaliger, in vertichtinge
aengecomen zijn van haer s'moeders
besterfenisse als hierna volcht,
gedaen bij voechs handen Bernt Gerrtisz,
geassisteert met Huych Foppen der voorsz.
weeskinderen oem, voer schout ende
gerechten geëxhybert.

In den eersten compt die twe weeskinderen aen lant
in de hoofstede daer Jan Woutersz zaliger plach te
woenen ende der voorsz. weeskinderen moeder zaliger int weer-
lants groet 15 margen, compt die twe weeskinderen
aen lant drie margen ende vijftalf hont, met
noch dat gerechte vierde paert van de huysinge,
berch, schuyre, plantinge ende telinge van lant.

Noch compt die twe weeskinderen als voren int
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weerlants groet vijfthien margen, daer nu Wouter
Huygensz woent aen lant de nombre van
achtentalf hont vrij lant, gelegen in sulcken cavel
alst gebruyckt wordt.

Dit zijn die renten die de voorsz.
weeskinderen aen briefven ofte oblygatien
uyt hebben staende ende loepen up
intrest in vertichtinge bedeelt.

Item sullen die twe weeskinderen hebben twe rentebrieven
houdende op Ariaen Ariaen Claes Meusz den Jongen ende
zijne goederen den eennen hooftsom twe hondert ende
vierentwyntich gulden, ende den anderen twe hondert
gulden tot vertich groeten stuck.

Noch sullen die voorsz. kinderen hebben eennen rentebrief /
/9361/ houdende op Jan Bormesz ende zijne goederen,
hooftsom hondert schilt off tzeventich gulden.

Item den arfhuysseel van de vercofte
goederen die weeskinderen beesten, paerden, huysraet,
cleeren ende jeweelen van haer s'moeders besterfenis,
beloept seeven hondts neegen ende tzeventich gulden
ses stuyvers.
Hiervan soe quam Floris Gerritsz weder van
zijn twe weeskinderen van dat die weeskinderen uyt
mosten reycken omdat die cleederen ende jeweelen
beter waren van de weeskinderen moeder dan van haren
vader die somme van 25 gulden.

Noch soe compt Stijntgen die voorsz. weeskinderen
bestemoeder van verscooten gelt bij Jan Woutersz
verscoten ende betaelt van coop van een paert gecoft
int arfhuys van Joris Jansz, schout tot
Gouderiaen ende voorts van lantgelt, verteerde costen
bij Jan Woutersz verscoten ende betaelt den schout
heemraden met Floris Gerritsz als vader van de
twe weeskinderen met die voechden wel bekent die somme 
van hondert ende vijftich gulden.

Noch betaelt van de arfhuyspenningen dat den schout
quam van slach ende pontgelt, miscaders van den
arfhuysseel in te garen, dertich gulden.

Den secretaris quam voor zijn vocatie ende
dienst van arfhuys te besitten ende vorts
loepen ende reysen ende meer ander saecke te
scrijven, den schout heemraden met die voechden
bekent als elf gulden.
{97}
Gerrit Jacobsz quam uytten arfhuysseel van
dat hij van zijn goet int arfhuys vercoft hadde
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drie gulden 7 stuyvers.

Den schout quam van verterde costen in
vier of vijf verscheyden reysen soe vant arfhuys
te besteden in te garen ende voer dat tot versceyden
reysen eer men t'arfhuys hielt, blijckende bij den
schouts zijn bouck, dorthien gulden.

Soe dat dese voorsz. arfhuyspenningen noch
blijven suyver gelts tot behouf die weeskinderen
vijf hondert gulden ende sessenvertich gulden negenthien stuyvers.

Van deze voorsz. vijfhondert sessenvertich gulden
negenthien stuyvers zijn uytgeset bij de voorsz. voechden
op renten, loepende totte effectuele oflossinge toe,
staende op seecker oblygatie met consent van schout
ende heemraden.

Eerste een oblygatie hooftsom hondert ende es
gulden vijf stuyvers, houdende op Lambrecht Heindrickxz Spijcker-
man scrijver tot Leckerkerck daer hem voer geconsty-
tuert heeft Melis Ariaensz tot Leckerkerck als borch
aks zijn eygen schult, ende sal versceenen wesen Pynster-
dach toecomende anno 1610, welcke
obligatie loept op intrest tegens den penning 16 totte
effectuele oflossinge toe, ende leyt in de weeskinder
kiste tot Nieuleckerlant.

Noch heeft Floris Gerritsz onder hem genomen
van de voorsz. arfhuyspenningen op intrest vier hondert
sessenvertich gulden negenthien stuyvers, met noch dat hij
getelt van verlopen intrest van de weeskynder renten,
samen vijfhondert gulden die Floris voorsz. gebruycken sal
om vijf ten hondert den tijt van ses jaeren geduerende /
/9362/ aen malcanderen, ingaende t'erste jaer opten
19en dach van Mey anno 1609,
ende sullen dese voorsz. ses jaren weder omgecomen
ende geëxpierert wesen als men scrijft 1615,
upten 20en dach van Mey,
alsdan ter selver tijt sullen dese penningen
belopen metten intrest uytwijsende d'oblygatie
berustende in de weeskinder kiste tot Nieuleckerlant,
die somme van ses hondert drie ende tzeven-
tich gulden tot 40 groeten stuck twalif stuyvers
acht penningen, welcke voorsz. somme Floris sal
moegen oflosschen up drie paeyen van jaren,
midts betalende den intrest totte effectuele
oflossinge ende betalinge toe, al uytwijsende
ende vermellende d'oblygatie. Actum desen 19en Mey
anno 1609, present Ariaen Gheenen, schout,
heemraden Gerrit Jansz, Aert Jansz, Wouter
Huygesz ende Rut Jacopsz in Nieuleckerlant.
Mij present Ariaen Cort, secretaris.
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{Aantekening:]
Deese obbelegaty is ten vollen
betaelt bij Floris Jansz die hieruyt de
kist gelicht heeft ende hyermede gecasseert.
Mij present
Willem Ariensz, 1626
{98}
In deese manieren ende vorwaerden sijn naebeschreven soo
sijn met myn ende vryentschap bij manieren van boelscheydinge
ende vertychtynge, ter presentie ende ten overstaen van den schoudt
ende heemraden en genomineert als oppervochden van
s'heeren weegen vereenicht ende veraccordeert den eersame
Willem Ariensz, geassisteert met sijne swager Joest Vassen, 
ter eenre, ende Leendert Cornelisz als voecht ende bestorven bloetvoecht,
geassisteert met sijnen broeder Symen Cornelisz ende sijnen
swager Jan Meesz als voorspreeckers van het achtergelaten
weeskynt van zaliger Aeltien Cornelis, geprocereert bij den voorsz.
Willem Ariensz, ter andere zijden, ende dat op conditye
in der vougen hyernae volgende. In den eersten soe sal den
voorsz. Willem Ariensz gehouden weesen sijn onmondich weeskynt
met namen Hylken Willems, oudt ontrent 11 jaren, te
onderhouden in eeten ende drincken, cleeden, reeden ende ter
scholen te stellen ende te laten leeren naeyen, ende voorts
alles te doen doe een goet vader schuldich is ende
behoert te doen ende dat geduerende den tijdt soe lange
het voorsz. kynt tot haren momberen dage, te weeten tot
haren twyntich jaren gecomen sal sijn, ende ofte het geviel
dat den vorosz. Willem Ariensz sijn kyndt niet eerlicke en onder-
hylde in eeten, drincken, cleeden, reeden, oock niet ter scholen
en stelde ende niet lyet leeren naeyen als het voorsz. staet,
soo mach den voorsz. voecht mytsgaders schoudt ende
heemraden het voorsz. kynt nae haer nemen ende besteeden
hetselve op een ander tot costen ende lasten van de voorsz.
Willem Ariensz, voor welcke oude houdinge ende
cleedinge als anders den voorsz. /
/9363/ Willem Adriaensz genieten ende gehel tot sijnen handen 
nemen sal alle de goederen, t'sij huys, hof, lant, sant,
goudt, sylever, gemunt ende ongemunt, alle incomende
schulden ontfangen ende alle uytgaende schulden betaelen als
anders, geen uytgesondert, soe wes den voorsz. Aeltien Cornelis
metter doodt geruymt ende achtergelaten heeft, des is
den voorsz. Willem Ariensz gehouden sijnde het voorsz. kynt uyt te reycken
ende te betalen als het tot sijnen 20 jaren gecomen sal
zijn, voor sijns moeders besterfenys eens de somme van vijf
hondert carolen guldens van 40 groten stuck ende noch alle de
kleeden verkoft sijnde, bedragende ter som van drye en
tengentich gulden 7 stuyvers, waervan Willem Ariensz noch sal
bijleggen 6 gulden 13 stuyvers, maeckende samen een hondert gulden,
dewelcke de voecht sal mogen uytsetten op intrest
tot proffijt van het weeskynt als het arfenis in-
gecomen sal sijn, noch soe sal het voorsz. weeskynt hebben
ende behouden alle het silleverwerck sullyckx tot sijn
moeders lijve geweest is, te weeten een sylveren ketynck
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om haer lijf, eenen sylveren hack, een sylveren ketynck in een
kocker, een sylveren ketynck in een tasyen, met noch een silveren
tas met een silver knop, noch is condity dat het voorsz.
kynt voor sijn mondygen dage quaem te sterven, soo sullen
de voosz. arfgenamen metterdaet mogen ontfangen d'een-
hondert gulden, gecomen van de cleden, met het sylleverwerck
ende den voorsz. vijf hondert gulden sal Willem Ariaensz betaelen
op deese termijnen, te weeten, een jaer naer het overlijden
van het kynt de gerechtte helleft ende een jaer daerna
de ander helleft, alles sonder fraude ende hyermede
{99} Sijn pertijen mynelick ende vryendelick vereenicht ende
veraccordeert, verticht ende verteegen voor nu ende ten eewygen
dage. Actum aldus gedaen voor Adriaen Geenen, schoudt, Floris
Voppen ende Jacob Willemsz, heemraden in Nieuwleckerlant deesen
28en Mey 1623. Onder stont
Is geteyckent t'marck van Floris Voppen X, t'marck bij Jacop
Willemsz Geenen &, 1623, medt Cornelis van Hornaer, Willem Ariensz 1623.
/9364/
Comparerde Symen Cornelisz als vader van
zijn drie onmondige weeskinderen, bij namen Gerrit
Symensz, Jan Symensz ende Anneken Symensdochter.
geprocreert bij Heyltgen Gerritsdochter zaliger, de voorsz.
weeskinderen moeder zaliger, ter eender, ende Ariaen
Gerritsz als bestorven bloetvoecht van de voorsz. zijns
susters drie weeskinderen voeren verhaelt, ter anderen
zijden, voer den schoudt Ariaen Gheenen ende
gesworen heemraden van Nieuleckerlant ondergeno-
minert als oppervoechden van de voersyede wees-
kinderen, ende Symen Cornelisz als vader voorsz. heeft
zijn drie weeskynderen rekeninge ende bewijs
gedaen van alle die goederen, geen uytgesondert, in ende
uytschulden, sulcx Symen Cornelisz met Heyltgen
zijn overleden huysvrouwe int lest van haren leven
samen gemeen beseten ende gepossidert hebben ende
Heyltgen, der voorsz. kinderen moeder, metter doot
geruympt ende aftergelaten heeft geheellycken al
waer die kinderen van haer 's moeders wegen in
bestorven souden moegen wesen, ende Symen Cornelisz
als vader voorsz. heeft zijn drie onmondige kinderen
aengenomen onderhout te doen met zijnen staet
ende vernoegen, in montscost, van eeten, drincken,
schoeyen, cleeren van willen, linnen, slapinge, was-
schen, havenisse, lappen, stellen ter school houden
gaan, t'meysgen te leeren naeyen, voorts
goede toesicht te neemen opte kinder, t'goet te
vermanen, vant quaet te straffen, als een vader
met eeren toestaet ende behoert bij zijn kinderen te
doen, geduerende dese annemynge den tijt lanck
totdat het joncxste, t'lancxte levende kynt
sal wesen sesthien jaren oudt, waervoren /
{100} Symen Cornelisz als vader hebben ende behouden sal in
eygendom alle die goederen, geen uytgesondert, daer de voorsz.
weeskinderen van haer s'moeders wegen dese tijt in
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bestorven soude moegen zijn, t'sij haeflicke of moebele
ende inmoeble goederen, als zijn vrij eygen goet,
ende om redenen daertoe moverende, soe
den boel ofte die goederen voeren verhaelt dese tijt niet
stijf ende goet genouch en is om die voorsz. weeskinderen
tot haer mondyge of tot haer sesthien jaren oudt wesende
als voren, soe ist vorwaert ende geconditionert, te 
weten, soe wat goet dat de voorsz. weeskynderen in middel-
dertijt van houdinge geduerende tot de voorsz. jaren toe
aenbestorven mach van haer s'moeders zijde, in zulcken
gevalle sal den anneemer Symen Cornelisz die aenbestorven
goederen gebruycken ende besygen of verhuyeren, trecken 
tot zijn behouf ende profijt als zijn eygen goet
geduerende de voorsz. aenneminge, ende t'eynde d'experatie
van de aennemynge voorsz. sal Symen Cornelisz als annemer
voorsz. de voorsz. aenbestorven goederen half hebben ende
behouden in eygendom als zijn vrij eygen goet, ende die
kinderen die wederhelft, samen half ende half deellen,
ende offet gebuerde datter eenich van de kinderen
of allegader quamen te storfven binnen haer jaren
als voorsz., dat sal wesen tot lichtenisse van den annemer
voorsz., midts dat den annemer sal behouden alle die voorsz.
goederen die dese tijt tegenwoordich bij't overlijden van zaliger
Heyltgen Gerritsdochter aftergelaten zijn als voorsz. ende
alle vordere aenbestroven goederen van haer s'moeders
zijde als voren sullen comen ende arfven half ende
half d'een helft den annemer ende d'ander helft
die kinderen of haer arfgenamen als voren, ende
die kinderen gedeelte sal den annemer gebruycken tot /
/9365/ haer jaren toe als voorsz., voorts offet
gebuerde dat Symen Cornelisz quaem te hylycken
ofte sterven, sullen Symens Cornelisz goederen subjeckt
blijven tot behouf die kinderen om tot haer mondy-
ghe jaren toe voert te brengen als voorsz., ende
soe Symen als annemer dese voorsz. kinderen niet
wel en onderhoudt als voorsz., soe mach die
voecht met den schout ende gerechten voorsz.
weeskinderen weder besteeden op een ander daersse
duncken sullen datsse beter onderhout gedaen
sullen worden, ende dat tot costen van den aenne-
mer voorsz., alles sonder fraude. Aldus gedaen
ten overstaen van den schoudt ende gesworen
heemraden Aert Jansz Bovenkerck ende Gerrit Jansz
in Nieuleckerlant. Actum desen 17en December
anno 1609, ende t'zelfde
duer last ende bevel van den schout ende
heemraden voorsz. bij den secretaris over ons als
over hemselven onderteyckent. Actum als boven.
Ariaen Cort Hendrickxz, secretaris, 1609.
{101}
Copie geregystrert
Ick Claes Ottesz, woenende nu ter tijt in
Nieuleckerlant, bekenne midts dese voer mijn
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ende mijnen arfven duechdelicken gecoft
te hebben van Cornelis Hendrickxz een
gewas kennips, geteelt ende gewasschen wesende
int jaer 1609, ende bekenne
ick cooper voorsz. t'voorsz. gewas duechdelijcken ont-
fangen ende tot mijn believen wel gelevert is
geweest, ontfangen, tot Dordrecht in de waech
gewogen, welcek voosz. gewas kennips bedragende
was aen gewicht twyntich hondert ende
twalif pont, gecoft zijnde elcke hondert pont
kennips t'hondert t'eynde wicht t'eynde gelt
voor elff gulden ende thien stuivers yder gulden
te 40 groeten stuck gerekent, ende heeft
den coeper dese voorsz. kennip gecoft op seeven
jaeren dach, daervan den dach ofte den
tijt vant begin der voorsz. jaren erst of in-
gegaen is Sinte Maertendach voer Corsmyse
anno 1609, waervan den tijt
van de voorsz. seeven jaren omgecomen ende geëx-
pierert sal zijn ende t'gelt versceenen sal wesem
op Sinte Martensdach voer Corsmyse anno
1616, bedragende dese
voorsz. twyntich hondert ende twaliyf pont
kennips als voren de somme van twe
hondert ende eennendertich gulden, den gulden
tot 40 groeten stuck gerekent, seeven stuvers acht
penningen, den dach van betalinge omgecomen
dat die penningen versceenen sullen zijn, soe beloeve /
/9366/ ick Claes Otten, als coeper voorsz. voer mijn
ende mijnen arfven als man met eeren dese
voorsz. somme te betalen aen handen den thoender
van desen al teffens ende niet verscheyden ofte
bij fauten ende gebrecke van quade betalinge
ten verscenen dage, soe heb ick Claes Otten
als coeper hier onder gestelt ende verbonden
mijns persoens ende alle mijn roerende
ende onroerende goederen, hebbende ende
noch vercrijgende, ende bovendien soe heb
ick Claes Ottensz noch gestelt tot meerder
verseeckertheyt van dese een speciale hy-
potecke van drie vrije margen lants, gelegen
in mijn huysweer van thien margen, belent
ten oesten Aert Ariaensz Haen met gelijc-
ke thien margen, ende westwaert met
achtalf margen naestgelant zijnde, om
den thoender dese daeraen te moegen verhalen
zijn afterwesen in desen geroert, stellende
alle deselve voorsz. goederen subjeckt den thoender
onder verbant ende bedwanck van allen rechte
ende rechteren, sulcx thoender best gelieven
sal cum expensis. In orconden ende tot allen
verseeckertheyt soe heb ick coeper voorsz.
dese mijne oblygatie doen scrijven ende
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selfs met mijn eygen gewoenlicke hant-
merck onderteyckent. Aldus geschiet
ende gedaen ten overstaen van Aert Jansz
ende Fop Jansz, heemraden tot Nieuleckerlant.
Actum desen 13en April 1610 ten tijde als
de voorsz. kennip gelevert is geweest ende ont-
fangen bij den coeper, hiervan verleyt bij de coeper
drie gulden int gelach, betaelt hij op sijnen
presysen dach off daervoer soe sal hij die
voorsz. drie gulden heel corten, anders heel quijt
wesen, ende t'zelfde bij de voorsz. heemraden mede
onderteyckent. 
w.g. 
X Aert Jansz merck
& t'merck van Fop Jansz
$ Claes Otten merck
Mij present Ariaen Cort, secretaris 1610
Naer collatie ende wordt hiermede
bevonden accorderen.
Ariaen Cort secretaris
{102}
Dit zijn alsulcke arfgoederen aen huysen,
schuyeren ende landen als d'erfgenamen
van Marijken Hendrickxdochter, gewonnen ende
geboren van Dusseldorp, gelegen boven int lant,
lest getrout hebbende tot haren geëchte
man eennen Cornelis Evertsz, geboren in de Groete Lint,
ende zijn dese goederen gelegen in den ambocht van
Nieuleckerlant.

Eerst compt d'erfgenamen van Marijken Hendrickx
zaliger het halve huys ende schuere, staende opten
gront ende eygen van den Neederwaert int Elshout.

Noch compt d'erfgenamen als voren die helft
van een weerlants, groet in den houfslach opt
margenbouck achtalf margen genaempt
Ariaen Ariaen Ghijssenweer, compt d'erfgenamen
voer de helft drie margen ende vijftalf hont lants.

Noch compt d'erfgenamen als voren die helft
van vijf margen lants ende ander[half] hont, welcke
vijf margen ende anderhalf hont lants, gelegen
zijn int Elshout in twe versceyden weren lants,
daervan gelegen leit dordalf margen in Heyne
Corssenlant, ende dordalf margen ende anderhalf
hont in Claes Huygenweer, de voorsz. weren ofte
landen zijn gelegen naest malcanderen sloet aen sloet,
compt d'erfgenamen voer de helft in beyde die
voorsz. weeren dordalf margen lants ende drie vieren-
deel honts.

Noch compt d'erfgenamen als voren eennen
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margen lants gelegen in den Swindrechtsen Waert /
/9367/omtrent die stat Dordrecht gelegen den voorsz. margen
int Cort Ambocht van de Groete Lint, gemeen in
een weer van acht margen met Evert Cornelisz
ende Cornelis Evertsz con suis, compt dese voorsz.
margen alleen aen de arfgenamen van Marijken
Hendrickx zaliger, welcke margen getacxeert bij de gerechte
in de Groete Lint werdich te wesen gereet gelt twe hondert ende
tneegentich gulden te 40 groeten stuck.

Noch compt d'erfgenamen van Marijken
Heindrickx zaliger dat gerechte achte paert
van eennen buytendijckxsen grient, gelegen gemeen
in de Groete Lint voer haer deel alleen, ende
is mede getacxeert bij de gerecht als voren
t'gerechte achte paert werdich te wesen gereet
gelt 15 gulden.

Noch compt d'erfgenamen als voren alleen
t'gerechte sesthienden uyt vier margen
ende drie hont gelegen in Heer Oudelants Ambocht,
beloept dat gerechte sesthienden voor de arfgenamen
anderhalf hont lants 18 roe ende 9 voet,
ende is mede getacxeert bij heemraden aldaer t'voorsz.
anderhalf hont 18 roeden ende 9 voet op vijf-
envertich gulden tot gereet gelt opten 24en Augusti
1608, beloept aen lant ses margen twe hont een
 vierendeel hont.

Item uyt die ses margen lants twe hont een vierendeel honts die gelegen
zijn in den ambocht van Nieuleckerlant
in drie verscyede weren, als voren verhaelt staet, gaet
uyt dat gerechte seste paert, welcke voorsz. seste
paert Cornelis Evertsz gecoft heeft van eennen
Jan Willemsz Steltman, borger tot Uyttrecht,
getrout hebbende Anneken Evertsdochter, wesende
een halve suster van de overlede Marijken Hendrickx
zaliger, compt Cornelis Evertsz voert t'gerechte seste paert
eennen margen acht ende dertichtalf roe.
{103}
Soedat Lijsbet, wesende een weeskynt van
Marijken Heindrickx zaliger, haer suster, compt
van de voorsz. landen ende voerts alle vordere
goederen die Marijken Hendrickx zaliger, haer moeye,
alhier metter doot geruympt ende aftergelaten
heeft, eerst die helft van de aftergelaten goederen, 
ende van de wederhelft dat gerechte dorde paert,
ende Koenraet Evertsz weeskinderen, wesende
eennen halven broeder van Marijken Hendrickx zaliger,
compt mede in de wederhelft een dorde paert,
soe dat Jan Willemsz Steltman van Uyttrecht of
Cornelis Evertsz in Jan Willemsz plaets elck een
dorde paert in de wederhelft tegens Lijsbet compt,
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soedat Koenraet Evertsz weeskinderen mede
compt uyt die ses voorsz. margen twe hont een vierendeel
honts eennen margen acht ende dertichstalf roe
van gelijcke als Cornelis Evertsz.
Soedat t'weeskynt Lijsbet hier compt voer
haer gerechticheyt die vorder reste vant voorsz. lant
gelegen in Nieuleckerlant, bedragende de nombre
van vier margen ende anderhalf hont lants.

Ende t'lant dat gelegen is in den Swindrechtsen Waert
dat Marijken Hendricx arfgenamen alleen toecompt
daer Cornelis Evertsz dat sestiende van Jan Willemsz
in gecoft heeft, beloept in als eennen margen
anderhalf hont 18 roe 9 voet.
Daervoer Cornelis Evertsz vanwegen Jan Willemsz Stelt-
man uytgeret ende voer Koen Evertsz weeskinderen
dat gerechte dorde paert beloept dat dorde paert
voer dese twe handen, te weten Cornelis Evertsz ende Koen
Evertsz weeskynderen samen dordalf hont ses scaft ses voeten,
blijft voer Lijsbetten als een weeskint noch vijf hont ende
een achtendeel honts.
/9368/
Item t'weeskint genaempt Lijsbet heeft
geërft aen lant voer haer contengent
of gerechticheyt indien dat sij Lijsbet voorsz.
een heel suster kint bevonden sal worden
in als die nombre gelegen in Nieuleckerlant
vier margen ende anderhalf hont lants.

Noch compt Lijsbet als voeren aen lant,
gelegen int Cort Ambocht van de Groeten 
Lint, gemeen in een weerlants van acht
margen met Evert Cornelisz ende Cornelis Evertsz
con suis uyt eennen margen int voorsz. weer
van acht margen vier hont lants ende
Cornelis Evertsz met Koenraet Evertsz wees-
kinderen samen twe hont, te weten elck een 
hont.

Ende noch anderhalf hont achthien roe
ende neegen voet, gelegen in Heer Oudelants
Ambocht in een stuck lants van vier margen ende
drie hont, wesende t'gerechte sesthiende deel
uyt de voorsz. vier margen drie hont, waerof
Lijsbet t'weeskint voorsz. of toecompt voer
haer contengent die twee dellen, beloept die
twe dellen van dit voorsz. lant een hont met
noch een achtendeel honts.
Ende Cornelis Evertsz voer Jan Willemsz Steltman,
met Koenraet Evertsz weeskinderen samen
dat dordendeel, beloept dat dordendeel samen een
half hont seevendalf scaft drie voet.
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Compt Lijsbetten in als aen lant daert gelegen
leyt als hier voer verhaelt staet die nombre
van vijf margen een half hont een achten-
deel honts.
{104} [geen tekst op deze pagina]
/9369/
{105}
Compareerde Annetgen Huyghen, weeduwe wijlen Floris
Wiggersz, met haren ghecoren voecht in dese
Jacop Jacopsz ter eenre, ende Barndt Wiggersz
als voecht ende oem van zijn broeders weeskindt, ghe-
naemdt Wiggher Florisz, ter andere zijden, voor den
schoudt Adryaen Gheenesz, heemraden Pieter
Geensz ende Huych Jansz in Nyeuleckerlandt, ende
pertijen hebben met malcander overleyt ende voerghe-
rekent alle die ghoederen, schulden ende onschulden die
Floris Wiggersz zaliger ende Annetgen Huyghen tot
het leste van Floris Wiggersz leven in houwelijck
t'samen waren besittende ende Floris vornomdt metter
doet geheruymt ende afterghelaten heeft, soo wordt
bevonden dat Annetghen ende het voorsz. weeskindt
samen hebben aen landt in het weerlants ghenaemt
Wiggher Michghielsenweer eenen margen ende noch in het
weerlants ghenaemdt Willem Meeuszweer
vierdalf hondt ende wordt bevonden dat dit voorsz. landt
beswaerdt is met schulden soo hooftghelt als verloopen
wynst vijf en vijftich ghulden 9 stuyvers 4 penningen.

Hyerinne zijn pertijen tsamen versproken ende verackor-
deert indt bijwesen ende met belyeven van schoudt
ende heemraden vornomdt, dat het voosz. weeskindt
zal behouden alsulcke landt als hyervoren
verhaelt staet ende Floris Wigghersz bij houwelijck
bij Annetgen Huyghen heeft ingebrocht.

Waerteghens Annetghen Huygen weder heeft
en zal behouden haer houwelijckse goederen
die zij heeft in den boel ghebrocht ende wordt
bevonden dat bedraecht hondert ende vijfentnegen-
tich ghulden ende vijf stuyvers.
/9370/
Ende noch zoo heeft Annetghen Huyghen voor
haer ghedeelte dat het weeskindt zijn
moeder uytreyckt twee hondert vyer ende dertich
ghulden veertyen stuvyers vyer penningen, welcke
somme het weeskindt is aengecomen voor zijn
ghedeelte uyt den arfhuysceel die ghemeen
boels is ghehouden van de meuble ghoederen.

Soodat Annetghen samen heeft teghens het 
weeskintdts landt hyer voren verhaelt vyerhondert
ende veertich ghulden, ende is het voorsz. weeskindt
teghen zijn moeder hyermede verticht, verteghen,

-116-



ghescheyden ende ghedeelt in manyeren van boel-
scheydinghe van zijn vaders besterfenisse,
present den schoudt ende heemraden vernomdt.
Actum den 21en February 1613.

Dit zijn alsulcken ghoederen als het weeskindt
ghenaemdt Wigger Florisz van zijn vader zal
zijn aengearft ende oock van zijn bestemoeder
aenbestorven zijn.

Eerste heeft het weeskindt volghende de vertich-
tinge van date den 21en February 1613
voor den schoudt ende gherechten ghedaen
van sijn vaders besterffnisse in het weerlants
ghroot 9 merghen ghenaemt Wigger Michghielsz-
weer eenen merghen, ende noch in het weerlants
ghenaemt Willem Meeuszweer ghroot 10 mergen heeft
het vorschreven weeskindt voor zijn vaders besterffe-
nisse vyerdalf hondt.

Het vorschreven weeskindt heeft noch aen landt
in het vorschreven weerlants ghenaemdt Wigher
Michghielszweer het t'ghene dat hem aen-
bestorven ende ghecuccedeert is van zijn bestemoeder
Ariaentgen eenen mergen.
{106}
Noch heeft het voorsz. weeskindt aen landt dat
hem aenbestorven is mede van zijn bestemoeder
vorschreven in het weerlants ghenaemdt Willem
Meuszweer vyerdalf hondt.

Soo dat het weeskindt aen landt heeft soo voor
zijn vaders besterfenisse met het t'ghene dat
hem van zijn bestemoeder is aengearft t'samen
drye mergen ende een hondt.

Ende wordt bevonden dat het weeskindt op dit
vorschreven landt heeft aen schuldt ende renten acht
ende tachtich ghulden ende veerthyen stuyvers, daerop
dat het kindt bewesen wordt aen eenen bryef
hooftgelts hondert schilt, te weten den intrest
t'sjaers vier ghulden die Volckghen Jaepen weeduwe
daerop heeft, daer t'eerste jaer intreste
of verschenen zal wesen tot laste van de
vorschreven weeskindt Lichtmisse toecomende
anno 1614.

Soodat het weeskindt hyer noch te kordt compt
boven dese verhaelde bryef achthyen gulden,
veerthyn stuyvers ende
noch een jaer winst dat Barndt voor het
weeskindt heeft betaelt, compt suver dat
het weeskindt te kordt compt dat Barndt
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voor het weeskindt heeft verschoten 22 gulden
ende veerthyen stuvyers ende zal het weeskindt
Barnten daervan intrest betalen teghen den penninck
zesthyen. Aldus ghedaen gherekent ende vereffent
Barndt Wighersz als oem ende voecht van het
vorschreven weeskindt metten schoudt ende gherechten
vornomdt opten 21en February anno 1613,
mij presendt ... subsecretaris.
/9371/
Op huyden desen 28en January 1615 
soe heeft Thoontgen Adriaensdochter,
weeduwe wijlen Leennert Huybertsz in 
zijnen leven secretaris in Nieuleckerlant,
met haeren gecoren voocht Adriaen Berntsz van
Asperen, van Huybert Leenaertsz, als
grootvader ende voecht van de naegelaten
weeskinderen van zaliger Leendert Huybertsz voorn.,
ter presentie ende ten overstaen van den schoudt
ende heemraden ondergenoemt als oppervoochden van s'heeren
wegen, aengenomen ende neempt aen bij
desen haere vier onmondige weeskinderen,
geprocreert bij den voorsz. Leenaert Huybertsz, namelijck
Adriaentgen, Merichgen, Susanna ende Helena
Lenaertsdochters, te onderhouden in eeten,
drincken, cleeden, reeden, ter schoole te stellen
ende voorts alles te doen soe wes een goede
moeder haer kinderen schuldich is ende behoort
te doen, geduyrende dese aenneminge den 
tijt van twaelf eerstcomende ende achter-
eenvolgende jaren, ingaende t'eerste jaer
den 25en January 1615, waervooren
de voorsz. Thoontgen Adriaens den voorsz.
tijt van twalef jaren sal genieten t'gebruyck
ende profijte van alles des voorsz. kinderen landen ende
onroerende goederen, te weten, eerst de bruyck van
eenen mergen lants gelegen in Huybert Leendertsz-
weer, mitsgaders noch de bruyck van
seeckere vierdalf mergen lants met timmera-
ge ende telinge daerop staende, wesende de
gerechte helft van t'weerlants daer de
voorn. Thoontgen Adriaens dese tijt op woont,
item nog de jaerlijcxe huyer ofte gebruyck
van de helft van een seecker huysgen ende erfgen staende alhier
in Nieuleckerlant tegens de huysinge van
Meerijnis Joosten buytendijcx, sal noch de
voorsz. Thoontgen Adriaens geheel tot haeren
handen nemen ende behouden alle den imboel ende
roerende goederen, egeen uutgesondert, die /
{107} tot dese daege toe gemeen ende onvercocht
zijn geweest, daerenboven oock de voorsz.
Thoontgen Adriaensdochter ter expieratie van de
voorsz. twaelf jaeren van de voorsz. weeskinderen
ontfangen sal de zomma van hondert ende
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vijftich carolus gulden van 40 grooten vlaems den
gulden gereekent, des is de voorsz. Thoontgen
Adriaensdochter gehouden t'voorsz. lant geduyrende dese
aenneminge uutter schaden te houden van dijck, dam 
ende banwerck, voorts van alle schattingen
ende ommeslaegen, mitsgaders de huysen dackweech
ende glasdigt te houden buyten cost van de
voorsz. weeskinderen, welverstaende dat de voorsz.
Thoontgen niet gehouden sal wesen eenige renten
ofte schulden die tot laste van de kinder blijven
te betaelen, met expresse conditie dat
oft geviele dat eenige van de voorsz. kinderen
ofte altemael binnen den voorsz. tijt van
twaelf jaeren deser weerelt quamen
te overlijden, sal nochthans evenwel de
voorsz. Thoontgen Adriaens de voorsz. twaelf jaren
gebruyck van de voorn. goederen genieten
ende ter expieratie van de twaelf jaren de
hondert ende vijftich carolus gulden ontfangen als voorsz.
is, ende ofte bevonden worde dat de voorsz.
Thoontgen Adriaens haere voorsz. kinderen niet wel
en onderhielt in eeten, drincken, cleeren, reeden ende
oock niet ter schoolen en stellen als voorsz. is, soe 
mach den voecht mitsgaders schoudt heemraden
de voorsz. kinder nae haer nemen ende besteden dezelve
op een ander tot coste ende laste van de voorn. weeduwe.
Actum aldus gedaen voor Adriaen Gheenensz,
schoudt, Aert Jansz ende Wouter Huygensz,
geswooren heemraden in Nieuleckerlant, date 
voorsz.
/9372/
Dit sijn alsulcke incomende
ende uutgaende schulden
die den boedel van Leenaert
Huybertsz sijn competerende, ende daer
den selven mede belast is, ende
wat de weduwe ende kinderen elcx
tot haeren laste genoomen hebben.

Uutgaende schulden
Eerste een obligatie competerende
Pieter Matheusz, inhoudende 350.0.0,
hierop bij de weeskinder betaelt hondert gulden
den 5en February 1615.

Noch een obligatie competerende
Wouter Huygen, inhoudende 250.0.0
dese 250 gulden hebbende kinder al ende ten vollen
ofgelost ende betaelt, notam
den 5en February 1615.

Noch een obligatie, competerende
den heyligen geest, inhoudende de
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somme van 50.0.0
Dese 50 gulden sijn mede bij de
weeskinderen ofgelost den 5en February 1615.

Dese voorsz. ses hondert ende vijftich carolus gulden
comen tot laste van de weeskinderen.

Andere uutgaende schulden
Eerst een obligatie, competerende
Huych Voppen, inhoudende 400.0.0

Noch een renthebrief, competerende
Jan de Vries tot Dordrecht,
inhoudende 100.0.0

Noch een obligatie, competerende
de kinder van Floris Gerritsz,
inhoudende de somme van 71.0.0
{108}
Noch een obligatie, competerende
Adriaen Adriaen Koeyman, inhoudende 69.0.0

Somma beloept
dese uutgaende schulden 640.0.0

Welcke voorn. ses hondert ende veertich
carolus gulden Thoontgen Adriaens tot haeren
laste heeft genomen.

Incomende schulden ende uutgaende schulden
die gemeen blijven.

Eerst compt den boedel vermogens
t'regester van drinckschulden 192.10.2

Noch compt den boedel van Pieter 
Voppen 60.6.6

Noch compt den boedel van hoorn-
gelt over Nieuleckerlant 9.2.0

Noch compt den boedel van de
schattingen 24.16.0

Somma 285.14.6

Uutgaende schulden
Hiertegens compt de vrouwe in de 
Valck 43.12.0

Jan Ghijsen van bier 65.3.0
Dit naederhant bij Thoontgen betaelt

-120-



Noch compt Jan Bongert 14.1.0

Noch compt den boedel te cort
boven t'gene Claes Ottensz schuldich
is aen de obligatie van de kennip
competerende Cornelis Heynderickz de somme van 82.2.0
Somma 205.18.8

Dit tegens den kinderen gereeckent
compt den boedel alhier ten overen
de zomme van 80.15.11.
/9373/
Noch is den gemeenen boedel
schuldich dat mede gemeen
blijft Jan Adriaensz Kort van
lant de zomma van ses hondert ende
vijftich gulden.

Die tegens den boedel weder
te berusten compt van Jannygen
Heyndricks ende Melis Fransz mede
van coop van lant de zomma
van vier hondert carolus gulden.

Noch incomende schulden
Een obligatie spreeckende op
Arent Meertens, schoudt van
Groot Ammers, inhoudende 200.0.0

Noch een obligatie spreeckende op
Cornelis Lambertsz alias Melaets
inhoudende 70.0.0

Op huyden den 5en February 1615 heeft
Huybert Leenaertsz sijne reeckeninge
gedaen van de penningen bij hem ontfangen ende
weder de penningen ofte renthen bij hem voor
weeskinderen ofgelost soe datter
geen penninge meerder voer en zijn
Huybert Leenaertsz hem berustende.
mij present secretaris
Adriaen van Asperen 1615
{109}
Op huyden desen 5en Marty 1615
zoe hebben met mynne ende vrientschap bij maniere
van boedelscheydinge ende vertichtinge, ter presentie
ende ten overstaen van den schoudt ende heemraden ondergenomineert
als oppervoochden van s'heeren wegen, vereenicht ende
veraccordeert Merrichgen Gerritsdochter, [weduwe] wijlen Adriaen
Cornelisz, geassisteert met Pieter Gerritsz, haeren
broeder ende Cornelis Heyndricx, haeren oom, ter eenre,
ende Pieter Cornelisz als recht bestorven
bloetvoocht van de naegelate weeskinderen van de
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van zaliger Adriaen Corenelisz voornt.
ter andere zijde, ende dat in der manieren
hiernae volgende. In den eersten zal die
voorsz. Merrichgen Gerritszdochter gehouden wesen haer
vier onmondige weeskinderen, geprocreert bij den voorn.
Adriaen Cornelisz, met naemen Neeltgen Adriaensdochter, out
ontrent twaelf jaeren, Gerrit Adriaensz, out
thien jaeren, Andries Adriaensz, out seven jaeren ende Cornelis
Adriaensz, out vijf jaeren, te onderhouden in eeten,
drincken, cleeden, reeden, ter schoolen te stellen ende 
nae haeren staet ende voorts alles te doen soe wes
een goede moeder schuldich ende behoort te doen, ende
dat geduyrende den tijt zoe lange de voorsz.
kinder tot haeren mombaren daegen, te weten de
knechtgens tot haeren achthien jaeren ende t'meysgen
tot haer sesthien jaeren gecomen zullen sijn,
waer voorens de voorsz. Merrichgen Gerrits
geheel tot haeren handen nemen ende behouden sal
voor nu ende ten eeuwigen daege alle de goederen,
t'sij van huys, hof, lant, sant, inboel ende
haeffelijcke goederen als anders, egeen uutgesondert,
soe die de voorsz. Adriaen Cornelisz metter doot ontruympt
ende achtergelaeten heeft, voorts alle incomende schulden
ontfangen ende alle uutgaende schulden betaelen buyten die
voorsz. weeskinderen kost ofte profijte, des is de voorsz.
Merrichgen Gerritsdochter gehouden de voorsz. kinderen
als t'jongste kint tot zijnen mondigen
jaeren gecomen sal sijn tesamen uut te reycken voor
haer vaders besterffenis eens de somme van
twee hondert carolus gulden, compt elck kint vijftich
/9374/ carolus gulden ende ingevalle eenyge der voorsz. kinderen
binnen haeren mombaren daegen comen te overlijden,
sullen de beloefde penningen erven op haer ander
broeder ofte suster ende niet op haeren moeder,
ende est saecke dat alle de voorsz. kinder
binnen haeren mombaren jaeren comen te overlijden, soe
en sal de voorsz. Merrichgen Gerrtis niet meer
de erfgenamen van de voorsz kinderen uutreycken als eens sonder 
meer de zomme van hondert carolus gulden ende dat niet
als t'jongste kint indien't int leven gebleven
waer tot zijnen achthien jaeren gecomen
zoude zijn geweest ende oft bevonden worde
dat de voorsz. moeder haer voorsz. kinderen niet eerlijck
en onderhielde in eeten, drincken, cleeden, reden als anders
als voorsz. staet, mach de voocht van de voorsz. kinderen
met den schoudt ende heemraden voorsz. kinderen na
haer nemen ende besteden dezelve op een ander tot
costen ende laste van de voorsz. moeder, ende hier-
mede zijn de voorsz. pertijen minnelijck ende vredelijck
vereenicht ende veraccordeert verticht ende vertegen voor
nu ende ten eeuweige daegen. Actum aldus gedaen
ten overstaen ende ter presentie van Adriaen Geenen,
schoudt, Aert Jansz ende Aert Adriaensz Haen,
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heemraden in Nieuleckerlant, datum ut supra.
Mij present
A. B. van Asperen, 1615

Compareerden voor ons schoudt en heemraden
tot Nieuleckerlant ondergeschreven, Pieter
Cornelisz, woonende tot Giessen int lant van
Althena ende bekende voor hem ende zijnen erven
al ende ten vollen vernoucht, voldaen ende betaelt te
wesen den lesten penning metten eersten uut handen
van zaliger Adriaen Cornelisz ende Dierck Cornelis ende
dat van de cooppenningen van alsulcke schaeden als den
voorsz. Pieter Cornelisz gerechtich is geweest
in Nieuleckerlant in t'weerlants daer Cornelis
Heyndricks op woonachtich is, mitsgaders in een weer- /
{110} lants genaempt t'Smaelweer daer den voorsz. Adriaen
Cornelisz in t'lest sijns levens gewoont heeft
ende verteech hij comparant van de voorsz. lande 
hem enich recht ofte acte meer te 
behouden dan alleen tot behoef van de wees-
kinderen van den voorsz. Adriaen Cornelisz ende Dierck Cornelisz.
Actum van Adriaen Gheenen, schoudt, Aert
Jansz ende Aert Adriaensz Haen, heemraden in Nieu-
leckerlant desen 5en Marty 1615
ende tot meerder vasticheyt is desen bij den voorsz.
Pieter Cornelisz onderteyckent.
X t'merck gestelt bij Pieter Cornelisz
Mij present
A.B. van Asperen, 1615

Ick Gerrit Adriaensz voor mijn
selven ende uut den naem ende
vanwegen mijn twee broeders ende mijn
suster, bekenne al ende ten vollen voldaen ende
betaelt te wesen den lesten penning
metten eersten van de twe hondert
carolus gulden mijn moeder ons in dese vertichtinge
gelooft voor ons vaders besterffenis
ende dat uut handen Gerrit Thonisz,
ons schoonvader, bedanckende zijnder
goede ende volder betaelinge, oircont
ons hant den 5en Decembris 1630.
Dit & merck gestelt bij Gerrit Adriaensz voornt.
X t'Merck van Arien Ariaens
$ t'Merck van Cornelis Aertsz
Mij present als secretaris A.B. van Asperen 1630.
/9375/ {111}
In deser manyeren ende voorwaerden hyernae beschreven,
soe zijn met minne ende vryentschap bij manyeren
van boelscheydinge ende vertichtinge, ter presentie ende ten
overstaen van den schout ende heemraden ondergenomineert als op-
pervoochden van s'heeren wegen, vereenicht ende ver-
accordeert, d'eersame Adryaen Pyetersz den Jongen
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ter eenre, ende Pyeter Egbertsz als rechte bestorven
bloetvoocht van d'achtergelaten weeskynderen van zaliger
Aeltgen Egbertsdochter, geprocreet bij den voorsz. Adryaen
Pietersz ter andere sijde, ende dat op de con-
ditien ende in der voegen heyrnaer volgende, in den eer-
sten sal de voorsz. Adryaen Pyetersz gehouden wesen zijn
vijf onmondighe weeskynderen, met namen Meer-
richgen Adryaens, oudt ontrent Mey verleden 1614
negen jaeren, Neeltgen Adryaensdochter, out
ontrent Vrou Lichtmisse verleden acht jaeren,
Annichgen Adryaens, out ontrent Paesschen verleden
ses jaeren, Pyetertgen Adryaens, out ontrent St. Ja-
cob verleden vyer jaeren ende Gryetgen Adryaens, out
ontrent nu jegenwoordich drye jaeren, te onder-
houden in eten, dryncken, cleeden, reeden ende ter
scholen te stellen ende te laten leeren naeyen, ende
voorts alles te doen soe wes een goet vader schul-
dich is ende behoort te doen, ende dat geduyrende
den tijt soe lange de voorsz. kynderen elcx tot haeren
mombare dagen, te weten tot haeren achthyen jaeren
gecomen sal zijn, ende oft gevyele dat den voorsz.
Adryaen Pietersz zijne voorsz. kynderen nyt eerlijck-
en onderhyelde in eten, dryncken, cleeden, reden, oock
nyet ter scholen en stelde ende nyet en lyete leeren
naeyen als voorsz. staet, soe mach den voorsz. voecht,
mitsgaders schout ende heemraden de voorsz.
kynderen naer haer nemen ende besteden deselve
op een ander tot costen ende lasten van de voorsz. Adryaen /
/9376/ Pyetersz, voor welcke onderhoudynge, cleedynge,
reedynge als anders den voorsz. Adryaen Pietersz genyeten
ende geheel tot zijnen handen nemen sal alle de goederen,
t'sij huys, hof, lant , sant, gout, silver, gemunt ende
ongemunt, alle incomende schulden ontfangen ende alle
uutgaende schulden betalen als anders, egeen uutgeson-
dert, soe wes de voorsz. Aeltgen Egbertsdochter metter
doot ontruymt ende achtergelaten heeft, des is den
voorsz. Adryaen Pyetersz gehouden sijne voorsz. kynderen
uut te reycken ende te betalen elck kynt als t'selve
tot sijnen achtyen jaeren gecomen zal zijn, de zomme
van hondert ende thyen carolus gulden, compt voor de voorsz.
vijf kynderen vijfhondert en vijftich catolus gulden
van 40 groote vlaems den gulden gerekent, sullen oock
daerenboven de voorsz. kynderen ten verschijndach van
het erfhuys van haers moeders cleederen ont-
fangen de zomme van hondert carolus gulden, sullen 
noch alleenlijcken tot behoef ende profijt van de voorsz.
kynder comen alle alsulcke goederen, egeen uutgeson-
dert daerinne den voorsz. Adryaen Pietersz ofte zijn-
ne kynderen voornt. bestorven souden mogen wesen bij
doode ende overlijden van zaliger Weyntgen Pyetersdochter, der
voorsz. kynderen grootmoeder, met expresse conditien
dat oft gebeurde dat eenich der voorsz. kynder binnen
haere mombaere dagen deser werelt quaem t'over-
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lijden, sullen haere beloofde penningen ende goederen erven
op haer ander susters ende nyet op haeren vader, maer
sal den voorsz. Adryaen Pyetersz nyet eer gehouden wesen
sijne beloofde penningen elx kynts portie uut te reycken ende
te betalen dan ter tijt als elck kynt indyent
int leven gebleven waer tot zijnen mombare
dagen, te weten tot sijne voorsz. achtheyen jaeren gecomen
soude sijn geweest, maer ist saecke dat alle de voorsz. 
{112} kynderen bynnen haeren ouderom van achthyen jaeren
deser werelt comen t'overlijden, soe en sal den
voorsz. Adryaen Pyetersz in sulcken gevalle nyet meer
ghehouden wesen tot behoef van de kynders erf-
genamen uut te reycken als vyer hondert ende vijf-
tich carolus gulden ende oock nyet eer elx kynts portie
ter tijt als t'selve tot zijnen achtyen jaeren geco-
men soude sijn geweest, indyen deselve int leven
gebleven ware geweest, alles sonder fraude,
ende hyermede sijn perthijen minnelijcken ende vre-
delijcken vereenicht ende veraccordeert, verticht ende vertegen
voor nu ende ten euwyghen dage. Actum aldus
gedaen voor Adryaen Geenensz, schout, Aert Jansz
ende Aert Aelbertsz heemraden in Nyeuleckerlant
den 11en Decembris 1614.
/9377/ {113}
Op huyden desen 29en Juny 1616
zoe sijn met minne ende
vrientschap met malcanderen veraccordeert
d'eersame persoonen Gerrit Jansz, als
grootvader ende voocht van de nae-
gelaete weeskinderen van zaliger
Machteltgen Gerrtisdochter, in echten
geteelt bij Cornelis Willemsz
Boer, ter eenre, ende Cornelis
Willemsz Boer voornt. als vader
derselve kinderen ter andere
sijde, ten overstaen van de schoudt ende heemraden
onder genomineert als oppervoochden van s'heeren wegen,
ende dat in deser
manieren, te weten, dat den
voorsz. Cornelis Willemsz met zijnen
drie kinderen, genoempt Willem,
Gerrit ende Jacob Corneliszoons,
sal blijven bouwen gemeen winst
ende verlies, gelijck het Godt
Almachtich verleent, half
ende half den tijt van twe
eerstcomende jaren, gelijck mede de
twee voorgaende jaeren t'zedert de
doot van de voorsz. Machteltgen
Gerrits oock gemeen zijn geweest,
winst ende verlies half ende half
ende zal den voorsz. Cornelis Willemsz zijn kinderen in alles
alimenteren, gelijck hem t'selve
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toe wert vertrout gelijck een goet
vader schuldich is te doen, ende
t'eynden de twee jaeren sal
de voorsz. Cornelis Willemsz Boer de
voorsz. pertijen met malcanderen niet en connen
langer accorderen, gehouden wesen staet
ende inventaris te leveren naer
behoeren, welverstaende dat /
/9378/ de voorsz. weeskinderen t'eynde
de voorsz. twe jaeren aen
haeren vader eens zullen uut-
reycken in de voorsz drie jaeren
voor de huyer van t'Jonck-
wijff eens de zomme
van vierendetwintich pont vlaems tot
ses gulden t'pont, zijn noch
conditien dat oft geviel dat
Cornelis Willemsz binnen den voorsz. twe
jaeren quame te huwelijcken,
soe zal in sulcken gevalle alsdan de conditie uut wesen.
Actum aldus gedaen voor Adriaen
Gheenesz, schoudt, Aert Jansz
ende in desen vervangende Huych
Foppensz heemraden tot Nieulecker-
lant, datum voorsz.
{114}
Alsoe ick Willem Aryensz, gaermeester, mijn rekeninge
hebben gedaen van de arffenyscedulle van de
cleederen van saliger Madelentyn Gerryts, competerende
de twe naergelaten weeskynderen in dato den 21en February
1620 ten overstaen van Jan Gerritsz als bestorven bloet-
voecht ende Willem Aryensz als vader ende Dirck
Dirckx schoemacker, int bijwesen van Adryaen
Genen, schout, ende Aert Jansz heemraedt, soe dat
de weeskynder noch quam van de gaermeester de oncosten
hyer of gerekent de somme van hondert twe ende
tachtych gulden, dese voorsz. hondert ende twe ende tachtich
gulden heeft Willem Aryensz als vader ontfangen van den
gaermeester in presentie van den voecht opten 26en Janu-
wary 1621 alsoo hij noch onvertycht is met sijne
weeskynderen.
X t'marck gestelt bij Willem Aryensz
/9379/
Compaereerde voer ons schout Adryaen
Geenesz, schout, Floris Voppen heemraet in Niewleckerlant
Cornelis Huygensz wonende tot Alblasserdam
ende bekende wel ende deuchdelicken
schuldich te weesen de drye onmondige 
weeskynderen van salyger Aneken Huygens,
geprockereert bij Gorys Dyrcksz, de somme van
sestyen carolis gulden 12 stuyvers aengecomen ende
bedeelt vanwegen de weeskynderen van Dyrckyn
Albrechts tot Schoenhoven ende van Pieter Pietersz
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tot Streefkerck ende is hyerbij deese
voorsz. somme geteyckent voer den intrest van twe jaren
dye Goris Dircksz de kynderen heeft gegeven tegen
den penning 14 ende oyck Cornelis Huygen belovende
dese voorsz. somme van 16 gulden 12 stuyvers te betaelen
den lesten Mey 1624 ende tot voldoeninge
van de voorsz. somma constytueerde ick Pieter
Huygens wonende in Niewleckerlant borge
als pryncipael over hebbende van hem beiden
stellende haere selve onder t'verbant van alle
heeren rechten ende rechteren, t'orconde desen bij ins
elckx onderteykent dese 20en Mey 1623.
X dit maerck heeft Pieter Huygen self gestelt.

Ick Goris Dirckx beken ontfangen te hebben door
handen van Jan Claesz de som van 30 gulden ende dat van
wegen Cornelis Huygen als in capitael 26 gulden 12 stuyvers
ende van verlopen intrest 13 gulden 8 stuyvers als vermel;de
hyer boven verhaelt, t'orconden is desen quijt gescholden den
13 Februwary 1637.
Bij mijn Gooris Dirkcx
{115}
Ick Cornelis Cornelisz als getrouwt hebbende
Ariaentgen Dirckx beken ontfangen te hebben van
Gerrit Cornelis de somme van 25 gulden over de
besterffenys van Gerit Cornelisz dochtertyn met noch
vijf gulden aen verlopen intrest, maeckende samen
30 gulden, t'orconde mijn hant den 13en Juny 1632.
X t'marck gestelt bij mij present
Cornelis Cornelisz als schout
Willem Ariensz 1632.
/9380/
In manieren ende voirwaerden hier-
naer beschreven soo zijn met minne ende
vrientschap bij manieren van boelscheyding
ende vertichting ende ter presentie ende ten
overstaen van schoudt, heemraden ondergenomt
als oppervoechden van s'heeren wegen,
met malcanderen vereenicht ende
veraccordeert Gerrit Cornelis ter
eenre, ende Jan Claesz van Berchambacht
als regt bestorven bloetvoecht
van de naegelaten weeskinderen van saliger
Bijggen Claesdochter, des voorsz. Gerrit Cornelisz
overleden huysvrouwe, ter ander
sijde, gedaen beroerende alle de goederen egeen
uutgesondert zoe die de voorsz. Bijchgen
mette doot ontruymt ende achtergelaten
heeft, in den eersten zal den voorn.
Gerrit Cornelisz gehouden wesen zijn
twe onmondige weeskinderen, met 
namen Annichgen Gerrtisdochter, out toecomende Sint Jan twee jaere
ende Claes Gerritsz, oudt jegenwoordich een half jaer,
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te onderhouden in eeten, drincken, cleeden, reeden,
ter school te stellen, op haeren bequaemen tijt ende
t'meysgen te laeten leeren naeyen ende
voorts alles te doen soe wes een goet
vader zijne kinderen schuldich is ende behoort
te doen ende dat geduyerende den tijt zoo
lange de voorsz. kinderen tot haeren mombaren
daegen, te weten elck tot haeren achthien
jaer gecomen zullen wesen, waervoeren
de voorsz. Gerrit Cornelisz tot zijnen handen
nemen ende behouden sal alle de goederen van
lant, sant, huys, hof, imboel,
haefelijcke goederen, goudt, silver, gemunt
ende ongemunt, alle incomende schulden
ontfangen ende weder alle uutgaende
{116} schulden betaelen, egeen uutgesondert, zulcx
die de voorsz. Bijchgen Claes metter
doot ontruymt ende naegelaten heeft,
mits condtie dat den voorsz. Gerrit
Cornelisz noch daerenboven uutreycken ende
betalen zal tot behoef van zijne voorsz
kinderen soe wanner dezelve tot
haeren voorsz. achthien jaren gecomen zullen zijn,
t'samen de somme van twee hondert
carolus gulden te 40 grooten vlaems stuck,
ende dat van haeren moeders besterfenisse
ende sullen voorts de cleeden van de
voorsz. Bijchgen Claes vercocht worden tot profijte
van de voorsz. kinderen, welverstaende dat
oft geviel dat de voorsz. kinderen beyde
binnen haeren voorsz. mombare daegen comen te
overlijden ende zal in sulcken gevalle den voorsz.
Gerrit Cornelisz niet meer uutreycken
tot behoef van des kinderens erfgenamen
als eens hondert carolus gulden ende dat binnen
den tijt van twee jaeren
nae dat t'langslevende kint overleden
sal sijn, ende soe het een kint comt
te overlijden ende het ander int leven blijft, sal
des overledens kints goederen erven op zijn suster
ofte broeder alsdan in t'leven zijnde ende niet op
haeren voecht, eyndelick is wel expresselick
geconditioneert ende ondersproocken oft geviel
dat den voorsz. Gerrit Cornelisz voorsz.
weeskinderen niet eerlicken onderhouden
in eeten, drincken, cleeden ende reeden oock niet te
school en stelde ende t'meysgens niet en liet leeren
naeyen als voorsz. staet, soe mogen schoudt ende
heemraden met de voochden de voorsz. kinderen
nae haer nemen ende besteden den-
selven op een ander tot cost ende last
van den voorsz. Gerrit Cornelisz ende tot /
/9381/ verseeckertheyt van alle t'gene voorsz. 
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verbint den voorsz. Gerrit zijn persoone
ende goederen ende specialijck t'voorsz. lant,
huys ende t'voorsz. lant van allen rechte ende rechteren,
zonder fraude, ende hiermede zijn de
voorsz. pertijen van den anderen gescheyden, 
verticht ende vertegen voor nu ende ten eeuwigen
daege. Actum van Adriaen Gheenen,
schoudt, Huych Foppensz ende Adriaen
Aertsz heemraden in Nieuleckerlant den
19en Maerty 1618.

Date ut supra heeft Jan Claesz voorsz. Claes Gerritsz
voorsz. aengenomen te alimenteren in eeten,
drincken ende in goed haefenis die tijt van
een jaer om de somme van acht
ende vijftich carolus gulden, welverstaende of
het kint middelertijt compt te
overlijden, sal Jan Claesz niet meer ontfangen naer
avenant des tijts mits genietende t'volle
vierendeel jaers daer t'kint in is overleden,
dan soe oock Jan Claesz ofte sijne huysvrou
oock middelertijt comen te overlijden, sullen
alsdan mede de alimentatie mogen opseggen,
mits mede genietende nae advenant
des tijts.

Den 25en Octobris 1618 heeft Gerrit Cornelisz
op dit jaer alimentatie betaelt aen
Jan Claesz de zomme van 45 gulden 2 stuyvers.

Ick Jan Claesz bekenne ontfangen te hebben van Geeryt
Cornelisz de som van vijftich carolus gulden uyt quame van de
arfenis ende besterfenisse van Alechien Claes,
mijn overleden suster kynt, bedancke sijn goede bestedinge,
t'orconde mijn hant den 30en Ocktober 1627.
In kennisse van mijn Willem Ariaensz 1627
X t'marck gestelt bij Jan Claesz.

Ick Jan Dirckxs beken ontfangen te hebben van Gerrit Cornelisz in vollen
betaelinge der arfenys van het weeskynt van Gerrit Cornelisz de
som van 25 gulden, t'orconden mijn hant geteyckent den 22en July 1624.
Jan Dirckx X merck
{117}
Compareerde voor ons schoudt ende heemraden
tot Nieuleckerlant ondergenoempt,
Gerrit Cornelisz onse mede gebuyr ende
hij comparant bekende ende belijde
midts desen wel deuchdelick schuldich te
wesen zijne twee onmondige weeskinderen,
geprocreert bij Bijchgen Claesdochter,
de zomme van tachtich carolus gulden
tot 40 grooten vlaems den gulden
gereeckent, spruytende van de erfhuys-
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penningen van de voorsz. weeskinder moeders
cleederen, welcke penningen hij
comparant onderhouden sal den tijt van vijf
jaeren om behoorlijcken interest, te weten
om den penning vierentwintich te
reeckenen in t'jaer, waervan den eersten
verschijndach of wesen zal den 25en
Octobris 1619 ende soe
voorts van jaer tot jaer vervolgende
totdat de voorsz. vijf jaeren omme-
gecomen ende geëxpireert zullen wesen
ende tot verseeckertheyt van de betaelinge
van de hooftsomme ende de jaerlijcxe
winst, verbint den voorsz. Gerrit Cornelisz
sijns persoons ende goederen ende specialijck 
sijn lant ende huysinge hem jegenwoordich
competerende ondert verbant van allen
rechten ende rechteren. Actum aldus gedaen
voor Adriaen Gheenensz, schoudt,
Cornelis Leenaertsz ende Matheus Pietersz
heemraden in Nieuleckerlant den 25en
Octobris 1618.
In kennisse van mijn secretaris
A. B. van Asperen 1618
[Aantekening onderaan deze akte:]
Hyerop betaelt bij Geryt Cornelisz
aen het gerecht van Nieuleckerlant
de somme van 51.4.0 hyer in ge-
reeckent 7 jaren interest, noch bekent Jan Claesz ontfangen 
te hebben als erfgenaem van de weeskynder van Geryt Cornelisz
mede ten vollen voldaen te weesen van de som van 51.4.0 uutwijsende
de prokeraty die Pietertyn Claes, sijn huysvrou, heeft van
den schout ende gerechten van Nieuleckerlant verteert, soe dat dese
obblegatie is betaelt ende gecasseert.
/9382/ 
In manieren ende voorwaerden hier naer beschreven soe sijn
met minne ende vrientschap bij manieren van boelscheydinge
ten overstaen ende believen van den schoudt ende heemraden ondergenomineert,
als oppervoochden van s'heeren wegen van t'weeskint in desen
gerequireert vereenicht ende veraccordeert d'eersame 
Huych Jansz, ter eenre, ende Jan Willemsz Creuck als
grootvader ende voocht van t'naergelaete weeskint
van zaliger Elysabeth Jansdochter, genoempt Jacob
Huygensz, geprocurert bij de voorsz. Huych Jansz ter
andere zijde, ende dat beroerende alle de goederen
egheen uutgesondert zoe die de voorsz. Elysabeth
Jansdochter metter doot ontruympt ende achtergelaeten heeft,
alles in de voegen hiernaer volgende, in den eersten sal
t'voorsz. weeskint onder de naevolgende conditien
treden in de volle possessie van alle de goederen,
egeen uutgesondert met sijnen vader half ende
half, zoe die de voorsz. Elysabeth Jansdochter, des
kints moeder ende Volckgen Jacobs des kints grootmoeder
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metter doot ontruympt ende naegelaeten hebben, voorts 
sal den voorsz. Huych Jansz sijn voorsz. weeskint den
tijt van acht eerstcomende archtereenvolgende
jaeren alimenteren in eeten, drinckenm, cleeden, reden, ter school
te stellen ende voorts alles te doen zoe wes een goet
vader sijn kint schuldich is ende behoort te doen, ende
sal oock den voorsz. Huych Jansz daerentegen den
voorsz. kints landen, wesende elf mergen lants gelegen op
Streefkerck als in Nieuleckerlant met timmeringe
ende telinge daerop staende, gemeen metten voorsz.
Huych Jansz gebruycken den tijt mede van
acht eerstcomende jaeren ende oock t'lant
uutter schaden houden van alle ongelden, egeen uutgesondert,
voorts van dijck, dam ende banwerck buytten coste
vant voorsz. weeskint, mits dat den voorsz.
Huych Jansz de voorsz. acht jaeren geëxpirert
sijnde eens sal uutreycken voor de huyer der
voorsz. landen boven de alimentatie als
vooren eens de zomme van ses hondert ende
vijftich carolus gulden tot 40 grooten vlaems tstuck,
welverstaende dat bij inbreeck van water ende
openbaer oorloch soe dat men t'lant niet en mach
gebruycken, sal hem den huyerman hebben te reguleren,
gelijck sij gebruycker boven ende beneden doen, met 
{118} expresse conditien ende voorwaerden dat hem voorsz. weeskint
t'eeniger tijt deser weerelt compt te overlijden sonder blijckende 
ende blijvende geboorten in echte geprocreert achter te laeten, dat in
sulcken gevalle het testament ende uyterse wille
gemaeckt ende gedisponeert bij Volckgen Jacobsdochter, des kints
grootmoeder in soe volle cracht ende effcet sal blijven,
gelick het nu jegenwoordich is ende sal dienvolgende
de voorsz. Huych Jansz t'ingevalle t'voorsz. testament in
rechte bestendich is ende effect zorteert die goederen van des
voorsz. kints grootmoeder met de jaerlicxe profijten ende
huyer van desen daege off tot des kints overlijden naer hem
nemen zonder iemants wederseggen ende omme t'inhouden van desen
te voldoen, verbinden parthijen haeren persoon ende goederen
onder t'verbant van allen rechten ende rechteren. Actum aldus
gepasseert voor Adriaen Gheenesz, schoudt, Huych Foppen
ende Bernt Wiggersz heemraden in Nieulecerklant den 10en February
1618.
&&
Opten 6en November 1618 zijn den voorn. Huych Jansz ende Jan Willemsz
Creuck met believen ende consent van de heemraden
voorsz. met malcanderen veraccordeert dat den voorsz.
Huych Jansz alle uutgaende schulden daermede den
voorsz. boedel belast is t'sij van obligatien, renthebrieven
als ander loopende schulden, egeen uutgesondert sal
betaelen ende t'voorsz. weeskint daervan indemneren ende
bevrijden ende sal daertegen de voorsz. Huych Jansz alle
incomende schulden t'sij van erfhuyspenningen als ander looppende
schulden egeen uutgesondert den boedel competerende ontfangen,
alsoe de incomende schulden met de uutgaende schulden
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in de liquidatie bevonden sijn te accorderen, behalven
alleenlijck t'gene t'kint schuldich is van 30
penningen van de heer stat impost dat soude Huych
Jansz verschieten ende aen de 650 gulden van den bruick van
des kints lant in t'geheel corten.
/9383/ {119}
Op huyden den 16e Aprilis 1619
zoe heeft Baernt Gerritsz
als voocht van de naegelaeten weeskinderen
van zaliger Berbertgen Jansdochter, sijne opreeckeninge
gedaen van den ontfanck ende uutgeef die
hij vanweegen de voorsz. kinderen tot
desen daege toe heeft gehadt,
hiervan den ontfanck tegens den
uutgeef geliquideert, blijckende bij sloote
van reeckeninge dat den voorsz. Baernt
Gerritsz meer uutgegeven heeft dan hij
ontfangen hadde de somme
van achthien gulden negenthien stuvyers. Actum 
voor Adriaen Geenensz, schoudt, Aert Jansz
ende Huych Foppen heemraden in Nieuleckerlant.
Actum date voorsz., des sijn de renthebrieven ende obligatie
die de kinderen op sijn geleyt mede ofgereeckent ende betaelt.

Dit zijn de obligatien die de
weeskinderen noch sijn competerende.

Eerst een obligatie sprekende op
Pleun Theeusz tot Ryderkerck, inhoudende
de zomme van vijfhondertseventich
gulden ende thien stuyvers, verschenen den 28 February
1618.

Noch een oblegatie sprekende op Adriaen Berntsz, secretaris,
inhoudende een hondert ende vijftich gulden, verschenen
den 28en February 1615.

Noch een obligatie spreeckende op Cornelis
de Crom, inhoudende twee hondert
ende veertich carolus gulden, verschenen den 20en January
1618.

Noch een obligatie spreeckende op Cornelis
Willemsz, inhoudende de zomme
vier hondert ende veertich carolus gulden ende sal
verschijnen Sint Jacob 1619.
/9384/
Noch een obligatie spreeckende op Lambrecht
Hendricksz Spijckerman, inhoudende d'zomme
van hondert ende ses gulden ende vijf stuyvers ende
was verschenen Pincxteren 1614.

Noch compt de kinderen van Adriaen Gheenen, 
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schoudt 35 gulden
dese 35 gulden sijn bij Baernt Gerritsz ontfangen ende moet
die in sijne naeste reeckeninge verantwoorden.

Op huyden desen 16en Aprilis 1619
heeft Floris Gerritsz weder aengenomen
sijn twee onmondige weeskinderen, geprocreert
bij Berber Jansdochter, genoempt
Gerrit Florisz ende Geertgen Florisdochter te alimenteren in
eeten, drincken, cleeden , reeden, eerlijck naer
haeren staet, ter schoolen te stellen ende
voorts alles te doen zoe wes een goet vader
zijnen kinderen schuldich is ende behoort te
doen, geuyrende den tijt zoe lange
de voorsz. kinderen elcx tot haeren mombaren
jaeren gecomen zullen sijn ofte zoe lange
daerna de voorsz. kinderen met haeren vader connen
accorderen, waervorens den voorsz. Floris Gerritsz
eens zonder meer sal genieten ende ontfangen
de zomme van vijf ende tseventich carolus gulden
tot 40 grooten vlaems tstuck, mits conditien
ofte geviel dat de voorsz. Floris Gerritsz
sijn voorsz. kinderen in alles niet en alimenteerde in eeten,
drincken, cleeden, reeden, oock niet ter schoolen te stellen
als voorsz. staet, zoe moegen de voorsz. voocht met
schoudt ende heemraders de voorsz. kinderen naer haer nemen
ende besteden deselffde tot last van den voorsz. Floris
Gerritsz. Actum van Adriaen Gheenen, schoudt, 
Aert Jansz ende Huych Foppen, heemraden in Nieuleckerlant
date ut supra.

De betaling sal wesen de eene helft
heden over een jaer ende de ander helft den 16e
Aprilis 1621.
{120}
Op huyden den 18en Aprilis 1625 soe hebben met mecander
gereeckent Aderyaen Geen, schout, als rechte bestorven
bloetvoecht van de naergelaten weeskynderen van saliger Matcken
Huybrechts ende Ies Pietersz als vader van de voorsz. kynderen
ende Cornelis Willemsz ende is bevonden dat
Cornelis willemsz heeft uytgereyckt ende betaelt
uytwijsende seecker accort van de mubele goederen van de
weeskynderen gedelt van saliger Huybrecht Leendertsz
de somme van 30 gulden met noch vorder hier van het
achte part van 11 mergen myn 25 roeden lants lest verschene
Corsmis 1624, de somme van 7 gulden 10 stuvyers maeckt samen

37 gulden 10 stuvyers.

Van dese penningen heeft Ies Pietersz verschoten soe
aen proces als andere costen hyeromme gedaen die somme
van 14 gulden 14 stuyvers.
Blijft noch suyvers voer de weeskynder aen gelt 27 gulden 16 stuyvers
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Gedaen ter presenty van Matheus Pietersz
ende Adriaen Willemsz heemraden in Niewleckerlant
als boven.
Noch is hyervan verteert opte rekeninge 10 stuyvers
ende voer het schrijven 5 stuyvers

Dese 27 gulden 6 stuyvers heeft Ies Pietersz
ontfangen waervan hij sijn kynderen kleeren voor
soude kopen, gedaen ter presenty als boven.
/9385/
Up huyden den 18en April 1625 soe heeft Cornelis
Willems gehuert van den schoudt Adriaen Geenen ende
Ies Pietersz het gerecht achte part elf mergen myn 25 roeden,
toecomende de weeskynderen, voer den tijdt van een
jaer des hoop voer de som van 12 gulden.

Up huyden den 15 Feberewary 1625 zoo sijn met myn ende
vryentschap bij manieren van boelscheydinge ende vertichtinge
ter presenty ende ten overstaen van den schoudt ende heemraden
als oppervoochden van s'heerenweeg vereenycht ende
veraccordeert Aderiaen Cornelisz den Langen, wewenaer
van Neltyn Ariens ter eenre, ende Willem Ariaensz wonende
tot Alleblasserdam als recht bestorven bloetvoocht van het nae-
gelaten weeskyndt van saliger Neltyn Ariens vornomt ter andere
sijden, ende dat in der manieren hyer naer volgende, in den
eersten sal den voorsz. Arien Cornelisz gehouden weesen sijn onmondige
weeskynt, geprockreert bij de voorsz. Neltyn Ariens, met namen
Anneken Ariens, oudt ontrent drie jaren, te onderhouden in
eetten, drincken, cleeden ende reeden, ter scholen te stellen naer
sijnen staet ende voorts alles te doen als een goet vader is
schuldich te doen ende dat geduerende den tijdt soe lange
het voorsz. kyndt tot sijnen mondigen dage is gecomen, te
weeten tot sijne achthyen jaren, waeren[tegen] den voorsz. Arien Cornelisz
geheel tot sijnen handen sal nenem ende behouden sal voor nu 
ende ten eewigen dage alle de goederen hetsij huys, hof,
lant, sant, gryenden, ryetvelden, imboel, haffelijcke
goederen allen anders, egeen uytgesondert soe de voorsz. Neltyn
Ariens metter doodt geruymt ende achtergelaten heeft,
voorts alle incomende schulden ontfangen ende alle uyt-
gaende schulden betalen buyten het voorsz. weeskynts kost ofte
profijt, des is den voorsz. Arien Cornelisz gehouden als het weeskynt
tot sijnen mondigen dage is gecomen uyt te reycken ende
te betalen eens de somme van hondert ende vijftich carolus gulden,
met alle de cleederen hetsij lynnen ende wollen, silver-
weck tot de voorsz. Neltyn Ariens lijf behorende, dewelcke
de voocht metten vader ten overstaen van den schout ende
heemraden sal mogen vercopen tot profijt vant voorsz. weeskynt,
gelt die mynder als twe hondert gulden soe sal Ariaen Cornelisz
die maecken met gelt op twe honder gulden, ende gelt het
meerder, het sal comen tot proffijt
/9386/ vant voorsz. weeskynt ende als de penningen van het arfhuys
in sijn gecomen dat alsdan de penningen sullen werden uytgeset
op intrest tot profijt van het weeskynt, met condity
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ofte het voosz. weeskynt bynnen sijnen mondigen dage quam
te sterven, soe sal Arien Cornelisz een jaer t'ende de doodt
vant voorsz. kyndt betalen dese voorsz. hondert vijftien
gulden ande rechte erfgenamen van het kyndt, noch 
is conditie als dat Pieter Cornelisz beloft als Anneken Ariens
komt tot sijnen houwelyckens staet te geven eens de somme
van 20 gulden ende soo het ongehouwelijckt quam te sterven,
soo sal Pieter Cornelisz hyer niet van geeven, noch is condity
ofte het gebuerde dat den voorsz. Arien Cornelisz het voorsz. kyndt
niet eerlijck ende onderhyelde in eetten, dryncken, cleeden, reeden
ende oock niet ter scholen en stelde als het voorsz. is, soo
mach den voocht van het weeskynt metten schoudt
ende heemraden het voorsz. kynt nae hem nemen ende op een
ander besteden tot costen ende laste van den voosz. vader, hyer-
mede sijn pertijen myndelicke ende vryendelicke verticht
ende verteegen voor nu ende ten eewigen dage. Actum
aldus gedaen voor Aderiaen Geenen, schoudt, Jan
Bormensz, Geryt Willemsz heemraden in Niew Leckerlant
ende is bij schoudt ende heemraden ende pertijen ten weersijden onder-
teykent datum als boven.

Coppye
Ick Claes Leenderts wonende in den dorpe van Niew
Leckerlant, beken schuldich te weesen het onmondig
weeskynt van Ariaen Cornelisz den Langen de somme vijfve-
hondert ende veerthyen carolus gulden, spruytende van goede ende
aengetelde penningen mij tot mijnen contentement wel aengetelt,
welcke penningen sijn gecomen van het weeskynts moeders kleederen
uytgeset bij Leendert Cornelisz als bestorven bloetvoocht vant
voorsz. kynt, belove ick Claes Leendertsz deese voorsz. somme
te betalen Alderheyligendach anno 1627 met den verlopen
intrest, dewelcke veraccordeert is om 11 gulden 10 stuvyers van datum
t'enden des verschijndach soe mach Claes Leendertsz deese
voorsz. penningen gebruycken om 11 gulden 10 stuyvers vrij gelts jaerlijckx,
des vermach ock de voocht ofte thoender deses dese penningen
tot allen tijden opeyschen myts malcanderen een hallef volgende jaer op
te seggen, myts betalende de verlopen interest tot der
tijdt der oflossinge toe, bij gebreeck van betalinge ten
dage voorsz. soe stelle ende verbynde ick Claes Leendertsz
hyervooren mijns persoens ende goederen, stellende deselve
onder t'verbant ende bedwanck van allen heeren rechten
ende rechteren ende tot verseeckerheyt van het voorsz. weeskynt
soe stelle ende verbynde ick Bastyaen Groen mede
wonende in Niewleckerlant borch als pryncipael tot
cautie van den thoender deses onder gelijck verbant als vooren,
tot kennis desen is bij ons onderteykent den 25 October 1626.
Onder stont:
X t'maeck van Claes Leenderts
Basteyan Groen
Mijn present secretaris
Willem Fransz, 1626
[aantekening bijd eze akte:]
Bij Claes Leenderts betaelt aen Leendert
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Cornelisz het jaer intrest 1627 ende
1628 samen ter somme van 23 gulden desen 16en
Februwary 1629.
Samen aen gelt 23 gulden 2 stuyvers 8 penningen,
dese penningen sijn aen mijn schout behandycht
desen penningen heb ick aen Cornelis be-
handicht ende ick heb gehat
.....
/9387/
De weeskynderen van Arien Pietersz den Jonge.
Dyt sijn de incomende schulden dye den
bodel aen gelt heeft, eerst is gecomen ende
gecoft bij Mychiel Jacopsz met een jaer interest,
samen metten hooftsom 318

Noch een obbelegaty staet op Ariaentje Tonis,
weduwe Willem Gosen Rocks sal verschijnen Korsmys
anno 1625, hooftsom 100 gulden, betaeelt s'jaers 6 gulden.
Betaelt voor drye jaren intrest het leste
jaer intrest verschenen Korsmis 1624 18.0.0

Noch heeft den gemenen bodel aen gelt uyt
het arfhuys daer Willem Ariensz op huyden selve
van heeft gedaen ende voerts van de lantpaeyen
ofgetrocken den uytgheef ter presntye van
Adriaen Geen, schout ende Huych Jansz, Mels
Fransz, Geryt Willemsz heemraden in Niewleckerlant,
in bijweesen van de vochden gerecht op 10en
Juyn 1625, de somme van 758.1.8

Noch comt den bodel van Claes Jacops
gerekent goet 18.10.0

Noch komt den bodel van Arien Jacopsz capeteyn
tot Leckerkerck van gekoft hoey 9.10.0

Noch een obbelegaty houdende op Willem
Jansz, eertijts gewoent heeft te Leckerkerck,
nu tegenwordych wonende tot Amsterdam.
hooftsom 150.0.0
Berustende onder Filips Pietersz, wordt mede
gestelt voor memory.

Dyt sijn alsulcke schulden daer den bodel meede be-
swaert is van salyge Adriaen Pietersz ende Gryetgen Huygen.

In den eersten comt Neltyn Ariens van haere
moeders besterfenys uytwijsende de vertychting 110.0.0

Aneken Ariens van gelijcke 110.0.0

Pietertyn Ariens van gelijcke 110.0.0
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Gryetyn Ariens van gelijkce 110.0.0

Noch is die twee kynderen toegeleyt
tot kleedynge ende overmyts dat se nyet mondych
en waren gecleet 120.0.0

560.0.0

Noch heeft den gaermeester betaelt aen Arien
Willemsz Koen van geleverde schoen voer den
bodel 6.19.0

Noch hebben den schoudt ende die heeren
toegeleyt het geheel jaer houdyck van de
leste onmondige kynderen met namen Pieter
ende Huych Ariensz, de somme van 100.0.0
Noch voor haer klederen 18.0.0

Hyerop betaelt aen Willem de snijder een jaer
montkost van Huych Ariensz 18.0.0
/9388/
Dit sijn alsulcke landen als den bodel heeft
van Arien Pietersz den Jongen,

Eerst drye margen lants met het huys,
gelegen in Jan Janszweer.
daer uut gaen elf hont lants competerende
Pieter Adriaensz, mits dat hij uutreycken moet soe veel
als t'lant is gecocht daer in hem weder zijn portie compt.
Noch 10½ hont lants gelegen in Gosen Otten-
weer.

Noch 2½ mergen ¼ deel honts lant,
geleegen in Fylips Ellertsweer.

Noch ontrent 10 hont lants leggende
te Leckerkerck in Gerrit Joesten ende haerluyder vaeder
in Schewacht met bestemoeder Willem Leenderts
ende Marten huys.
Soo dat blijft ofgetogen de elf hont lants 7 margen 1 hont

745 gulden?

Noch is geordoneert ende verbleeven aen den schout
ende heemraden in Niewleckerlant als dat Aerdt
Jacopsz sal hebben ende behouden een obbelegaty
hooftsom 250 gulden die verschijnen sal den 3 December
1625 met de incomste van het lant dat Claes Aertsz
bruickt voor de penningen die Gryetgen Huycgen haer voorsz.
Aerdt Jacops schuldich was, des en heeft

Aerdt Jacops geen ackty opten bodel ter saeke van
sijn grootmoeder ofte cleediynge, maer moet hem
voorts op sijne eygen goederen behelpen, buyten costen van de
gemene bodel des gehoort den gemeenen bodel noch van
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Claes Aertsz van de voorgaende schult 18.10 stuyvers

Uut welcke 7 mergen 1 hont 45 schaft
eerst compt Pieter Adriaensz, Huych
Adriaen Pietersz leste huysvrouwe de
gerechte helft als 3 mergen 3 hont 72½ schaft,
compt elck met haer die hooft voor hooft voor
haers moeders deel 1 mergen 1 hont 24 schaft.

De ander helft als namentlijck 3 mergen 3 hont 72½ schaft zal worden gedeelt
bij de zeven kinderen van zaliger Adriaen Pietersz, te weten
Pieter, Adriaen, Huych Adriaensz, Merichgen,
Pietertgen Adriaens ende Grietgen Adriaensdochters.
bedraecht elkcx kints portie van haer
vaders besterffenis 3 hont 10 schaft 3 voet 4 duym ende ¼ duim

Zoe dat de twee naekinderen bij Adriaen Pietersz
elcx aen lant competeert 1 mergen 4 hont 34 schaft 5 voet 4¼ duym
Behalven de huysinge.
/9389/
Den 1en December 1625 heeft
Willem Adriaensz reeckeninge gedaen
van den ontfanck ende uutgeef van de kinderen van zaliger
Adriaen Pietersz.

Eerst quam Willem Adriaensz te cort dat
de weeskinderen schuldich bleef in zijn reeckening
gedaen den 10en Juny 1625.

Hierop bij hem betaelt aen reparatie
van t'huys ende andersins 22.16.0
Ergo blijft noch 715.5.8
Hiervan compt de vier voorkinder
van haers moeders besterffenis
Neeltgen Adriaens 110.0.0
Annichgen Adriaens 110.0.0
Pietertgen Adriaens 110.0.0
Grietgen Adriaens 110.0.0

440.0.0
Noch compt Pietertgen Adriaens voor haer
cleer ende alimentatie 40.0.0
Annichgen Adriaens 30.0.0
Dese penningen heb ick betaelt aen Pieter Egbertsz
Merichgen Adriaens 25.0.0
Dese pennignen heb ick betaelt aen Pieter Egbertsz
Neeltgen Adriaens 25.0.0
ende Huych Adriaensz
Pieter Adriaensz t'samen 118.0.0
Den 2en January betaelt aen Steevens voor de houdinck 47.18.0
Cornelis Thonisz timmerman 2.13.0
Compt Pieter Egbertsz van verschoten gelt 5.13.0
Deese penningen heb ick wederom betaelt aen Pieter Egbertsz
Philips Pietersz verschoten 4.13.8
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Bedraecht t'samen 690.19.8
Zoodat noch gemeen blijft
onder de acht kinderen 24.6.0
Noch is de kinder upgeleyt een obligatie
bedraecht metten intrest 318.0.0
Noch van interest van een obligatie houdende
hooftsomme 100 gulden spreeckende op Adriaen Thonisz 18.0.0
Bedraecht t'samen 360.6.0

De gemeen arfgenamen van saliger Vranck Cornelisz,
in sijn leven tot Niewerkerck op d'IJsel gewoent hebbende,
sijn ... van de naerbeschreven landen geleegen
alhyer in Niewleckerlant als eerst vant vyerde
paert van acht hont lants, leggende in de hofstede
van Claes Gerris groet int geheel seeven mergen, genaemt
Adriaen Gerysweer, belend aen de ostsijde Cornelis Jans
weer, ende aen de westsijde Wigger Mychielsweer,
streckende uutde dyepte der Lecke totten Alleblasser
kaesloet toe, ende ten anderen noch het vyerde paert
van twe mergen een hont lants, gemeen in een weerlants
van dorthien mergen, genaemt Lauwen Houck ten osten belent
Jan Brans smaelweer ende ten westen Arien Jansweer,
streckende uyt de dyepte der Lecke tot den Alleblasser
kaesloet toe, welcke landen Claes Gerritsen van
Niewleckerlant in leeninge heeft genomen voor den
tijdt van tachtentych jaeren, ingegaen Petrus ad cathedram
anno 1613, blijckende bij acte notaryael bij den
voorsz. Vranck Cornelisz com cosyes ter eenre ende
de vornomde Claes Gerritsz ter andere sijde, gepasseert
voor Geryt Jans de Worden, notaris te Rotterdam
opten 23en November 1612, welcke voorsz, aenteyckinge
gedaen is bij de voorsz. arfgenamen van Vranck Cornelisz
om te supeleeren d'ynhouden van de ordonnantye bij de
Ed. Groot Mo. Heeren Staten van Hollant ende West-
vryeselant in den jare 1624 opt stuck van de
restetuytye van de landen die sij daer in verclaren
restetuytye subject ofte bij den commys ge-
maeckt te sijn, actum den 10en Juyly anno 1625
ende ten orconde bij mijn als subsecretaris in
Nieuw Leckerlant onderteyckent.
Willem Ariensz, 1625
/9390/
Noch compt de weeskinderen van
Adriaen Pietersz huysvrou de voorsz.
obligatie van Adriaentgen Thonis 106.0.0
Metten intrest tot Corsmis 1625
Philips Pietersz moet inbrengen van de mantel 6.0.0
Dese ses gulden moet Willem betaelt werden.
Claes Aertsz moet noch inbrengen volgende
voorgaende reeckeninge 18.10.0
Deese 18.10.- heeft Claes Ariensz betaelt ende behandicht aen Willem Ariensz.
Adriaen Jacobsz capteyn is noch
schuldich 9.10.0
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Soedat t'gemeen gelt
bedraecht 500.6.-

Hierbij compt de drie kinderen Grietgen Huygen eerst 250 gulden 3 stuyvers, ergo elck 83
gulden 7½ stuyver
De zeven kinderen van Adriaen Pietersz 250 gulden 3 stuyvers
ergo elck 35 gulden 14 stuyvers 12 penningen

Soedat Pieter Adriaensz ende Huych Adriaensz
t'samen compt van dit gelt 238.4.8
Ende vijf voorkinderen 178.13.12
t'samen

Actum den schoudt, Melis Fransz heemraet
Mij present
A.B. van Asperen, 1625

Op date voorsz. is mede geaccordeert dat
de huyer van t'leen bij de gemeen kinderen sal worden
ontfangen ter tijt ende wijlen Pieter Adriaensz de penningen
soe t'leen is gecocht sal hebben opgeleyt ende betaelt.

Den tweeden december 1625 hebben de voechden van de kynderen van
Arien Pietersz verteert opte reekeninge ende lijge daty ten huyse
van Willem Ariensz met haerluyder gerekent 5.4.0
Hiervan moet Willem Ariensz betalen dat hij van der
voechden gekoft heeft een oude trysor met een oude
kyst samen voor 8 stuyvers, blijft noch 4.16.0

Noch staet tot laste van den bodel het
overstaen van de reekeninge van den schoudt tot
twe dagen gebesymiert 2.10.0

Noch het schrijven van den secretaris twe
dagen gebesymiert 2.4.0

Noch bij de voechden besteet opten 16 Janewary 1626
als sij spraecken met de voechden van de kynderen van den Blyeck
in presentie van den schout ende gerechten Volcgen Floris 1.0.0
/9391/
Upten 15e januwaey 1626 soe is alhyer bedeelt
die weeskynderen van saliger Gryet Huygen van haers bestemoeder Lijntgen,
overleeden tot Rotterdam, is voor haer bedelte te weeten
Aerdt Jacopsz, Pieter Ariensz ende Huych Ariensz, samen 223.16.8
Deese somme heeft Marten Huygen onder hem ende sijn uytgeset aen de 
kynderen van Cornelis Otten Blieck.
Noch een obbelegaty hooftsomme 100 gulden houdende op
Tonys Be.. tot Leckerkerck.

Ick Pieter Egbertsz, wonende tot Leckerkerck als bestorven
bloetvoecht van mijne susters kynderen salyger Aeltyn Egberts, in haer leven
huysvrou van Arien Pietersz den Jongen, bekenne ontfangen te hebben
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duer handen van Willem Ariensz vanweegen Meerten Ariensz, de somme van 25 gulden ende
vanweegen
Aneken Ariens de somme van 30 gulden, maeckende samen 55 gulden, de
voorsz. twee kynderen uyten gemenen bodel toegeleyt voor
haar cleeden, t'orconden mijne hant den 27e Marty 1626.
X t'marck gestelt bij Pieter Egbertsz

1626
Den 1 Juyny gegeven Philips Pietersz voor de twee kynderen,
te weeten Pieter Ariensz ende Huych Ariensz als hij versocht
het leen te verheergewaden 30.16.0

Den 20en October betaelt aen Willem den Snijder
vor die houdynck ende montkost van een jaer
lanck volgens de last van Philips Pietersz 18.0.0
/9392/
Up condityen ende voerwarden soe sijn met
myn ende vrientschap vereenycht ende veraccordeert
bij manieren van bolescheyding den eersamen
Philips Pietersz ter eenre, ende sijne kynderen ende
schoensonen van sijnen saelyge overleden huysvrou
Marchen Voppen, met namen Pieter Philipsz, Adriaen
Philipsz, Vop Pietersz ende Pieter Egbertsz als
getrout gehadt heeft Saeyche Baltens Philips
ende Meus Ariens als getrout hebbende
Ariaentgen Philips, Willem Willemsz als getrout hebbende
Weyntyn Philips ter andere sijde, ende alsoe in
hare leeven Philips Pietersz met sijn overleden
huysvrouw malcanderen henne gelijftocht alle hare
goederen, geen uytgsondert, doch om seekere consideratie
ende liefde die Philips Pietersz tot sijnen kynderen
is dragende heeft eevenwel sijne kynderen gegeven
den haeren imboel den hellyft van de best, ende
voorts noch een pertij kennip sulckx noch teegen-
wordich in huis is van den jare 1624 ende 1625, voorts
sal Philips Pietersz behouden alle alsulcke landen
ontrent 14 margen, mytsgaders alle alsulcke
obbelegatyn hetsij goudt, sillever, sulcx sijne huys-
vrou metter doodt ontruymt ende achtergelaten
heeft, dan sal noch van de voorsz. goederen copen Vop Philipsz
eenen nieuwen mantel daer hij eere van begeert
te hebben ende ter ende doodt ende overlijden
van Philips Pietersz sal Arien Philipsz hebben sijn
vaders mantel voor uyt hetwelck ock
de andere kynderen hebben overgegeven.
/9393/ voerts soe hebben Vop Philipsz ende Arien Philipsz
ten delen gekoft den inboel ende beesten van de
andere kynderen ende ten deelen hebben half gedeelt soe
dat haer tesamen toecomt den geheele inboel
met de beesten int geheel, dat Philips Pietersz
heeft noch eenyge goederen in het huys die hyer
mede gespesefesert staen, te weeten 2 bedden
met sijn toebehoirt, met alsulcke lijnwat als
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hij nu tegenwordich heeft met den pattel, met drie
onderlijfen met een groen tresor, een keetel, een vys-
pan, mer een met een houten huegel, een roset, een asschep,
een kandelaer, een bijbel, voorts ofte Philipsz Pietersz.
hyer noch iet vergeeten hadt ende begeert hier nyet
te behouden hij weet hyermede sijn vader ende
kynderen myndelijcken ende vryendelicken veraccordert.
Actum desen 14en Janewary 1627 ende is
ten weedersijden onderteyckent.

Noch soe heeft Philips Pietersz sijn ses kyndren
gegoeyt soewel d'een als d'andere soe dat sij
hyer metten anderen tevreeden sijn.
X t'merck gestelt bij Philip Pietersz
& t'marck gestelt bij Pieter Egbertsz
$ t'marck gestelt bij Arien Ariensz
Bij mij Vop Filipssen onderteckent
Mijn present
Willem Ariensz
# t'marck gestelt bij Willem Willemsz
@ t'marck gestelt bij Pieter Philipsz

Aen teyckeninge ende verclaringe bij Philips Pietersz
aen mijn Willen Ariensz als schout in Nieuleckerlant
gedaen van de geärfde goederen die Pieter Philipsz
heeft genoten bij de doodt ende overlijden
van sijne moeder Marchien Foppe salyger,
soe dat Pieter Philips heeft samen aen goet
ofte waren genoten aen een pertij keyp 36.0.0
Noch een koe van 44.0.0
Noch aen hoey ende aen een huyck 16.0.0
Noch een rocken met sijne warck 14.0.0
Belopt te samen ter somme van 110.0.0

Den 20en Janewary 1628
Ende is deese bij Philips Pieters onderteyckent.
X t'marck gestelt bij Philip Pietersz
Willem Ariensz, 1628
/9394/
Up huyden den 10en Merty 1627 soe heeft Floris Voppen
als getrout hebbende Tuentien Ariens, weduwe van Lenert
Huybertsz aengenomen hare twee jonste dochteren,
als te weeten Susanna ende Helena in mont-
kost, in eeten ende dryncken, cleeden ende reeden,
soe als dat betaemt te weeten als dat t'haeren
gegeven sal sijn haer dochtertyen Susanna te laten
leeren naeyen tot haer coste twe somers ende het
t'geene Susanna wynt sal comen tot profyte van
Jaentyn Ariens, voorts beloft Floris Voppen Tuentien
die voorsz. 2 kinderen te onderhouden in eeten, dryncken,
cleeden, reeden, welcke geduerende den thijdt
van vyer achtervolgende jaren, wairvooren
Floris Voppen genieten ende gebruycken sal
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vierdalf margen lants met haer huys daerop
staende daer Floris Voppen nu ter tijt op woent,
met noch het selve huys ther gebruyck staende
buyten den dijck ende soe sal Floris Voppen ontfangen
van Willem Ariensz de som van 16 gulden eens die hij
ontfangen heeft van den uytschulden van den gehelen
bodel, voorts heeft Floris Voppen ende Tuentyn
Ariens aengenomen Arent Leendertsz bij de weeck
in montkost, wassen ende plaasen, elcke weeck
12 stuvyers ende Ariaenty Leenderts sal behouden alle
hetgeen sij soude mogen wynnen, dan soe haer
moeder iet te naeyen had, sal sij moeten doen ende
en sal weder geen weeckgelt geven
noch heeft Floris Voppen gehuert Marchgen
Leenders tot den dienstmeyt mede 4 jaren des
jaers voor 20 gulden met dubbelde uyt selijck?
behalven de twe huyren. /
Voorts is voirsprocken ofte eenyge van de voorsz.
kynderen bynen de voorsz. tijdt quamen te sterven soe sal
Floris Voppen gehouden weesen haere eerlijcke be-
grafenis buyten costen van de andere kynderen ende ofte
sij altemal quamen te sterven, sal evenwel Floris Voppen
de 4 jaren gebruycken mogen uyt bruyck sonder eenyge
contradickty, voots beloft Floris Voppen het afterhuis
aen de westsijde te verdecken buyten cost van voorsz.
kynderen ende beyde de huysen in goeden reperaty te
houden van dack dychten ende glasdicht, ock mede
het voorsz. lant uytte schade te houden van 
alle ongelden geen uytgesondert hoedanigen die soude mogen
weesen buyten cost van de voorsz. kynderen. Aldus gedaen
ten overstaen van Isack Abbema, bedienaer des Goddelijcken
Woorts tot Berkou ende Geertien Willems henluyder
de voorsz. kynderen respectyve nomen geattesteert
voor Willem Adriaensz, schoudt, Adriaen Aertsz, Vop
Jansz heemraden in Niewleckerlant, datum als boven.

Noch is voorsprocken off Theuntien Ariensdochter, weeduwe,
oflijvich te worden, dat alsdan de houdinck sal uyt-
weesen, dan soe Floris Voppen t'lant begeert te gebruycken
sal hetselve noch gebruycken den voorsz. tijdt uyt,
die aen vyer jaren soude mogen ontbreken,
myts betalende voor elck mergen 1e gulden s'jaers.
/9395/
Den mergen lants toebehoirt hebbende de kynderen
van Leendert Huybertsz, leggende in Huybert
Leendertsweer is openbaerlijck verkoft aen Gerrit
Jansz voor die somme van 580 gulden.
Noch aen ransoen elcken gulden 12 penningen 21.5.0
Gaet weder of
Eerst aen t'weeckgelt 10.0.0
Aen teercost 6.0.0
Aen het solaris van den schout 6.0.0
Aen den secrtaris 2.10.0
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24.1.0
Comt op het ransoen te kort 3.5.0
Betaelt aen Jan Ariens Kort als
hem noch reste van een coopcedel
van coop van landt bij Leendert Huybertsz
salyger gekoft 175.0.0

Noch aen Floris Voppen betaelt als rest
van bereeckende schulden volgende de vertychtyng
ter som op rekening van met de som 101.15.0
Heeft Gerryt Jansz betaelt voor sijn eerste termijn
ende bekent noch schuldich te weesen Meydach
anno 1628 de resterende 280 gulden waervan is verleden
een schultbryef.

Gerrit Jansz heeft gekort van weegen Floris Foppen
van haer van de mergen lants
Dit jaer heeft Floris Foppen de kynderen goet gedaen.
Soe dat ick ontfangen hebbe 280.0.0

Noch van Willem Meusz gekort
soedat Jacob Jansz ontfangen heeft op hare obbelegaty
... 284 gulden

Ergo blijckende heden noch Jacob Jansz schuldich 26.0.0
Dit is op obbelegaty gestelt te betaelen den interest 8 ten hondert 
den 26en Mey 1627.

1627
Den 19en April heeft verkoft Jelis Pietersz
met wyl ende consent van Aderiaen van Nes, drossert
van Nordelos, ten overstaen van den schout ende ge-
rechten van Niewleckerlant, de nombre van 8 hont
21 schaft 8 voet lants die Jelis Pietersz sijne kynderen
sijn aenbestorven bij de doede ende overlijden van
haeren salyger bestevader Huybrecht Leendertsz, welcke
voorsz. landen gekoft heeft Cornelis Willem Matheusz
bij de margen leggende in 4 verscheyden weeren uyt
wijsende den eygen gestelt int eygen bouck, elcken
margen voor de somme van 500 gulden, mackende samen
de 8 hont 21 schaft 8 voet de som van 685.3.0
Noch ten ransoen voor de oncosten 15.10.0
Noch voor de twe kynderen tot een verheerick 90.12.0

810.5.0

1627
Den 14 Juyny heeft Cornelis Willemsz
aen mijn Willem Ariensz betaelt voor den eersten
termijn ende voor het ransoen 413.7.8

Verteert opt vercopen van de landen 10.5.0
Noch aen het solaris van den schoudt 6.0.0
Het solaris van den secretaris 2.10.0
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18.15.0

Bekenne ick Jelis Pietersz ontfangen te hebben duer handen
van Willem Ariensz de somme van drie hondert vier ende tnegentich
carolus gulden 12 stuyvers 8 penningen ende dat vanweegen mijne kynderen gecomen
vandt vercofte landt van den bestevaer volgende seekere ackte van
scheepenen van Nordeloos. Aldus is deesen bij mijn onderteyckent
den 17en Juyny 1627.
X t'marck gestelt bij Jelis Pietersz
/9396/
Noch beken ick Jelis Pietersz ontfangen
duer handen van Cornelis Willemsz de som van drie
hondert ende vijf ende tnegentich carolus gulden
12 stuvyers 8 penninge ende dat voor de twee termijnen
ofte t'lesten termijn paey volle betalynge van 8 hont
21 roeden 8 voet lants bij Cornelis Willemsz gecoft
van de kynderen van Jelis Pietersz opte andere
sijde gestelt. 't Orconde is deesen bij mijn onderteyckent
den 4 Juyny 1628.
X t'marck gestelt bij Jelis Pietersz

Compareerde voor ons schoudt ende
heemraden in Nieuleckerlant ondergenoemt
Wiggers Gerritsz, woonende op de Leckerlansche
Sijde als getroudt hebbende Merichgen Cornelisdochter,
hij comparant bekende bij desen ontfangen
te hebben uut handen Cornelis Lambertsz,
sijn schoonvader, de zomme van hondert ende
tsestich carolus gulden te 40 grooten vlaems den
gulden gereeckent, ende dat in volle
betaelinge van alsulcke erffenis ende
besterffenis als de voorsz. Merichgen
Cornelis des voorn. Wigger Gerritsz huysvrou
in eeniger maniere aengecomen ende
aenbestorven is bij doode ende overlijden van
Annichgen Pietersdochter, haere moeder, ende
bedancte den voorsz. Wigger Gerritsz in de
voorsz. qualite den voorn. Cornelis Lambrechtsz
sijne goeder ende volder betaelinge, zonder fraude.
Aldus gedaen voor Willem Adriaens, schoudt, Floris Foppen
ende in dese vervangende Fop Jansz heemraden
in Nieuleckelrant ende tot meerder vasticheyt
is dese bij den voorsz. Wigger Gerritsz ondertyeckent den 2 Juni
1627.
Willem Ariensz
Mij present A.B. van Asperen
X 't merck gestelt bij Wigger Gerritsz
/9397/
Reeckeninge ende bewijs gedaen
bij Philips Pietersz ende Marten Huygen, Pieter
Egbertsz als voochden van de naergelaten wees-
kynderen van saliger Aderiaen Pietersz den Jongen,
verweckt bij Altyen Egberts, sijn eerste huysvrou
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ende Grietgen Huygen saliger, sijn twede huysvrouw
elck perseel hiernae volycht.

Willem Leenderts tot Leckerkerck bruyck
ontrent 10 hont lants gelegen in Schewach
huert den hoop jarlickx 12.10.0
Betaelt van het jaer 1625, 1626, 1627
belopt aen gelt 37.10.0

Hyerop heeft Willem Leendertsz betaelt
uytwijsende sijne specivecaty aen de
onderhoudynck ende kleeren van Aerdt Jacopsz

28.18.-

Noch bij Philips Pietersz ontfangen 8.12.0
dese 8.12.0 heeft Philips goet gedaen.
Soe dat Willem Leendertsz ten vollen betaelt heeft.

De lantpacht van 10½ hont lants gelegen
in Leckerkerck in Pieter Janszweer bruyckt Neltien
Pieters den hoop jaerlijckx 19 gulden 5 stuyvers,
betaelt het jaer 1625, 1626, 1627 drie
jaren 57.15.0

Kort van de leste paey van de molen 1.17.8
Kort van de sluys 16 stuvyers 1.8.0
Aen Philips Pietersz betaelt 33.18.0

37.3.8
Rest hyeraen te betalen 20.4.8

Philips Pietersz bruyckt 2½ mergen ¾ deel honts
in Philips Ellersweer den hoop is jaerlicx 21.0.0
Betaelt van het jaer 1625, 1626, 1627
In de 3 jaeren 63.0.0

Kort van de molen 2.12.0
Van de sluys 16 penningen op de mergen 2.2.0
Resteert hyer aen te betalen 58.5.8

Willem Ariensz bruyckt 3 mergen lants met
het huys den hoop jaerlijckx 45.0.0
Betaelt van het jaer 1625, 1626, 1627
de som van 135.0.0
Kort van den lospenningen van den nieuwen molen 3.0.0
Van de sluys 2.8.0
Rest te betalen 129.12.0

Hyerop betaelt mette voechden berekent 54,13,0
[volgen een paar regels doorgehaalde tekst]
Noch betaelt bij mijn Willem Ariens het jaer 1628.
/9398/
Noch heeft Willem Leendertsz betaelt
Pieter ende Huych als gedelt van
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haer lant aenbestorven van bestemoeder
leggende in Schuwacht 22.17.0
Van het jaer betaelt 1625, 1626, 1627

Daer is aen Willem Leendertssz gerekent
dat hij moet betalen aen Aerdt Jacopsz
van de lantpacht int geheel soe van sijn
moeder bestemoeder vant jaer 1625, 1626, 1627,
dat Aerdt Jacopsz noch van Willem Leenderts 
hout 18.19.0

Ick hebbe ontfangen van Philips Pietersz dat Aert Jacopsz
aengaet 118 gulden, hyerop heb ick met Huych gegeven 18
gulden soedat ick noch aen gelt heb 100 gulden int stat met Aert Jacopsz
ende de jonge kynderen te ... noch moet ick
hebben int gelach dat Claes Jan Cornelisz vereert heeft,
deese hondert gulden soude ick bruycken om 4 gulden int
jaer, verschijnt den 21en Mey 1630, den comparante heeft Aert 
Jacopsz ontfangen.

Philips Pietersz komt van wollen ende
luynden clederen, schoen, houf, hoeden voor Pieter Ariens
ende Huych Otten gekoft ende gereeckent metten voecht

23.17.8

Marten Huygen heeft berekent dat hij verschoten
heeft voor Aerdt Jacopsz aen houdynck
ende clederen 25.10.0

Dese penningen heeft Marten Huygen ontfangen.
Cornelis Jansz Blieck comt noch
van gemeenen bodel te kort is ontfangen 1.10.0

Willem Leendertsz vader 2 naelijdens
van verschoten gelt 2.12.0

Gedaen bij Philips Pietersz, Pieter Egbertsz,
Marten Hugyen ende Willem Leendertsz ten over-
staen van Willem Adriaensz, schout, Floris Foppen
heemraet in Niewleckerlant den 29en October 1627.
Willem Ariensz, 1627

Den 1 Januwary 1629 sijn weder besteet Pieter Aertsz
aen Leendert Gerritsz een jaer montkost, mytsgaders te
versorgen hemden, een jaer lynden, voorts ter scholen te stellen,
daervoorens bedongen 36 gulden, des ofte het geviel
oft het kynt quam te sterven bynnen het jaer in het
vierendeel jaers dat het in stereft sal betaelt
worden.

Opten selven tijdt mede gecontynueert Huych Ariensz mede
aen Willem Willemsz voor een jaer opte conditie als
vooren. Aldus gedaen ten overstaen van Willem Adriaensz, schout,
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Huych Foppen, Pieter Aertsz heemraden in Niewleckerlant
datum als boven.
/9399/
Den 16 December 1627 heeft Fons Besteyans
betaelt 2 jaeren intrest die toebehoort de
3 weeskynderen bedeelt van Lijntgen Martens,
hoodtsom hondert gulden veerder twe in 12 gulden

Hyervan heeft Marten Huygen ontfangen van
het 3e part van Aerdt Jacopsz 4 gulden

Philips Pietersz voor Pieter Ariensz ende
Huych Ariensz sijn ontfangen 8.0.0

Arien Jacopsz capeteyn heeft betaelt
als rest van hoey in den bodel aen hem 
ten afteren was 9.10.0

Hyervan heeft Marten Huygen ontfangen 4.2.0

Daer blijft noch onder mijn Willem
Ariensz dat ick moet goet doen 5.8.0

Dese 5 gulden hebbe ick in rekeninge gebracht ende betaelt.
Ontfangen opten 16 April 1628 van Antonis Bestejans
van 3 jaren intrest van een obbelegatie het eerste jaer verschene
Korsmisse 1625 ende het leste jaer Korsmisse 1627 is
betaelt.
Dit geen behoort de kynderen gemeen.
Dese penningen heeft Philips Pietersz ontfang te weesen

23.8.-

Dit sijn alsulcke penningen
alsser bevonden zijn
in den boedel zaliger Leendert
Janssen ende Jan Bormensz zaliger,
competerende de kinderen
van Leenaert Jansz,
die bij den schoudt Willem Adriaensz ontfangen zijn.

Eerst aen gelt 715.12.0
Te licht 36 asen is die gulden twaelff stuvyers dat
hier moet afgaen.

Noch ontfangen van de weduwe van
Leenaert Jansz van uutcoop van den
imboel 200.0.0

Nocj ontfangen een obligatie houdende op
Pieter Adriaensz Bouman de zomma van
hondert gulden, dus 100.0.0

Somma beloopt desen ontfanck 1012.0.0
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Hiertegens bij den voorsz. schoudt ten behoeve
van de kinderen van Leenaert Jansz
uutgeseth dese naerbeschreven penningen.

Eerst een obligatie sprekende op Lauwrens
Pietersz, schoudt tot Haestrecht,
inhoudende hooftsoms 500.0.0
Noch een obligatie sprekende op voorsz. Bou 100.0.0
Noch een obligatie srpekende
op Jan Gerritsz inhoudende hooft-
somme van 150.0.0
Noch een obligatie sprekende
op Aert Adriaensz Haen, inhoudende
hooftsoms 200.0.0
Noch bij den schoudt verschoten soo aen
diversche consultatie aengaende
testament als van copieren tsamen 8.10.0
/9400/
Somme bedraecht desen uutgeef
ter zomme van 858.10.0

958.10.0
Dese voorsz. negen hondert acht ende vijftich
gulden ende thien stuyvers ofgetogen van den
voorsz. thien hondert ende twaelf gulden
zoo dat onder den schoudt noch aen
gelt is drie ende vijftich gulden 10 stuyvers.
Actum aldus gedaen ten overstaen van
t'college van heemraden in t'bijwesen
van Gerrit Jansz den 4en December 1628,
hierof bij den schoudt aen den secretaris betaelt 2.12.8
Noch verteert bij Gerrit Jansz verteert 0.4.0

Op huyden den 31 Juyly 1628 soe sijn met myn
ende vrientschappe ten overstaen van den schout ende
heemraden in Niewleckerlant als oppervoochden van
s'heeren wege Marichien Goris, weduwe wijlen Leendert
Jansz, geassisteert met Cornelis Willemsz den Boer haer
gecoren voocht ter eenre, ende Willen Adriaensz,
schout, ende Gerrit Jansz als bestorven bloet-
voochden van de drie naergelaten weeskynderen van
salyger Leendert Jansz, geprocreert bij den vornomde
Maerichien Goris ter andere sijde, in den eersten soe
neemt Merchie Goris aen hare drie kynderen te onder-
houden in eeten ende dryncken, ter schole te stellen, de
meysjes te laten leeren naeyen, voorts te cleden ende
reden ende voorts alles te doen dat een goede moeder
schuldich is te doen ende dat geduerende den tijdt
dat elcke kynt sal sijn gecomen tot sijnen 18
jaren, waervoorens wederom Merichien Goverts sal
geheel houden ende genieten de geheelen imboel,
geen uytgesondert, het sij beesten, bedden, buertschuyten,
schou, lynden, tijnen geen uytgesondert behalven de
kleden ten lijve van Jan Barensz ende Leendert Jansz
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behorende sijn verkocht werden tot profijt van de voorsz. 
kinderen, zal noch de voorsz. weduwe
tot voldoeninge van de voorsz. alimen-
tatie gebruycken de voorsz. kinderen landen wesende
de drie deelen van negen-
thien mergen twe honteen vierendeel
hont lants met de huysinge, sulcx Jan
Bouwensz zaliger d'selve gepossidert heeft /
/9401/ mits bij haer d'selve landen uutter schade
houdende van schattinge ende ommeslagen,
voorts van dijck, dam, banwerck buyten
costen van de vorosz. kinderen, ende dit alles
mede zoo lang elck kint ot
sijnen achthien jaeren gecomen zal sijn,
welverstaende dat de voorsz. weduwe 
de voorsz. kinderen datelijck uutreycken ende
betaelen zal de zomme vn twee hondert
carolus gulden, mits dat oock daerenboven
de voorsz. weduwe haere kinderen
jaerlijcx uutreycken sal t'samen vijf ende
veertich carolsu gulden ende dat mede ter
tijt toie elck kint tot sijn achthyen jaeren ge-
comen sullen sijn, waervan den eersten
verschijndach wesen zal wesen Petry 1630,
eyndelijck is wel expresselijck
geconditioneert dat de voorsz. weduwe haere
drie onmondige weeskinderen niet in alles
en alimenteerde als voorsz. staet, soe mogen
de voochden van de voorsz. kindern met schoudt
ende gerechten dezelve kidneren naer haer
nemen ende besteden dezelve op een ander
tot coste ende laste van de voorsz. weduwe,
ende omme t'inhoduen van desen te voldoen
verbindt de voorn. weduwe specialijck
alle haere goederen onder t'verbant van allen
rechten ende rechteren. Actum aldus gedaen voor
Willem Adriaensz, schoudt, Jacob Velten
ende Adriaen Aertsz heemraden in Nieuleckerlant,
date voorsz.

De twee hondert gulden in desen
geroert is bij de weduwe voldaen ende betaelt.

De 7en April ontfangen van Willem Cornelisz van de lantpacht
verschenen Sint Pieter 1630 de som van 45.0.0
Dese penningen heeft den schoudt in rekening gebracht.
Reeckeninge van de lantpachten van de kynderen van
salyger Arien Pietersz den Jongen van het jaer gebruyck
end pacht 1628 ende van het jaere 1629.

Eerst Willen Leendertsz bruickt ontrent 10 hont
lants, gelegen te Schuwacht, den hoop voor 12.10.0
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Neltyn Pieters bruyckt 10½ hont lants in
Pieter Gosenweer, den hoop voor 19.5.0

Philips Pietersz 2½ margen ¾ honts in
Philips Elertsweer, den hoop 21.0.0

Willem Adriaensz, schout, 3 margen in Jan Jes-
weer met het huys 45.0.0

97.15.0

Dit gedeelte eerste de helleft Aert Jacopsz,
Pieter Ariensz, Huych Ariensz samen 48.17.8

De weduwe heeft bedelt bij Merich Ariens,
Neltyn Ariens, Arien Ariensz, Pietertyn Ariens, 
Gerrit Ariensz,  Pieter Ariensz, Huych Ariensz samen 48.17.8
Welcke gedelt 6.19.9

Desen huer van den lantpachte sijn geliquideert ende
ten vollen betaelt van voorsz. 2 jaren des komt Pieter Ariensz
ende Huych Ariensz te kort dat den schout verschoten heeft

26 stuyvers.

Noch bij den schout Willem Adriaensz verschoten aen Merten Huygen
voor kleeren aen Pieter Ariensz iutwijsenden de specevecati 6.2.8
Soodat damen dens chout in als comt van 2 kleyn
kynderen Pieter Ariensz ende Huych Ariensz 7.8.8
Den 2en February 1630.
/9402/
De renten ofte obbelgatyen sijn bedelt, te weeten Neltyn Ariens met haer 135 gulden
Pietertyen Ariens met haer 150 gulden
Annychjen Ariens met haer 110 gulden
Grietgen Ariens met haer 110 gulden
Maeckende samen ter som van 505 gulden
Dit is het gelt van de voorsz. kynderen haers moederlijcke
besterfenisse, noch mont de voorsz vijf kinderen gemeen
aen gelt van haeren vaders besterfenisse 268 gulden 12 stuvyers
Maeckende tesamen ter somme van 773.12.0

Des nemen de kynderen aen een obbelagaty houdende
op Cornelis Leenderts in Leckerlant monteerende
capetal 617.0.0

Noch is daer aen den schout gecomen
van de kynderen van den Blieck 156.12.0
Noch van intrest 9.0.0
Dese 156 gulden van ... heb ick Pieter Egbertsz betaelt
end eheeft hjet de kynderen weder goet gedaen opten 2 Februario
1630.
Dat sijn de obbelgatyen waer op bedelt is
Aert Jacopsz, Pieter Ariensz, Huych Ariensz,
eerst een obbelagatye houdenden op Goris
Jacopsz monteerende hooftsom 300.0.0
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Noch twee obbelgatyen houdende
op Ariaen Tonisz monteerende 200.0.0
Waervan comt Pieter Ariensz ende Huych Ariensz
hyer of van haer vaderlijck bestrefenisse 67.8.0

Blijft met haer drie kynderen gemeen boedel 132,12,0
Comt Aerdt Jacopsz van dese obbel-
gatyen aen capetael  144.4.0

Huych Ariensz ende Pieter Ariensz comt
tesamen van dese renten 355.16.0
Noch hebben de voochden ontfangen van den schout
vanwegen den Blieck kynderen van oflossinge van de
obbelgaty 26.8.0

Den 2en Februwary 1630 hebben Filips Pietersz als
voocht van de 2 naergelaten weeskynderen te weten
van Arien Pietersz saliger, geprocreert bij Geryt Huych 
Ariensz ende Pieter Ariensz gedelt de renten ende obbel-
gatyen met Aert Jacopsz voorsoen van Gerrit Huygen
assesteert met Willen Leendertsz ende Merten Huygen
sijn nom te weeten dat Aert Jacopsz sal hebben
een obbelgaty van Ariaen ... tot Leckerkerck
capitael 100 gulden, noch van den schout den ontfang
den 20en Mey 1626 hyerin is gerekent den intrest /
/9403/ 
Up huyden den 29en October 1629 soe sijn met myn ende
vrientschap bij maneiren van boelscheydinge ter presenty
ende ten overstaen van schout ende heemraden in Nieleckerlant
als oppervoochden van s'heeren weegen van weduwen ende weesen
den eersame Cornelis Foppen als getrout hebbende Stijntgen
Martens, weduwe wijlen Tonis Jansz, dewelcke nu ter
tijdt heeft aftergelaten Mertien Tonis oudt 21 jaren,
ende Ariaentje Tonis, 19 jaren, geasesteert met Dirck Jansz
van Berkoudt, haren bloetvoocht, is gecondytyonert
alsdat Cornelis Foppen ende Stijntje Martens sullen behouden
in vrijen eygendom alle de goederen, geen uytgesondert, sulcckx
Tonis Jansz metter doedt ontruymt ende achtergelaten,
te weeten alle incomende schulden te ontfangen, ock alle
uytgande schulden te betalen buyten laste ende coste van de
voorsz. kynderen des sullen de voorsz. kynderen bij stecken ofte anders
noch den tijt van twe jaeren in den bodel mogen comen in eeten
ende dryncken, des sullen sij weder hare naerstycheyt
doen tot voorsant van den bodel ende also men bevont
in de oflijvicheyt van saliger Tonis Jansz den boedel
ser beswaert te weesen van kleyne mydel eevenwel
beloft Cornelis Foppen ellick kynt te geeven als het is
gecomen tot sijn houwelijcken staet ofte tot 26 jaren
tot een gedachtenis van haren vader elyckx een rijckx-
dalder, hiermede sijn pertijen geschift, gescheyden voor /
nu ende ten eewygen dage. Aldus gedaen ten over-
staen van Willem Adriaensz, schout, Pieter Aertsz nede
Antonis Jansz, gesworen heemraden in Niewleckerlant,
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datum voorsz. ende is dees bij ons onderteyckent.
Willem Ariensz, 1629
Bij mijn Dirck Janssen
X 't marck gestelt bij Cornelis Foppen
Pieter Aertsen
Tonis Janssen

Op huyden den 11en Decembris 1630
zoo hebben Willem Adriaensz, schout,
ende Gerrit Jansz als bloetvoocht
van de naegelaete weeskinderen
van zaliger Leenaert Jansz haere of-
reeckeninge gedaen van den ontfanck
ende uutgeeff die zij hebben gehadt
vanwegen de zelffde kinderen.
[tussengevoegde regel:] Ontfangen bij schout 2 jaer intrest 
55 gulden in reeckeninge gebracht van Louwerens Crom.

Eerst een obligatie uutgeseth
aen schoudt Louwernes Crom
van Haestrecht, bedragende vijf hondert
gulden, deese 500 gulden sijn ofgelost bij Arien Jansz op 20en
Augusty 1634 dan rest noch 150 aen verlopen intrest.

Noch aen den zoon van Jan Pietersz
tot Leckerkerck metten intrest
ter somme van twe hondert ende vijftich
gulden.

Noch aen Jan Gerritsz capitael
de zomme van hondert ende vijftich
gulden.

Noch aen Pieter Gerritsz middel-
wech seven ende tseventich gulden ses
stuyvers 8 penningen.

Noch aen Ghijs Adriaensz
vijf ende twintich gulden.
/9405/
Noch aen Merten Jacobsz Dael noch 
geen obligatie van en is gecomen
van sterfhuys drie ende viertich gulden
12 stuyvers.

Noch is onder den schoudt
eerst van Pieter Adriaensz Bou
van obligatie metten verloopen intrest
hondert twaelf gulden ende 10 stuvyers,

Noch bij den schoudt ontfangen
boven t'geene hij uutgeseth
heeft van lantpacht of intrest
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een ende tseventich gulden.
[aanteking in de marge:]
Dit is bij den schoudt in zijn reeckeninge
den 3en december 1633 goet gedaen.

Somma bedraecht dat de wees-
kinderen alhier aen renthen ofte
gelt hebben de zomme van
twaelf hondert negen ende twintich
gulden ende zeven stuyvers,
hiervan gaet of van t'gelag 3.8.8
Noch voor den secretaris
salaris van schrijven 1.5.0
Actum ten overstaen van alle
de gerechten ter presentie van
Willem Cornelisz Boer als schoonvader
van voorsz. kinderen.

Nota 
De rendanten hebben hier
voor dese administratie geen
salaris genoten.
In kennisse van mijn
A.B. van Asperen, 1630

Uytgestecken bij den schout een obbelgaty
aen Ot Claesz den Blieck daer Cornelis
Jacopsz borch voor staet, de som van  200 gulden.

Den 24en december ontfangen van Willem Cornelisz
over de lantpacht verschenen het jaer 1630 de somme
van 45 gulden.

Den 9en Mey 1632 ontfangen van Willem Cornelisz over lantpacht
verschenen het jaer 1631 de som van 45.-.-

Ontfangen van Gerrit Leendertsz van 2 jaren intrest verschenen
binnen 1631 ende 1632 15.-.-

Ontfangen van Melijn Jansz van een obbelgaty capitael
ende verlopen intrest 265.6.-
In de voorgaende reeckeninge gemnetioneert.

Soedat bij mijn Willem Ariensz segen wardich is ontfangen
boven de uytgeset penningen 353.5.0

Den lesten Mey 1633 ontfangen van Lourens Pietersz,
schoudt tot Papendrecht over den intrest van
twe jaren van den jare 1631, 1632, de somme van 50.0.0

Noch ontfangen van Ruth Jacobsz van
sterfhuys in de voorgaende reeckeninge
gementioneert 47.16.0

-154-



Noch ontfangen van Willem Cornelisz
van lantpacht van den jaere 1632
ter somme van 45.0.0

Op huyden desen 3en decem,bris 1633
heeft Willem Adriaensz, schoudt, ende Gerrit
Jansz haer opreeckeninge gedaen van den
ontfanck ende uutgeef die sij t'sedert den 11en December
1630 hebben gehadt, blijckt bij slootte van reeckeninge
dat de kinderen van Leenaert Jansz noch aen gelt
hebben boven de obligatie in de voorganede reeckeninge 
noch ongecasseert, wesende de zomme van vier hondert
ses ende tachtich carolus gulden ende achthien stuyvers, t'welck den schoudt
sal zien uut te setten tot vordel van de voorsz. kinderen. Actum
in tçollgie van gerechten, date ut supra.
mij present
A.B. van Asperen, 1633
[aantekening in de marge:]
Hier gaet of
van t'gelach 7.0.0
den secretaris 1.6.0
den bode 0.10.0
/9406/
Afgetogen de oncosten blijft noch dat de
kunderen aen gelt komt 478.3.0

Op den 6en december 1633 ontfangen van Willem Cornelisz
den Bou op rekening van sijn lantpacht vervallen in den
jare 1633 de som van 25.0.0

Opten selven dito uuytgeset aen Willem Jansz Kraey
ende aen Jan Donemeyt wonende tot Ryderkerck
een obbelgaty die sijluyden sprekende hadden op het
dorp van Ryderkerck met kennis van Gerrit Jansz ende
Willem Cornelisz mytsgaders alle de heemraden daer
aen gegeven voor de kynderen 300.0.0

Opten selven dito aen oncoste geleeden als het gelt
uuytgeset ward met kennis van Gerrit Jansz 2.10.0

Ende noch aen  van het segel 0.4.8

Soedat noch onder mijn Willem Adriaensz is van den kynderen 0.8.8

Gerrit Jansz heeft mede tot de obbelgatie betaelt van sijn gelt
daer hij den interesn van moet hebben 0.18.8

Den 14en Merty met Gerrit Jansz ende
Willem Cornelisz tot Leckerkerck geweest bij den
schout nopende die deylinge van de landten
van Jan Hermansz, aen veergelt gegeven  0.4.3
Gedroncken hyer samen 0.10.0
Ende aen schrijven tot Schylman betaelt 0.18.0
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Twee reysen tot Ryderkerck geweest aen teercosten betaelt 2.10.0

Den 1en Juylt 1634 ontfangen van Willem Cornelisz
Boer in betalinge van de pantpacht 1633
des omme van 20 gulden

Desen 20en Juyly heb ick Willem Cornelisz behandicht
aen Lenert Leendertsz sylverwerck gekoft ...

Den 1en Desember 1634 ontfangen van de huysvrouw van
Jan Gerritsz 2 jaer verlopen intrest van den jare 1633, 1634 s'jaers
7.10.0 saen in gulden verschenen Bamis 1634 15 gulden

Den 4en February 1635 ontfangen van Willem
Cornelisz Boer van de lantpacht vanwegen Lendert
Gerritsz, vervallen 1634, gelegen tot Leckerkerk 7.0.0

Den 1en February 1637 ontfangen van Willem
Cornelisz over lantpacht vand en jare
1634, 1634, de som van  55.0.0

Mijn ontfanck is samen 73.10.0

Den lesten Mey ontfangen van de kynderenv an Ghijs Ariensz
van een obbelgaty capitael 25 gulden met den verlopenm
intrest 33.15.0

Ontfangen van de niuew backweterynck dat van de
kynderen lant is gegraven in het geheel is 188.19.0
Hiervan heeft Willem Cornelisz Boer ontfangen het
vyerde part, soedat ick in alles van kynderen wegen
ontfangen hebbe de som van  141.12.8
Beloopt mijn ontfanck in het geheel 248.17.8

Hyervan betaelt van koop van 4 hont ¾ deel hont
met de helft van 10½ hont aen de kynderen van Ghijs
Ariensz voorden in ... beloopt 608.17.0

Willem Cornelisz heeft hiervan betaelt het 4 part
komt tot laste van de kynderen 456.12.12
Noch aen oncosten opt gestelt vand en eygen en van de
tacxatie 2.18.8
Ofgetogen desen voorsz. somme soedat den schout voor de
kynderen verschoten heeft 210.14.0
/9407/
Den 25en Desember 1638 aen Jan Willemsz,
Thonis Thonisz, Wygger Gerritsz, betaelt in volle
betaelinge van den lesten termijn van de coop van de
landen bij Jacop Ariensz ende Bal Jansz gecoft
de som van 513.10.0
Hiervan heeft Willen Ariensz den Bou betaelt
het vyerde part 129.7.8
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Voor de ¾ part van de kynderen van
Leendert Jansz verschoten 384.2.0

Hyerop ontfangen van de huysvrou van Ot
Claesz Blieck van een jaer verlopen intrest 50.0.0

Soedat ick Willem Adriaens, schout, hebbe
voor de kynderen van Leendert Jansz 334.2.0

Noch bij mijn verschoten opten lesten Merty 1637
opte ander sijde verhaelt 210.14.0

Aen Willen het hooftgelt betaeld
tot uythuffe verset tot laste van de
kynderen 2.10.0

Comt den schout
van dese reeckening 547.6.8

Noch intrest van de 210.14.0 van de
lesten Mey 1637 of tot der volle liquidati toe 16.5.0

Ontfangen van Pieter Gerritsz mydelwech over
oflossinge van een obbelgaty capitael 77.6.18
mette verlopen intrest ontfangen met kennisse
van Pieter Jansz 107.2.8

Opten 20 Februwary ontfangen van den schout van
Ryderkerck over 3 jaren intrest capetaels
565 gulden, soedat ick ontfangen heb 174.11.37

An den schout verteert een rickxdaelder ende 81.6.3
verteert ofte vervaren 16 is noch 18.0.0

Ofgetogen den ontfangen penningen bij den schout,
soedat de schout noch suyvers komt
van de kynderen behalven den verlopen intrest 359.3.8

Compt den schoudt noch van twe jaeren interest
van 210.14.0 21.0.0

Sulcx dat den schoudt iit dese
reeckeninge van de weeskinderen
compt 330.0.0

Somma 380 gulden

Aldus gepasseert voor Pieter Gerritsz
ende Meerten Gerritsz Boer heemraden ten overstaen
van Willem Cornelis Boer desen 24en Merty 1639.
In kennisse van mij
A.B. van Asperen
Date voorsz. heeft den
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schoudt van Willem Cornelisz
Boer ontfangen 34.10.0

Den 24 Juyny 1639 ontfangen van de huysvrou van Jan Gerritsz
over oflossinge van een obbelgaty van 150 gulden
capitael haer met 6 jarem 6 maenden verlopen intrest
ontfangen voor den intrest 33.3.0 samen 
ontfangen de som van hondert drieentachtich gulden 3 stuvyers

183.3.0

Ten selven tijde tot mijn huyse verhaelt
12 stuyvers.

Als ick het gelt van Arien Joosten ontfangen heb  0.6.0,
ontfangen van de weduwe van Laurens Pietersz Crom
over oflossingen van een obbelgaty den hoftsom 500 gulden
den intrest rest is 150 gulden beloeft heeft te beteren
jaerdach 1640.
is weder uytgeset aen Cornelis Willemsz moelenaer
tot Leckerkerck 400 gulden
rest den schout noch van de kynderen behalven den verlopen
intrest blijckende bij de reeckeninge  62.3.0
3 maenden intrest van 350 gulden 4.10.0
/9408/
Willem Cornelisz Boer was schuldich
ses jaren huyer jaerlijcx 45 gulden te weten
1633, 1634, 1635, 1636, 1637 ende 1638 incluys,
compt t'samen 270 gulden

Hierop betaelt aen den schoudt dat hioj op huysden
in reeckening eheeft gebracht den 1en
February 1637 55.1.0

Noch aen de kinderen verstreckt daer zij
silverwerck voor hebben gecocht 55.0.0
Noch gecort van de meullen back-
weteringe 26.0.0

Noch van reparatie van de sluys tot
14 stuvyers de mergen 10.10.0

Noch aen reparatie van t'huys 21.0.0

Noch ane neiuwe gemaeckte
grieninge voor des kinders
portie 27.0.0

Compt noch voor het
extraoridnaris zincken van den
dijck ende voor t'verlies van den betalinge
aen de nieuwe backweteringe 40.0.0
Compt t'samen 235.10.0
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Sulcx dat Willem Cornelisz
alhier te cort compt 34.10.0
Die hij datelijck den schoudt
heeft aengetelt.

Den 25 April ontfangen van den schout van
Ryderkerck over 2 jaren verlopen intrest van den
jaere 1639. 1640, s'jaers 33.16.0 in de 2 jaren  67.12.0,
hyervan verteert ofte overvaren  0.1.10
Present Pieter Gerritsz, blijft suyvers 66.2.0

Ontfangen van de huysvrou van Livers Pietersz
als rest van verlopen intrest 160.0.0
aen conste in proces geleeden tot Leckerkerck
in 3 ryesen 8.7.0

De schrijfkosten moet
van Asperen hebben.

Den 28 Augusty aen Marthen Florisz bestevaer, getrout hebbende Leenty Leenderts
ofte aen gelt gegeven 150 gulden

1640
Aen de sacken van de landen
rest van Goris Leendertsz saliger 38 gulden die ick aen den secretaris
hebbe betaelt.
Aen de cost van de taxaty 6 gulden
ende is tesamen 44 gulden
van de acte 1.10.0

1643
Opten 18 October soe heb ick Willem Ariensz
mijn ... gedaen van mijnen ontfanck ende 
uutgheeff ende hem gehandlet tot huyden deesen dage
toe van weegfen de kynderen van Leendert Jansz, ende is be-
vonden bij slot van rekening dat den schout minder uytgegeven
heeft als hij vanweegen de kynderen ontfangen hadde, de somme
van vijf en vijftich gulden acht stuyvers, des moet den schout
aen Claessie Leenderts betaelen 62 glden die gecomen sijn van
intrest van Ryderkerck, aldus gedaen ten overstaen van
Pieter Gerrits, Willem Cornelisz Boer, Marten Florisz ende
Floris Martens datum als boven ofgetocken dees 45 gulden,
compt den schout alhyer tekort 16.12.0
dese 16 gulden rest heb ick aen Willem Cornelisz Boer behandicht.
/9409/
Rekenynck voor Willem Cornelisz
den Boer van de pantpacht bij hem
gebruyckt van de kynderen van zaliger
Leendert Jansz.
Eerst van het gebruyck van ontrent
19 margen den darden part jaerlicjx
van den jare 1639 45.0.0
Van den Jare 1640 45.0.0
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Van den jare 1641 45.0.0
Van den jare 1642 45.0.0

180.0.0
Hyervan betalinge gedaenbij Willem
Cornelis Boer 32.0.0

212.0.0
Eerst betaelt van het afterhuys van
verhuyert verspant ende verdeckt 74.0.0
Noch aen het huysyn voor de
duer
van decken repereren 26.0.0

Noch verschoten dat Goris Leenderts den
aremen heeft besprocken 50.0.0
Noch aen tegelen verschoten in het huys 18.0.0

Betaelt aen de doodtschuldt van
Leendert Goris soe aan kyst, graft
ende vant graf maecken 50.0.0

Betaelt aen mesterloen tot Rotterdam
aen Leendert Goris 54.0.0

272.0.0

Deese somme tegen den anderen geleyt
daer ofgetrocken 212 gulden hyer boven
verhaelt, bleeck dat Willem Cornelisz
noch rest van de kynderen 60.0.0
/9410/
Gertien Floren sal hebben ende bij loterije ge-
vallen de obbelgaty opte d'andere sijde verhaelt houdende
op Ploen Theunssen tot Ryderkerck hooftsom 517.10.0
metten verlopen intrest 279.17.0

Des sal Gertien Floren uytreycken ende betalen aen
haren broeder Geeryt Floresz eens de somme van 97.0.0
Belovende deselve penningen te betalen nu Bamys eerst-
comende 1627
/9411/
Dit sijn de obbelgatyen die de voorsz. kynder
van Barber Jans hebben

Eerst een obbelgaty houdende op Ploen Theunsz tot Ryderkerck
hooftsomme 517.10.0
Verlopen aen intrest tot 28 Feberwary
1627 de somme 279.17.0
Noch een obbelegaty op Pieter Goris tot
Leckerkerck hooftsom 150.0.
Verscheene 2 jaren intrest den 8 Novemeber 1626 18.0.0
Noch een obbelgaty op Cornelis Willem Theunsz in
Niuwlecerklant hooftsom 400.0.0
Sal verschijnen Jacop 1627 staet te betalen

20 gulden
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Noch een obbelegatye op Pieter Joris tot Goudrejan
hooftsomme 200.0.0
Sal verschijnen den 28 Juyny 1627 staet tegen den penning
16
Noch een obbelgaty houdende op Aerdt Ariensz den Haen
hooftsom 200.0.0
Is aen intrest verschenen 2 January s'jaers 11.0.0 22.0.0
Verschenen den 18 Feberwary 1627
De obbelegaty heeft Aerdt Ariensz den Haen ten vollen betaelt
den hooftsom mette verlopen intressen 225.0.0
Beloopt t'samen  787.7.0
Deese obbelegatie van Cornelis Willem Matheusz
hoeftsom 400 gulden metten verlopen intrest is aen Geryt Florisz
geheel gereekent, waerteegens Geyrt Florisz soe veel
gelts ontfangen heeft van Baernt Geryts dewelcke penningen sijn in reele ninge gepasseert.

Deese obbelgatyen sijn van malacnederen geweest als dat Geryt
Florisz noch sal hebben obbelgaty metten verlopen intrest van
Pieter Jansz, noch de obbelgaty op Pieter Jansz metten verlopen intrest,
noch de obbelgaty op Aerdt den Haen metten verlopen intrest,
ende noch sal Geryt Florisz ontfangen van Geryt Geritsz, sijne swager,
nu Bamis toecomende 1627 de som van 97.0.0
ende ofte Geryt Gerytsz de voorsz. penningen niet en betaelde opten presysen
tijdt, sal nae verschijndach betaelen tegens den pennynck 16 tot
de volle betaelinge toe.

Op huyden den 5 April 1627 soe heeft Baernt
Gertysz sijne oprekeninge gedaen van sijnen onftfanck
ende uutgheeff bij hem gehandelt van den 16 April
1619 tot datum voorsz. in kennisse van de kynderen van
Floris Gerytsz, te weeten voor Geryt Gertysz als man ende voocht
van Gertyen Floris ende Geryt Florisz voor hemselven geassesteert
met sijnen vader Floris Gerytsz ten overstaen van den schoudt
ende gerechten van Niewleckerlant ondergenomineert.

Eerst brengt Baernt Gertysz aen capetale obbelgaty
hyervoorens in het bouck vermellende, bedraecht ter
somme van 1367.0.0

Noch brengt Baernt Gerytsz voor ontfanck
soe aen intrest van renten of lossynge ende
lantpachten ter somme 494.18.0

Deese reeckeninge is gelijqt dat Baernt meerder
uytgegeven heeft dat hem noch komt behalven
de 1367 gulden aen obbelgatyen de somme van 15.6.0

Waertegens Baernt Gertysz wederom in rekeninge
brengt van intrest ontfangen van Arien Baernts 48.5.0

Soedat de kynderen noch komen van Baernt
Gerytsz de somme van 32.19.0
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Bedancklen wij onsen voocht van sijne goede regeringe
die hij voor ons heeft gedaen dewelcken ons heeft
beweesen vereffent ende gelyqedert ons tot een goet
contentement soewel gedaen. Aldus gedaen ten overstaen
van Willem Adriaensz, schoudt, Vop Jansz, Bestiaen Jes heemraden
in Niewlecerklant int bijweesen van Floris Gerytsz, vader,
ende Huych Voppen nom [oom] ende is bij ons onderteyckent
datum voorsz.
Mij present Willem Ariensz, 1627
X t'merck gestelt bij Geryt Gerytsz
/9412/
Upten ersten Februwary 1604
soe heeft Cornelis Willemsz Koen aengenomen te
onderhouden in montcoste twe kinderen
aftergelaten zijnde bij dode ende t'overlijden van
Pieter Fransz ende Barbaer Jans zijn huysvrouwe
der voorsz. kinderen vader ende moeder, vooerts te
wassen, te lappen, upsicht ende toesicht te hebben
upte kinderen, tel leeren, te vermanen soe't behoort,
geduerende den tijt van een jaer lanck, ingaende
den ersten Februwary als boven, waervoeren Cornelis Willemsz
bedongen heeft van de heylich geestmeesters Huybert
Leendertsz ende Jan Hendricksz, met consent van den
schoudt ende gerechten, die somme van elftalf pont
groot vlaems, Actum als boven.

Hierop ontfangen van den heylich geestmeester
boven vernomt upten 30en Mey 1604 die somme 
van 22 gulden.
/9413/
Copie
ick Pieter Foppensz, woenende in den ambocht van Nieuleck-
kerlant kenne ende lijde midts dese, voer mij ende mijne
arfven, onder mijn gewoenlijcek hantmerck wel duechdelijck
schuldich te wesen den heyligen geest in Nieuleckerlant
die somme van vijftich rijnsse gulden van 40 groeten stuck,
spruytende van goede geleende penningen mijn Pieter Foppensz vornompt
van de heylich heestmeester Huybert Leendertsz ende Jan Hendrickxz
met wil ende consent van den schoudt ende gerechten wel
toegetelt zijnde, beloove ick Pieter Foppensz vornompt dese voorsz.
somme van vijftich gulden stuck als vooren wederom
te restitueren ende te betaelennde anno
1604 ofte ten lancxten binnen die
eerste veerthien dagen daernae, wel geheel ende ten vollen
betaelt te zijn, verbindende daervoeren mijns persoens ende
alle mijne goederen, hebbende ende vercrijgende, onder verbant
déxecutie s'Hoofs van Hollant ofte anders met al-
sulcken recht ende rechteren als thoonders van dese goet-
duncken ende gelieven sal, cum expensis. In orconden soe heb
ick Pieter Foppensz dese mijne oblygatie doen schrijven ende deselve met
mijn gewoonlicken hantmerck onderteyckent. Actum desen 18en Janu-
wary 1604 stylo nova, ende was geteyckent met dusdanyge
merck. X
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INDEX OP PERSOONSNAMEN EN PLAATSNAMEN
De spelling van de namen in de tekst is erg grillig. Ik heb in deze index de spelling van de
namen aangepast. Arien, Aeriaen, Adriaen etc. is nu allemaal Adriaen, etc.

A.B. van Asperen 123, 130, 140, 154, 155, 157
Adriaen Adriaen Claes Meusz den Jongen  107
Adriaen Adriaen Gijssen 113
Adriaen Adriaen Koeyman 120
Adriaen Adriaen Mathijssen  50
Adriaen Adriaen Oemgens  18
Adriaen Adriaensz 8, 9, 76,80, 103, 105, 123, 138,
142, 151
Adriaen Adriaensz Gijsbertsz den Ouden 14
Adriaen Aertsz 44, 129, 143, 150
Adriaen Ariaensz Vinck  18, 101
Adriaen Arien Cleyssen  80, 100
Adriaen Berntsz 132
Adriaen Berntsz van Asperen 118
Adriaen Claesz (Cleyssen) 70, 71, 77
Adriaen Cornelis Aertsz  28
Adriaen Cornelis Casteleyn  30
Adriaen Cornelisz 4, 5, 29, 79, 85, 96, 97, 121, 122,
123, 134, 135
Adriaen Cornelisz  Baet 80
Adriaen Cornelisz Casteleyn  26, 28, 32
Adriaen Cornelisz den Langen 134, 35
Adriaen Geenen 8, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 30,
32, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 73,
74, 79, 83, 85, 86, 89. 90, 94, 96, 98, 97, 101, 103,
108, 110, 116, 119, 122, 123, 125, 126, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136
Adriaen Gerlofsz 67, 71, 89
Adriaen Gerritsz 9, 46, 48, 110, 139
Adriaen Gijssen (Gijsbertsz)  2, 14, 62, 87, 99, 100
Adriaen Gijssen den Jongen 91
Adriaen Hendricksz 8, 13, 14, 35, 47, 51, 61, 66, 75,
76, 77, 105
Adriaen Hendricksz Cort 1, 3, 4, 5, 8, 28, 30, 36, 43,
46, 47, 51, 53, 54, 61, 62, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85,
87, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 108, 111, 113
Adriaen Hendricksz Dircksz 19, 35, 37, 48, 61, 63,
47, 61, 64, 75, 77, 78
Adriaen Huygensz 24
Adriaen Jacobsz 136, 139
Adriaen Jansz  5, 10, 100, 139, 153
Adriaen Jansz den Groten 99
Adriaen Jansz lakecoeper  66
Adriaen jonge Gerrit 88
Adriaen Joosten  158
Adriaen Lauwen 8, 9, 10, 39, 40-43, 67, 69, 70, 95
Adriaen Leendertsz 75, 76
Adriaen Nellen 13
Adriaen Philipsz 141
Adriaen Pietersz 92, 124, 125, 138, 139, 140, 152
Adriaen Pietersz den Jongen 123, 136, 137, 140,
145, 150
Adriaen Thijssen 67, 77, 78, 105
Adriaen Tonisz 7, 139, 152
Adriaen van Asperen  121
Adriaen van Nes 144
Adriaen Vinck  19, 42
Adriaen Willem Jansz 8, 9, 10, 25, 30, 33, , 61,
1010, 41
Adriaen Willemsz 32, 52, 96, 98, 134

Adriaen Willemsz Koen  137
Aechtgen Leenderts  9
Ael Foppen  3
Aelbert  23
Aelbert Cornelisz 70, 71
Aeltje  84, 85
Aeltje Ariaen Neelen 83
Aeltje Ariaens 23
Aeltje Cornelis 109
Aeltje Egberts 124, 140, 145
Aeltje Pouwels 92
Aerndt van Diemen  3
Aert Adriaensz (den) Haen 103, 112, 122, 123, 149,
161
Aert Adriaensz jongen Haen  32
Aert Aelbertsz 24, 37, 46, 125
Aert Ariaensz 30, 32, 33, 48, 75, 76
Aert Clemetsz 10, 11
Aert Cornelis Joesten  99
Aert Cornelisz  44, 43, 99
Aert Cornelisz den Borger  99
Aert den Haen  161
Aert Jacobsz 11, 24, 137, 140, 147, 148, 151, 152
Aert Jansz 9, 18-21, 23, 33, 34, 39, 42, 45, 48, 49,
68, 75, 76, 77, 92, 94, 98, 108, 113, 119, 122, 123,
125, 126, 132, 133
Aert Jansz Bovenkerck 96, 111
Aert Jansz Winter 8, 39, 41, 43, 45, 66, 68, 
Aert Merten Gerritsz  7
Aert van der Colck 70
Aert Willem Cleysz  40
Aertgen Cleys 103
Alblas, Oud 5, 14, 18, 139
Alblasserdam  20, 99, 126, 134
Alechien Claes 129
Andries Adriaensz 122
Andries Lauwensz (Crom) 42,  95
Andries Waellen  5
Anna Ariaens 89
Anna Cornelis 19-22
Anna Cornelis Geloffz  19
Anna Goverts 42, 68, 94
Anna Jacops, weduwe Willem Ariaen Neelen 52
Anna Jans 5
Anna, weduwe Cornelis Gerritsz  24
Anna, weduwe Cornelis Gerlofsz  23
Anneken  96
Anneken Ariens 134, 135, 136, 141
Anneken Evertsdochter 114
Anneken Huygens 116, 126
Anneken  Mertens 100
Anneken Sebastiaens 97
Anneken Symens 110
Annigje Adriaens 124, 138
Annigje Aerts 11, 44
Annigje Ariens  151
Annigje Gerrtis 127
Annigje Goverts 39
Annigje Pieters 145
Antonis Bestejans 148
Antonis Jansz 152
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Arckengen  35
Arent Leendertsz  143
Arent Meertens 121
Ariaen Aert Commeren  100
Ariaentje  117
Ariaentje Aermwijffken  20
Ariaentje Ariaens 44
Ariaentje Dirckx  127
Ariaentje Gielis  9, 10, 23, 33
Ariaentje Leenderts 8, 16, 22, 118, 143
Ariaentje Melis  94
Ariaentje Philips 141
Ariaentje Tonis 4, 5, 136, 139, 152
Ariaentje, weduwe Cornelis Foppensz 79
Asperen, van  159
Assendelft, van  3

Bael Jansz  3, 58, 156
Baermen Damsz  1
Baernt Aelbertsz 46
Baernt Gerritsz  133, 161
Baldeijntgen Baltens (Willems) 54, 56, 72, 73, 74
Balten Willemsz 55, 56, 72, 73
Barbaer Jans  162
Barber Claes 5, 66, 70
Barber(tgen) Jans 106, 132,  133, 160
Barndt  117
Barndt Wiggersz 116, 118
Bastiaen Groen 135
Bastiaen Melisz 93
Bengamins Cornelisz  16
Bergambacht 127
Berkenwoude (Berkou) 143, 152
Berndt Dierckxz  5
Bernt Aelbertsz  48
Bernt Gerrtisz 106
Bernt Wiggersz  131
Bestiaen Jes  162
Bijchgen Claes 127, 128
Bleskensgraaf  18, 83
Blieck, den 151, 152, 140
Blokland  30
Boer, den verkeerden  19
Borchgen Cornelis  19, 21, 23
Bormen Daemsz  47, 59, 60
Boudewijn Pietersz 20
Brabant  3
Breda  3
Brederode, heer van 18

Claertgen 57, 58, 59, 60
Claertgen,  weduwe Bormen Daemsz 58
Claes Aertsz 137, 138, 139
Claes Ariensz  15
Claes Claesz 3, 7, 13, 14, 17, 19, 26, 70, 71, 100,
103
Claes Claesz den Jongen  1, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 20,
24, 27, 30, 50
Claes Cornelisz 4, 5, 18, 26-29, 32, 44, 96, 97
Claes den Jongen 70
Claes Gerritsz 2, 129, 139
Claes Haerminsz 3, 4
Claes Huygen 26, 27, 36, 105, 113
Claes Jan Cornelisz  147
Claes Jansz 5, 20, 23
Claes Leenderts  135

Claes Melisz 25, 93, 94
Claes Ottensz  85, 86, 87, 88, 89, 111, 112, 113, 121
Claes Pietersz  8, 9, 40-42, 68
Claesgen 18, 19, 71
Claesgen, weduwe Claes Claesz den Jongen 17
Claessie Leenderts  159
Cleys Pieter Woutersz 100
Cleysgen Clemets 10
Coel, dijkgraaf 18
Coen Jan Giellensz  19, 22
Coen Jansz  14, 22, 23, 71
Coen Jansz Maetten 11
Coolwijck, rentmeester 21
Cornelis Adriaensz 3, 16, 32, 35, 80, 122
Cornelis Aert Comers  50
Cornelis Aertsz  44, 99, 123
Cornelis Aertsz Crousten 52
Cornelis Ariaensz den Langen 27, 28, 32, 33
Cornelis Blonck  5
Cornelis Claes Huygen  29, 33
Cornelis Cornelisz  30, 31, 127
Cornelis Cornelisz den (jongen) Dorst 30, 31, 32, 45,
46, 47, 48, 66
Cornelis de Crom 132
Cornelis den Langen 29, 81, 100
Cornelis Dircxz Praem 14
Cornelis Durtsz Bijl. 105
Cornelis Egberts,  schoenmaker 18, 19
Cornelis Evertsz 106, 113, 114, 115
Cornelis Florisz  18
Cornelis Foppen  152, 153
Cornelis Geenne 38
Cornelis Gellofsz  19, 20, 22, 23
Cornelis Gellofsz Voerzongen 20, 21
Cornelis Gerritsz  24
Cornelis Gerrtisz van Nispen  18
Cornelis Gijsbertsz 19, 50, 51
Cornelis Goossen Othensz 8
Cornelis Goossensz  92
Cornelis Hendricksz 4, 13, 14, 47, 48, 51, 61, 62, 64,
97, 112, 121, 123, 
Cornelis Huygen 126, 127
Cornelis Jacobsz 53, 59, 154
Cornelis Jan Joestensz 28
Cornelis Jan Jorisz 29, 30
Cornelis Jansz  34, 81, 82, 139
Cornelis Jansz Blieck  147
Cornelis Jansz Verleck  33
Cornelis Koenen  85
Cornelis Lambertsz  49-51, 81, 145
Cornelis Lambertsz alias Melaets 121
Cornelis Leendertsz 96, 103, 130, 151
Cornelis Mertensz 100
Cornelis Ockersz  4-6, 44, 66
Cornelis Otten Blieck 140
Cornelis Pietersz 30, 31, 101
Cornelis Pietersz Slamp  45, 46
Cornelis Pouwelsz  92
Cornelis Preaem 14
Cornelis Thonisz,timmerman 138
Cornelis van Hornaer 110
Cornelis Willem Matheusz 161
Cornelis Willem Theunsz  160
Cornelis Willemsz (den) Boer 30, 33, 65, 66, 77, 78,
81, 86, 90, 105, 125, 126, 149
Cornelis Willemsz  18, 28-30, 32, 50, 125, 132, 133,
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134, 144, 158
Cornelis Willemsz jongen Boer  32
Cornelis Willemsz Jonkynt  26-29
Cornelis Willemsz Koen  162
Corstiaen Cornelisz  96, 97
Cort 71
Cort Ambocht  105, 114, 115

Daem Heyndricxz  3
Daem Jansz  16
Damis Gijssen 3, 4
Delfshaven 19
Delyaen Claes 87
Delyaen, weeduwe Ot Ariaensz 86
Dircgen Ariaens 53
Dirck Bormensz  58, 59
Dirck Cleyssen 100, 103, 104
Dirck Cornelis  123
Dirck Dirckx  126
Dirck Jansz 152, 153
Dirck Tonisz 18
Dirck Woutersz  3
Dircx Praem  18
Doesborch 103
Donckersloet 100
Dordrecht  3, 5, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 30, 52,
53, 59, 66, 112, 114, 120
Dusseldorp 113
Dyrckyn Albrechts  126

Eeuwet Heinrickx 97, 98
Eeuwet Heynen 96
Elisabet Jans 16, 130
Elshout 26, 29, 32, 45, 105, 113
Evert Cornelisz 114, 115

Filips Ellerts 137
Filips Pietersz (zie ook Philips Pietersz) 136, 152
Floris Foppen  110, 126, 142, 143, 144, 147
Floris Gerritsz (Floor) 63, 64, 106-108, 120, 133,
161, 162
Floris Jansz  109
Floris Martens  159
Floris Wiggersz 105, 116
Fons Besteyans 148
Fop Cornelisz  79
Fop Filipssen  142
Fop Huygensz  7
Fop Jansz 113, , 143, 145, 162
Fop Philipsz  141
Fop Pietersz  141
Fop Symensz 31, 45, 47, 48, 52, 67
Franck Cornelisz  1, 2, 12, 13, 139
Frans Melisz 93
Frans Pietersz 60

Gabryel, schoenmaker  18
gaermeester 19, 43, 68, 126, 137
Geen Otten 37, 53, 92, 93
Geen Pietersz  38, 39, 58, 86
Geenert Lendertsz  8, 9
Geertgen Floris 133
Geertien Willems  143
Gelloff Cornelisz  19, 20, 21
Gelloff Heymen 5
Gelloff Melsz 20, 22

Geloff Adriaensz 14, 16
Gerchgen Koene 69
Gerloff Damen 89
Gerrit  58
Gerrit Adriaensz 35, 36, 122, 123, 151
Gerrit Aertsz  30
Gerrit Cornelisz 19, 20, 21, 125, 127, 128, 129, 130
Gerrit Florisz  133, 160, 161
Gerrit Gerritsz  161, 162
Gerrit Heyndrixz 2
Gerrit Heyns 102
Gerrit Huych  Ariensz  152
Gerrit Huygen 152
Gerrit Jacobsz  107
Gerrit Jans de Worden 139
Gerrit Jansz 16, 22, 23, 24, 33, 36, 39, 45, 46, 52,
53, 57, 59, 74, 94, 96, 100, 104, 108, 111, 123, 143,
144, 149, 153, 155
Gerrit Joesten  137
Gerrit Leendertsz  154
Gerrit Matthijssen  81
Gerrit Mertensz 86, 100
Gerrit Symensz 110
Gerrit Thonisz 123
Gerrit Willemsz  135, 136
Gertgen Jans 52
Gertgen Willems  7
Gertien Floren  160, 161
Gerycken Fransz  21
Giessen int lant van Althena  123
Giessen Nieuwkerk 70
Gijs  59
Gijs Adriaensz 28, 29, 30, 57, 58, 59, 60, 66, 91, 93,
153, 156
Gijs Willemsz  14, 15
Gijsbert Cornelisz 19, 20
Gijsbert Lambertsz 45
Goessen Otten 53, 92, 93, 137
Goris Dircksz 126, 127
Goris Jacopsz  151
Goris Leendertsz  159, 160
Goudriaan  107, 161
Govert Govertsz 39, 42, 68, 94
Govert Leendertsz 39, 40, 41, 42, 68, 69, 94, 95
Griet Huygen  140
Grietgen, ‘t 13, 15, 32, 83, 99, 103
Grietgen Adriaens 124, 137, 138, 151
Grietgen Huygen 137, 140, 146
Grietgen Wouters 101, 104
Groot Ammers 121
Grote Lint 105, 106, 113, 114, 115
Haastrecht 149, 153
Hans Cornelisz 23
Heer Oudelants Ambocht 106, 114, 115
Helena Foppen 142
Helena Leenderts 118
Hendrick die Weever 71
Hendrick Dirckxz  76
Hendrick Goeverts 8
Hendrick Thijssen  2
Hermen Hendricksz  51, 81
Heyltgen Gerrits 110, 111
Heyne Corssen 3, 26, 32, 33, 29, 105, 113
Heynen Adriaensz Blijenborch  3
Hillichgen Wouters 101, 104
Hugen Genen  12
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Huybert Leendertsz 16, 83, 85, 86, 121, 133, 143,
144, 162
Huych Adriaen Pietersz  138
Huych Adriaensz 9, 10, 24, 25, 26, 41, 43, 54, 68,
137, 138, 140, 141, 147, 148, 151, 152
Huych Foppen 96, 98, 120, 126, 129, 131, 132, 133,
148, 162, 196
Huych Jansz  116, 130, 131, 136
Huych Otten  147
Hylken Willems 109

Ies Pietersz  133
IJsselmondt 60
Isack Abbema 143

Jacob Aellewijnsz  11
Jacob Aertsz 2, 10, 12, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 35,
32, 39, 41, 44, 81, 85
Jacob Ariensz  156
Jacob Cornelisz 125
Jacob Huygensz 130
Jacob Jacobsz  116
Jacob Jansz  144
Jacob Melisz 19, 23, 24, 25, 53
Jacob Meusz 26, 29, 30, 32
Jacob Tielmansz 52, 53
Jacob Velten 150
Jacob Willemsz 13, 14, 24, 35, 36, 37, 46, 47, 48,
52, 53, 54, 56, 61, 62, 64, 72, 73, 75-78, 83, 86, 87,
96, 97, 98, 104, 105, 110
Jacob Willemsz Geenen  110
Jacob Woutersz  38, 58
Jaentyn Ariens 142
Jaepge Stoeyen 64
Jan Adriaensz Kort  121, 144
Jan Ariensz 8, 25
Jan Barensz  149
Jan Bongert  121
Jan Bormensz  37, 47, 48, 52-54, 57, 58-62, 64, 65,
72, 73, 78, 107, 135, 148
Jan Bouwensz  150
Jan Brantssen 1, 2, 139
Jan Claesz (Cleyssen) 33, 34, 100, 103, 127, 129,
130
Jan Cornelis Gellofsz Voersongen 19
Jan Cornelisz  20-24, 29, 46, 88, 87, 89
Jan Daemen  3
Jan de Vries  120
Jan Dirckxs  129
Jan Donemeyt  155
Jan Gerritsz 45, 126, 149, 153, 156, 158
Jan Gielissen 17
Jan Gijssen  99, 100, 120
Jan Hendrickxz 65, 66, 96, 97, 98, 103, 162
Jan Hermansz 155
Jan Heynrick Gijssen  45
Jan Huygen 24, 29, 41, 42, 68
Jan Jan Ockersz  65
Jan Jansz 44, 52, 83, 96, 137
Jan Lambertsz  2, 51
Jan Lendertsz 22, 23, 24, 27, 29, 30, 35, 36, 44, 98,
99
Jan Meesz  109
Jan Pietersz 20, 33, 62, 82, 153
Jan Symensz  110
Jan Thonisz 7, 13, 24, 30, 32, 33, 79, 81

Jan van Moers 5
Jan Willemsz 11, 24, 114, 115, 156
Jan Willemsz Creuck  130, 131
Jan Willemsz Steltman 114, 115
Jan Woutersz 5, 11, 18, 24, 37, 38, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 60, 83, 106, 107
Janneken Pieters 96
Janneken Wouters 101, 104
Jannigen Huych Voppens  25
Jannygen Heyndricks  121
Jannygen Pouwels 92
Jannygen, weduwe AdriaenGijssen den Jongen 91
Jasper Cornelisz  80
Jasper Dirckxz 102
Jelis Pietersz 144, 145
Joesgen 104
Joesgen Ariaens 95
Joesgen, weduwe Jan Leendertsz  99, 100
Joest Aertsz 44
Joest Cornelisz  1, 79
Joest Vassen 109
Joris Gerritsz 45, 65, 66
Joris Jansz 107

Kinderdijk 100
Koen Evertsz 114, 115
Koen Jansz  24, 70, 72, 79
Koen Leendertsz  8
Krimpen 5, 101
Krimpen aan de Lek  81, 82
Krimpen aan de IJssel  39

Laagblokland 26, 29, 32
Lambrecht Hendricksz Spijckerman 108, 132
Langen Cornelis  33
LangenThielsz  2
Langeraeck 73
Lau Ariaensz  68
Laurens Pietersz 149
Laurens Pietersz Crom 158
Lauris Heynrick Tielen 50
Leendert Cornelisz  109, 135
Leendert Gelloffsz (Gerloffsz) 13, 16, 24, 65, 71, 89,
17
Leendert Gerritsz 17, 18, 36, 61, 64,147, 156
Leendert Gorisz  160
Leendert Govertsz 9, 40, 95
Leendert Huybertsz 68, 69, 118, 119, 142, 143, 144
Leendert Huygensz 24
Leendert Jansz 148, 149, 153, 155, 157, 159
Leendert Joris Pors  58
Leendert Leendertsz 8, 12, 16, 42, 68, 156
Leendert Melisz 94
Leendert Symensz  38, 46, 86, 96
Leendert Willem Ariaensz  58
Leendert Willem Derckxz  19
Leendert Willemsz  20
Leentgen  93
Leentgen Ariaens 13, 35, 47, 61, 63, 64, 76, 93, 104
Leentgen Cornelis 80
Leentgen Leenderts 159
Lekkerkerk  5, 9, 10, 13, 18, 20, 33, 50, 81, 97, 108,
136, 137, 140, 146, 152, 153, 155, 156, 158, 159,
160
Lijntgen  56, 140
Lijntgen Martens 148
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Lijntgen Wouters 54, 55, 57, 72, 73
Lijsbet 114, 115, 116
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Zwijndrecht 26, 29, 105, 114, 115

-168-



-169-



Weeskamer Nieuw-Lekkerland, boedelscheidingen en rekening van de weeskinderen,
1628-1666

Transcriptie door Geert Ouweneel

/0596/ is het nummer van de foto die ik van deze pagina maakte.
/ bladscheiding, als een tekst doorloopt op de volgende pagina
De akten lopen niet helemaal chronologisch.

Archief: GAD 701-2

/0596/
Hier sullen voortaen
beginnen de boelscheydinge
op reeckeninge van de weeskinderen
ende anders als volcht.

In manieren ende voorwaerden naerbeschreven,
soo zijn met minne ende vrientschap
met malcanderen vereenicht ende veraccordeert
bij maniere van boelscheydinge ende
grontlootinge, d' eersamen Pieter Gerrits
ter eenre ende Emmichgen Pieters ende Sijchgen
Pieters, zijne dochters, ter andere zijde,
geassisteert de voorn. dochters met
Willem Adriaensz, schoudt in Nieuleckerlant,
als haeren gecoren voocht in desen, ende dat in
voegen hiernaer verclaert. In den eersten sal
de voorsz. Pieter Gerritsz voor nu ende ten eeuwgen
daege hebben ende behouden zeeckere vijftalff
mergen ende een vierendeel honts lants met het halve huys, 
daer den voorsz. Pieter Gerritsz met zijne voorsz. kinderen
dese tijt in sijn woonende, gelegen deselffde landen
in een weerlants genoempt Steechen weer, belent
ten oosten Jan Ghielisz ende ten westen Jasper Diercsz-
weer, item noch zeecker vijff
mergen drie vierendeel hont lants gelegen
in Nieuleckerlant voornt., genoempt 
Daem Hendricksweer, belenth ten oosten
Willem Willemsweer ende ten westen Neel Foppen
lant, waertegens de voorsz. Emmichgen
Pieters ende Sijchgen Pieters voor nu ende ten
eeuwigen daege zullen hebben ende behouden
een zeecker weertgen lants, groot achtalf
mergen, genoempt Huybert Thonis-
weer, belenth ten oosten Claes Ottenweer
ende ten westen Joost Cornelissenweer met
noch een halve huysinge, vooren geroert,
welverstaende dat de landen ende goederen
gecomen van Pieter Gerritsz moeder
gemeen blijven, met expresse conditien
dat off gebuerde dat de voorsz. Pieter
Gerritsz ofte zijne voorsz. kinderen quamen te
huwelijcken, dat alsdan de voorsz. huysinge 
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/0597/ sal worden gepriseert bij twee onpartijdige
mannen hen dies verstaende, ende soo wes
bij den zelve bevonden wort de geheele
huysinge waerdich te wesen, sal den
voorsz. Pieter Gerritsz gehouden wesen de helft
daervan aen zijne kinderen te betaelen, met
hondert gulden s'jaers totte volle betaelinge
toe, mits alsdan datelijck bij hem de
geheele huysinge in eygendomme aennemende
ende behoudende, sijn noch conditien dat
oft gebuerde dat de voorsz. Pieter Gerritsz
compt te huwelijcken, soo sal hij in sulcken
gevalle de voorsz. Pieter Gerritsz sijne
voorsz. kinderen tsamen uutryecken en betaelen
op twee alsdan eerstcomende jaeren de zomme van
twee hondert glden te 40 groten vlaems
tstuck, alles zonder fraude ende
hiermede zijn de voorsz. parthijen minnelijck
van den anderen gescheyden, gecavelt, gedaen
ten overstaen van de voorsz. schoudt, Aert
Jacobs ende Fop Jansz, heemraden in Nieulecker-
lant.

In manieren ende voorwaerden hiernaer beschreven, zoo sijn
met min ende vrientschap bij manieren van
boelscheydinge ende vertichtinge, ter presentie
ende overstaen van den schoudt ende heemraden in Nieu-
leckerlant als oppervoochden van s'heeren wegen,
met malcanderen vereenicht ende veraccordeert,
Elysabeth Jans, weduwe wijlen Cornelis
Cornelisz, geassisteert met Anthonis
Pietersz Focker, woonende tot Alblasserdam, haren
gecooren voocht ter eenre, ende Aert Pietersz
ende Bastiaen Cleyssen ende Cleys Bastiaensz
als bloetvoochden ende vrunden van de vijff 
naegelaete weeskinderen van zaliger Cornelis
Cornelisz, bij de voorn. Lijsbeth Jans geprocueert,
in den eersten soo sal de voorsz. Elysabeth Jans
gehouden wesen haere vijff onmondige kinderen
te alimenteren ende onderhouden in eeten ende
drincken, cleeden, reeden, ter school te stellen,
oock mede de meysgens te laeten leeren
naeyen, reedelijck naer haeren staet, zoo
lange elck kint is gecomen tot zijnen
behoorlijcken ouderdom, te weten elck kint
tot sijnen 18 jaeren, waervorens Elysabeth
Jans sal genieten ende geheel houden alle
de goederen, hetzij lant, sant, huyse ende
boomgaerden, voorts alle imboel, te weten
haeffelijcke goederen, geen uutgesondert, sulcx 
Cornelis Cornelisz zaliger metter doot geruympt ende
achtergelaeten heeft, alle incomende schulden
te ontfangen, oock alle uutgaende schulden te
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betaelen, geen uutgesondert, sulcx de voorsz. Cornelis
Cornelisz zaliger metter doot ontruympt ende naer-
gelaeten heeft, mits conditie dat de voorn.
Elysabeth Jansdochter noch daerenboven uutreycken
ende betaelen zal tot behoeff van haere
vijff kinderen soo wanneer elcke kint tot zijnen
achthien jaeren gecomen sal zijn, elcx de somme
van twee hondert carolus gulden te 40 grooten
vlaems tstuck, maeckende tsamen thien hondert
carolus gulden, met haere vaders kleederen,
hetzij linnen ende wollen, sulcx nu jegenwoordch
sijnde, dewelcke openbaerlijck zullen vercocht
worden tot profijt van de kinderen, ende dat
/0598/ voor haere vaderlijcke erffenis ende
besterffenis, mits conditie off het
geviel dat eenige van de voorsz. kinderen
quamen te sterven voor haere momberen
daegen, te weten voor haere 18 jaeren,
hetselve sal tot lichtenisse wesen
van de moeders houdinge ende de belooffde
penningen van haer vaders erffdeel sullen erven
op de andere broeders en susters nae den rechte
van Zuythollant, mits dat de moeder de
penningen eerder uutreycken ende betaelen sal,
ofte het kint tot zijnen 18 jaeren geleeft
hadde, ende tot voldoeninge van de voorsz.
thien hondert carolus gulden, mitsgaders oock voor
de onderhoudinge van de kinderen, verbint
Elysabeth Jans ende stelt tot onderpant
haere drie kampen lants, gelegen in
t'buytenlant met alle sijne appendentien
daeraen behoorende, genaempt het Grietgen
ende voorts alle haere goederen, roerende ende
onroerende, maeckende deselve subject
onder t'verbant van allen heeren, rechten ende rechteren,
eyndelijck is wel expresselijck geconditioneert
ende versproocken dat de voorsz. Elysabeth Jans
haere weeskinderen niet eerlijcken en onderhielde
in eeten ende drincken, cleeden ende reeden, oock niet
ter schoolen en stelde als voorsz. staet, soo mogen
de voochden van de voorsz. kinderen comen bij den
schoudt ende gerechten ende besteden de kinderen op
een ander tot coste ende laste van de moeder,
tot verseeckertheyt van hetgene voorsz. staet
verbinden perthijen haerluyder persoon ende goederen
onder t'verbant van allen heeren, rechten ende rechteren,
hiermede zijn perthijen gescheyden, verticht ende
vertegen voor nu ende ten eeuwigen daege.
Actum voor Willem Adriaensz, schoudt, Jacob
Willemsz ende Huych Foppen, heemraden in Nieuleckerlant
den 3en December 1628.

De cleederen van Cornelis Cornelisz voornt. zijn
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openbaerlijck vercocht ende hebben gegolden seven ende
tsestich carolus gulden negenthien stuyvers ende sijn
berustende onder Elysabeth Jans, dewelcke
daervan betaelen sal behoorlijcken interest soo 
lange sij die onder houdt.
Mij present als secretaris
A.B. van Asperen

In manieren ende voorwarden hyernaer beschreven soe
sijn met myn ende vryentschap bij manieren van boel-
scheydinge ende vertychtinge, ter presentie ende over-
staen van den schoudt ende heemraden in Niewleckerlant
als oppervoochden van s'heerenweegen, met malcanderen ver-
eenycht ende veraccordeert, Aderiaentien Aderiaens, weduwe
Willem Ghijsbert Cornelis, geassesteert met Willem Aderiaens,
schoudt in Niew Leckerlant, haren gecoren voocht.
ter eenre, ende Gerrit Cornelisz Boer als bloetvoocht
van de twe naegelaten weeskynderen van saliger Ghijsbert
Cornelisz, bij den voorsz. Ariantien Ariens geprockereert, in den
eersten soe sal de voorsz. Ariantien Ariens gehouden weesen haere
twe onmondige kynderen te alimenteren ende onder-
houden in eeten ende dryncken, cleeden, reeden, ter school te
stellen, redelijcken naer haren staet, soe lange elck
kynt tot sijn 18en jaer gecomen sijnde, waervoorens
Aeriaentien Ariens sal genieten ende geheel houden alle
de goederen hetsij lant, sant, huys, hof, haeff, imboel,
sullickx de voorsz. Ghijsbert Cornelisz metter doodt geruymt
ende achtergelaten heeft, geen uytgesondert, te weeten
oock alle incomende schulden ontfangen ende alle uytgande
schulden betalen, sullyckx de voorsz. Ghijsbert Cornelisz saliger metter
doot geruymt ende achtergelaten heeft ende alsoe
de goederen weynich sijn die Ghijsbert Cornelisz heeft
achtergelaten om sijne kynderen te onderhouden, soe heeft
evenwel Ariaentien Ariens beloft te betalen als elcke kynt
tot sijn behorlijcke ouderdom is gekomen, de somme van 20 stuyvers
ende soe de voorsz. kynderen bynnen hare mondigen dagen quamen te
sterven, soe sal Ariaentien Ariens behouden alle de goederen
ende sal oock van de belofde 20 stuvyers elck kynt
niet geefen, ende tot voldonynge van de houdynge soe stelt
ende verbynde Ariaentien Ariens tot onderpant hare
hofstede, groet 10½ hont met de huysinge daerop staende,
gelegen in het Sluysweer daer Ariantien Ariens nu ter
tijt in woent, dat sij deselve niet sal mogen verkopen sonder
konsent van schoudt ende heemraden van Niewleckerlant.
/0599/ Is noch gecondytyoneert dat Ariaentien Ariens hare
kynderen niet en onderhyelde als voorsz. staet, soe mach
de voocht met den schout ende heemraden de kynderen
naer haer nemen ende besteden op een ander tot kosten
van voorsz. Ariantien Ariens. Aldus gedaen ten overstaen van
Willem Ariensz, schout, Huych Foppen, Cornelis Lendertsz,
Cornelis Woutersz, Cornelis Adriaens Blom, gesworen heem-
raden in Niewleckerlant den 25en Mey 1632.
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In manieren ende voorwarden hiernaer beschreven,
soe sijn met minne ende vrientschap bij
manieren van boelscheydinge ende vertichtinge met
malcanderen vereenicht ende veraccordeert ter presentie
ende ten overstaen van den schoudt ende heemraden ondergeeckent
als oppervoochden van s'heeren wegen, Wigger
Gerritsz als ten echten gehadt hebbende Merrichgen
Gijssen, ter eenre, ende Ghijsbert Adriaensz
als grootvader ende voocht van de drie
achtergelaten weeskinderen van de voorsz. Merrichgen
Ghijsendochter, geprocreert bij de voorsz. Wigger
Gerritsz, ter andere sijde, ende dat beroerende
alle de goederen, zoo roerende als onroerende,
egeen uutgesondert, sulcx de voorsz. Merrichgen
Ghijsen metter doot ontruympt ende
achtergelaten heeft, in den eersten zal de voorsz.
Wigger Gerritsz gehouden wesen zijn voorsz. drie
onmondige weeskinderen met name Gerrit 
Wiggersz, out 6 jaren, Mertijntgen Wiggers, oudt 3 jaren, ende Merrichgen
Wiggersdochters, oud 6 weken, te onderhouden ende te alimenteren
in eeten, drincken, cleeden, reeden, ter schoole stellen,
de meysgens te laeten leeren naeyen, ende voorts
alles te doen zoe wes een goet vader zijne
kinderen schuldich is ende behoert te doen, ende dat
geduyrende den tijt zoe lange van elck kint
tot zijnen moimbare daege, te weten tot sijn
achthien jaeren, gecomen sal sijn, waervoeren
den voorsz. Wigger Gerritsz sal genieten ende geheel
tot sijnen handen nemen ende behouden sal alle de goederen,
soe roerende als onroerende, tsij van huys, hoff,
lant, sant, haeffelijcke goederen, gelt, gout, silver,
gemunt ende ongemunt als anders, voorts
alle incomende schulden ontfangen ende alle uutgaende
schulden betaelen als anders, egeene uutgesondert,
sulcx de voorsz. Merrichgen Gijsen metter
doot ontruympt ende achtergelaten heeft,
des is de voorsz. Wigger Gerritsz gehouden
elcke kint als deselve tot zijne ofte haere
achthien jaeren gecomen zullen sijn, uut te
reycken ende te betaelen voor haers moeders
besterffenis de somme van vijf ende twintich carolus gulden
/0600/ alles te 40 groten vlaems den gulden gerekent,
compt voor de drie kinderen vijff en tseventich
carolus gulden, doch ofte geviel dat alle drie
de voorsz. kinderen binnen haeren ouderdom van
achtien jaeren deser werelt quamen te
overlijden, soe sullen de belooffde vijff ende
steventich gulden succederen op de voorsz. Wigger
Gerritsz ende niet op des kinders erffgenamen,
ende oft geviele dat de voorsz. Wigger
Gerritsz sijne voorsz. weeskynderen niet
eerlijck en onderhielde in eeten, drincken,
cleeden, reeden ende oock niet ter schoole en stelde,
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ende de meysgens niet en liet leeren naeyen, 
zoe mogen de voochden van de voorsz. kinderen,
mitsgaders schoudt ende gerechten in der tijt
wesende de voorsz. kinderen naer haer nemen
ende besteden deselve op een ander tot costen
ende lasten van de voorsz. Wigger Gerritsz, voor
welcke alimentatie den voorsz. Wigger Gerritsz
verbint alle zijne goederen egeen uut-
gesondert onder t'verbant van alle
rechten ende rechteren. Actum aldus gedaen voor
Willem Adriaensz, schoudt, Huych
Foppens ende Cornelis Woutersz, heemraden
tot Nieuleckerlant den 12en February
1633.
X t'Merck gestelt bij Wigger Gerritsz
& Merck gestelt bij H. Foppen
Mij present ende deur last
van schoudt ende gerechte voornt.
A.B. van Asperen 1633

Ick Geret Wiggers bekenne voor mijn
selven als vanwegen mijn suster ten vollen voldaen
ende betaelt te weesen van mijn vader Wygger Gerritsz, soe van de voorsz. tichtynge
als de penningen die mijn vader hadde ontfangen van onsen bestevader, monterende
ter somme van 476 gulden die ick Geret Wyggers sal ontfangen van Jan Cornelisz
Mey 1654, blijckende bij de copecedulle ons ter hant gestelt ende
wij hebben onsen vader gequijt der interest daer is niet van begeeren
voor sijnen getrouwen dienst aen ons gedaen, t'orconde is dese bij Geret Wyggersz
onderteykent den 16en Marty 1655.
In kennis van mij secretaris Willem van Zijl
X Dyt merck gestelt bij Geryt Wiggersz
/0601/
Rekeninge, bewijs ende
reliqua gedaen bij Willem
Adriaensz, schout in Nieu-
leckerlant van zijnen ont-
fanck ende uutgeeff die
hij gehadt heeft van de
goederen Geleyn Aerts
jegenwoordich inne woent,
ter presentie van de voochden
met namen Adriaen Geleyns
ende Aert Adriaensz Haen ende
Pieter Aertsz ende Jan Pietersz,
heemraden den 5en Merty 1633.

Eerstelijck bedraecht de geheele
erffhuyscedulle ter somme van 1597.0.0
Noch ontfangen van Speck 8.0.0
Noch ontfangen van rijs- ende rietvelt 35.10.0
Noch ontfangen van lantpacht 213.17.0
Somma bedraecht den geheelen ontfanck 1854.7.0

-6-



Uutgeeff tegens den ontfanck
vooren verhaelt
Eerst compt Willem Adriaensz vant slot
van zijn lesten reeckeninge bij hem gedaen den 17en February
1632 ter somme van 29.13.0

Noch bij den schoudt verschoten
in diversche posten ende alimentatie
daerin gereeckent 326 gulden uutgeseth
ten behoeve van Geleyn Aerts 1083.5.0

Staen noch aen restanten van
t'erffhuys te ontfangen 188.4.0 /

Compt den schoudt van zijn salaris
van de 40e penning van t'erffhuys 45.0.0

Noch voor zijn salaris van gaeren 32.0.0

Compt den secretaris van zijn
zalaris 36.0.0

Somma totalis bedraecht
desen uutgeeff ter somme van 1614.2.0

Den voorsz. uutgeeff tegens ontfanck
vereffent blijckt bij zloote 
van reeckeninge dat den schoudt
meer ontfangen heeft dan hij uutgegeven
hadde ter somme van 240.5.0

Aldus gehoort ende gesloten ten daege ende jaere
als in t'hooft van desen, ter presentie
ende ten overstaen als vooren, des t'orconden
dese geteyckent,
Bij mijn Aerdt Adryaens Haen
X t'Merck gestelt bij Adriaen Geleynen
Bij mij Jan Pietersen
Pieter Aertsen
Mij present A.B. van Asperen

Date voorsz. noch bij Willem Adraensz,
schoudt ontfangen van Jan Aertsz
de Haen de zomme van 24.0.0

Hiertegens compt den schoudt van verteerde
costen opte verhuyringe van t'lant gedaen 5.6.0

Dese rekening heeft den schout Willem Adriaensz goet gedaen
opten 25en Augusi 1635.
/0602/
1633
Opten 5 Marty als ick Willem Ariensz mijn rekening dede,

-7-



present Aerdt den Haen, Arien Geleyns, Aerdt Jacobsz, Jan
den Haen, de heemraden, secretaris die over dese rekening
stonden verteert met eten ende drincken 7.4.0.

Den 9 Marty Aerdt den Haen van Geleyn Aerdts-
wegen uytgeset aen Cornelis Thonis den
Blyeckx swager 100 gulden

Hiervan heeft hij geleyt een obbelgaty
Den 1en Marty Aerdt den Haen met Jan Reyer Nijs
collefdrager als die colfdrager Jan Bruygens inter-
dictie soude doen van huere op te seggen van Geleyns
kenniplant ende grient, doen was gedroncken
ende den colfdrager aen gelt gegeven 6 stuyvers, samen 14 stuyvers

Opten 24en Mart aen Jan Arts den Haen uyt-
geset daer hij intrest van moet betaelen 75.0.0

Noch heb ick hierbij geleyt dat Jan wederom
gegeven heeft 35 gulden samen aen Arnt Jacobsz capeteyn
tot Leckerkarck daer Ardt den Haen borge voor is 110.0.0

Den 3en Juyny aende huysvrou van Willem
Barnts betaelt over een verdel jaers mont-
kost ende verschoten penningen uytwijsende de quitancy 52.15.0

Verschot aen Willem Barnts vrou 0.2.15

Mijn komt noch van Lendert Aerts van teercosten
op het reden bij Huych Foppen, Rut Jacopsz ende
de buer voornt. heeft Pieter Aerts weduwe ende Geleyn
Ariens weduwe ende Ardt Jacopsz seyt dat Leendert
het vyerde part moet betalen, compt voor het 
vyerde part 2.5.0

1633
Den 12en Juyny aen Abram Schuyt sijne meyt
betaelt van dat hij Lendert Arts schuyt ende
schouw in sijn leven gehuyrt heeft 3.0.0

Den 21 Augusti betaelt aen Willem Baernts
voor een vierendeel jaer montkost ende
verschoten penningen voor Geleyn Arts 51.2.0
Uutwijsende de quitanty

Den 22en October aen de huysvrou
van Willem Baernts betaelt over een 
vierendeel jaers montkost van Geleyn
Arts 50.0.0

Ick en hebben geen quitanty, alsoe sij
mijn een generale quitanty van 200 gulden van
een geheel jaer moet gheven
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Verschoten aen repareeren aen Willem Baernts vrouw,
de rest komt in Janewary aenstaende,
den eersten Janewary 1634 ontfangen

Van Ardt Dircks van het gebruyck van
2½ margen lants van de pacht 1633,
gebruickt de margen 2½ gulden, comt
den hoop 26.5.0

Den lesten April van Geerit Foppen ontfangen van de
lantpacht 1633 verschenen 51.0.0

Pieter Ariens Bouman heeft mijn
gekort van dat hij Geleyn Aerts met sijn
wagen tot Delft brocht ende noch eens
met Arien Geleyns mette wagen Geleyn Arts
eenyge goederen met de wagen tot Delft gebrocht,
voor de twe reysen 6.14.0

1634
Den 1en Mey ontfangen van Aerdt den Haen
op rekening van de lantpachten van de landen
van Strefkerck, van den jare 1633 50.0.0

Den 5en Mey aen den huysvrouw van Willem
Baernts tot Dordrecht betaelt over
een half jaer montkost van Geleyn Arts,
in presenty van Cornelis Wenschens,
met Marichen Cornelis 100.0.0

Verteert ofte Geleyn aen kouckys gekoft
opten selven tijdt 0.8.0
/603/
Den 21en Mey Cornelis de Boer, Arien Geleyns,
Ardt den Haen, Rudt Jacops, als sij ecstrack-
lijchen uyt de verhueringe van de landen,
dat segel 6 stuvyers

Opten selven tijdt verteert bij de voorsz. personen aen
brandewijn, byer 2.8.0

Den 16en Juny 1634 betaelt aen Pieter
Coels, duerwarder van 200sten penning voor
Geleyn Arts 30.0.0

Aen Willem Baernts betaelt van 2 jaren
montkost voor Geleyn Arts met 9 gulden
acht stuyvers 8 penningen verschoten aen kleeren vermogens
de quitanty in date den 30en October 1634
de som van 409.8.8

Ontfangen van Cornelis Thonis over losschen
van een obelgaty met verlopen intrest 107.5.0
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Den 6en Augusty 1634 ontfangen van Jan
Jansz van 7½ schaft arde heeft van uyt den
haeck uyte dick elck schaft 2.5.0

Ontfangen van Jan Aerts den Haen van den
lantpacht van 2 mergen lants verschenen
1633 24.0.0

Noch ontfangen van Jan Aerts van de
hure van het huys van Geleyn Arts
de som van thyen gulden, brengt in
van reperaty aen het huys gedaen van een
nieuwe duer, nieuwe hangen, de glas
te vastel samen 4 gulden bij mijn ontfangen 6.0.0

Noch ontfangen van Ardt Jacops
van de huer van 2 margen lants
after Lendert Arts van den jare 1633 24.0.0

1634
Den 29en October van Ardt Ariens den Haen
in mynderinge van 250 gulden die Cornelis Arts den
Haens kynderen Geleyn Arts schuldich was 53.12.0

Aen Reyer Cornelis betaelt van de ongelden
van Strefkerck van 4½ mergen lants
van den jare 1632, 1633 met t'half van de
byerexcijs, vermogens de quitanty in dato den
5 October 1634 de somme van 43.9.12

Dit is gerekent opten 25en Augusti 1635,
volgende de rekening gepasseert.
/604/
In manieren ende voorwaerden hiernaer beschreven zoo sijn
met minne ende vrientschap bij manieren van boel-
scheydinge ende vertichtinge met malcanderen vereenicht ende
veraccordeert de naebeschreven kinderen ende erffgenamen van zaliger
Aeltgen, Fop Huygen, weduwe, beroerende de grontlootinge
ende grontcavelinge van de landen, renthebrieven ende obligatien
zulcx zij van de voorsz. Aeltgen, Fop Huygen weduwe geërft ende
aenbestroven zijn, namentlijcken Huych Foppen, Fop
Eeuwouts ende Fop Heyndricks, Gerrit Jansz als getrout
hebbende Jaepgen Heyndricksdochter voor haer zelven ende in desen
vervangende ende haer sterck maeckende voor Merichgen Heyndriks,
alle kinderenvan zaliger Ygen Foppen ende dat in der voegen hier-
naer verclaert. In den eersten sal den voorsz. Huych Foppen
voor nu ende ten eeuwigen daege hebben ende behouden zeeckere
vijff honden lants, gelegen in Fop Huygenweer, met de
huysinge, schuyr, bepotinge ende betelinge daerop staende,
daer Aeltgen Fop Huygen zaliger plach te woonen, welcke landen
met de appendentie vandien Fop Eeuwouts voornt. van de voorsz.
Aeltgen Foppen, sijn grootmoeder, aenbestorven zijn, waertegens
den voorsz. Fop Eeuwouts intrecken zal een seeckere
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obligatie, houdende hooftsomme drie hondert gulden metten intrest
vandien, die den voorsz. Huych Foppen opten voorsz. Fop Eeuwouts sprekende
heeft, daermede de voorsz. obligatie is gecasseert ende zal noch
den voorsz. Huych Foppen uutreycken aen den voorsz. Fop Eeuwouts de somme
van een ende tsestich gulden ende voor zijn huysvrou twee rosenobelen
ende vier nieuwe horen die den voorsz. Fop Eeuwouts bekent alle tesamen
van Huych Foppen ontfangen te hebben den lesten penning metten eersten,
zonder hem eenich recht aen dezelve goederen te behouden. Item noch
is den voorsz. Huych Foppen te loote gevallen
de nombre van dordalff mergen lants, gelegen in Fop
Huygenweer voornt., die de voorsz. kinderen van Igen
Foppen zaliger aenbestorven zijn van hare grootmoeder Aeltgen
Foppen weduwe voornt. met de huysinge, timmeragie ende
beplantinge als vooren, waertegens de voorsz. kinderen van
Igen Foppen voornt. sullen hebben voor nu ende ten eeuwigen
daege alsulcke twee mergen lants, gelegen in
Anne Joostenweer voornt. tot Streeffkerck daer de voorsz. kinderen
van Igen Foppen nu ter tijt zijn op woonen, dat Huych Foppen
van zijn voorsz. zaliger moeder aenbestorven is, des sal de
voorsz. Huych Foppen uutreycken aen de voorsz. kinderen van Igen Foppen
de zomme van drie hondert carolus gulden. Item noch is de
voorsz. kinderen van Ygen Foppen te lootte gevallen zeeckere vier hont
lants, gelegen tot Streeffkerck in Anne Joosten weer voorsz.,
tselve Fop Eeuwouts in tselve weer van haere groot-
moeder Aeltgen Foppen aenbestorven is, daertegens 
/0605/ Fop Eeuwouts weder sal genieten alsulcken drie
hondert gulden als de kinderen van Igen Foppen moste
ontfangen vooren gementioneert van Huych Foppen
voornt. ende zullen dezelve kinderen noch uutreycken
aen Fop Eeuwouts voorsz. de zomme van vijftich gulden.
Item beroerende de renthebrieven bij de voorsz.
Aeltgen Foppen naegelaten, soo is Fop Eeuwouts
met zijn twee zwagers als Cornelis Ockersz ende Willem
Woutersz bedeelt aen een renthebrieff hooftsomme
hondert ende tseventich carolus gulden metten verlooppen
intrest vandien, sprekende op de weduwe van Goris
Jansz tot Streefkerck, waertegens den voorsz.
Huych Foppen ende de kinderenvan Igen Foppen
sijn bedeelt tsamen een renthebrieff, houdende
hooftsomme drie hondert ende veertich gulden
metten intrest vandien tot desen daege toe
verlooppen, sprekende op Adriaentgen Claes, waermede de voorsz. parthijen 
soo veel belangt dese voorsz. lootinge ende
deelinge metten anderen tevreden zijn geweest, verticht
ende vertegen voor nu ende ten eewigen daege, oock alles
vereffent ende geliquideert, zoo beroerende haer
huwelijcksche voorwaerden ende andersins, sulcx zij
diesaengaende metten anderen tot desen daege toe metten
anderen uutstaende hebben gehadt, egeen uutgesondert.
Actum aldus gepasseert voor Willem Adriaens,
schoudt, Cornelis Leenaerts ende Symen Cornelisz,
heemraeden in Niueleckerlant, die dese neffens
de parthijen hebben onderteyckent den 23en Merty
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1633.
Bij mij Huych Foppens
Fop Eeuwitsen
Jop Hindricx
Willem Ariensz 1633
X t'Merck gestelt bij Gerrit Jansz
Mij present A.B. van Asperen 1633
& t'Merck gestelt bij Symen Cornelis
$ t'Merck gestelt bij Cornelis Lenaerts

Bekenne ick Fop Eewits voldaen ende betaelt
te weesen van alsulcke drie hondert gulden
als Fop Eewits quam van de kynderen van Ichen
Foppen volgens de vertychtinge ende grontlotynge
hyer neffensgande gecomen van sijn grotemoeder
Altyen Fop Huygen ende dat duer handen van
Huych Foppen, t'oirconden is deses bij mijn Fop
Eewyts geteyckent den 3en April 1633.
Fop Eeuwitsen
Mijn present als schout 
in Nieuleckerlant, Willem Ariensz 1633

Sijn noch met malcanderen geliquideert, 
gegrontloet de kynderen ende kyntskynderen van saliger
Altien Foppen als namentlijck Cornelis Ockers,
Willem Woutersz, mytsgaders de kynderen van Ichen
Foppen, in den eersten is Cornelis Ockers te loote gevallen
ende is aenbedeelt met vijftalf margen ende een
hallef hont lants gelegen opte noortsijde tot
Oudt Alleblas, genaemt Slapendel, ten oosten be-
lent Jenlant ende ten westen Jan Martens, de kynderen
van Ichien Foppen sijn tesaemen bedeelt met ses margen
lants, gelegen tot Strefkerck, genaemt Arien Josten-
weer, ten oosten Jop Florisweer ende aen de westsijde
Cornelis Florisweer, de kynderen van
Huych Foppen sijn tesamen bedeelt met achtalf margen
latns, gelegen in Nieuleckerlant in Fop Huygen-
weer, ten oosten belent Huych Foppenweer ende ten westen
Huygenlant, Willem Woutersz is bedeelt aen
gelt ofte rentenbrieven de somme van twaelf hondert
gulden, Fop Eewyts is bedeelt mede aen gelt ofte
/0606/ renten de somme van twaelf hondert gulden, 
is noch de kynderen van Huych Foppen
bedeelt aen een rentebryef houdende op
Claes Geenen, hooftsomme 340 gulden, hiermede sijn de
kyntskynderen van saliger Aeltien Fop Huygen verticht
ende vertegen voor nu ende ten eewygen dagen,
sonder dat den eenen ofte den anderen op malcanderen
iet heeft te pretendeeren, ende bekende elyckxs
int bysonder voldaen ende betaelt te weesen,
belovende parthijen ten weedersijden desen contrack
ende grontlotynge op eere ende vromycheyt
onverbreeckelijck naer te comen, dat onder t'ver-
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bant van haerluyder persoen ende goederen, subjecterende
deselve onder t'verbant van allen heeren, ende
rechteren ende rechten, sonder fraude is desen
bij parthijen ondertyeckent den 24 Mey 1643.
Cornelis Jansz
Meerten Gerrits
Cornelis Ockersen
Willem Wouterssen
Fop Hyndricks
Pieter Reeyersen
Gerret Jansen
/607/
Wij, Willem van Sijl, schoudt, Jan Cornelisz Huysman
ende Jan Pietersz Streefflant, heemraden
tot Nieuleckerlant, oirconden ende
kennen dat voor ons gecomen ende gecompareert
is in eygene persone Aert Jacobsz ende 
Jan Aertsz Winter, onse inwoonders,
bijde out ontrent vier en tseventich jaren,
ende verclaerden sij comparanten hoe dat
haer seer wel bekent is geweest
eenen Jochem Pietersz, in sijn leven siecken-
trooster tot Dordrecht, verclaerden oock dat den
voorsz. Jochum Pieters vader geheeten was
Pieter Pietersz, in sijn leven buysteldrager
tot Dordrecht, verclaerden vorders den voorsz.
Aert Jacobs dat den voorsz. buysteldraeger
hem verscheyde malen gevraecht heeft,
hoe vaert mijn moeye al (denoterende een
seeckere Marichgen Damen, wonende in
Leckerlant voornt.,) die sij deposanten
verclaerden seer wel gekent te hebben
ende dat het de moeder was van eenen
Dirck Teunisz, haren nabij wonende
buyrman, jegenwoordich noch in leven,
gevende voor redenen van wetenschap
dat den voorsz. Dirck Teunisz mitsgaders
sijne moeder Marichgen Damen geduyrende
haere deposanten kennis in Leckerlant
gewoont hebben, ende specialijck
den voorsz. Aert Jacobs dat den voorsz.
Pieter Pietersz met buysteldragen
dickwils in sijnen dienst is geweest
ende oversulcx menichmael naer de voorsz.
sijne moeye gevraecht heeft,
ende want men schuldich is der waerheyt
getuygenis te geven, bysonderlijck des
versocht sijnde, soo hebben wij schoudt ende heemraden voornt.
alvoorens de voorsz. verclaringe van haer
deposanten gehoort hebbende, dese met onse
gewoonlijcke hantteyckeningen onderteyckent
opten 12en September 1658.
W. van Zijl

-13-



Jan Cornelis Huysman
X t'Merck gestelt bij Jan Pieters Streeflant
/0609/ 
In den naeme des Heeren, Amen. Soo is ten eersten gedaen 
een wettelicke howelick gecontracteert ende geslooten
tusschen Geerit Joris, toecomenden bruydegom, wesende
geassesteert met sijnen vader Goris Gerrits ende Geerit
Jansz, oudt secretaris tot Leckerkerck, ende Pieter
Jacops, wonende aldaer, ter eenre, ende Geesyen Floren,
toecomende bruyt, met haeren vader Floris Geerits
ende haeren broeder Gerrit Florens, Baernt Gerrits, heuren
voocht ende Gerrit Jacops, Huych Foppen, haere res-
pectyve oomen ter andere sijden, ende hebben de
vernomden conterenten respectyve belooft ende beloven
bij desen de puncten hyernaer volgende geinsereert ende
verhaelt naer te comen ende te achtervolgen als ackten
antenuptiael ende heylickxe voorwarden, te weeten
alsdat Goris Gerrtis ten houwelick geeft met sijnen soen
het halve huys ende arve daer hij nu tegenwoerdich
in woent, mytsgaders den halven imboel, te weeten, bedden,
bulten, sullickx tegenwordich in huys is, voorts brengt
Floris Gerrtis tot onderstant van desen houwelicke
met sijn dochter alle haeren moeders arffenis ende
besterffenis, geen uytgesondert, met expresse con-
dytyye ofte het gebuerde hetsij bruydegom ofte de
bruyt binnen den tijdt van seven eerstcomende jaren
oflijvich te worden, sonder blickende blijvende
geboorten bij den anderen geprocreert achter te laten, dat
asldan deselve goederen ellyckx die sij in houwelick
hebben gebracht, sullen blijven ende wedercomen aen de-
selve sijnde daer die van gecomen sijn, oock mede
dat deselve goederen bynnen den voorsz. tijdt van 7 jaren
niet mogen beswaert ofte verkoft worden dan naer be-
wilge ende consent van beyde haer vaders ende
vrunden ten weedersijden, ende de vruchten van de goederen
sullen sij mogen genyeten, myts wynste ende verlies in
staende houwelijcke sal samen delbaer weesen ende 
t'enden den tijdt van 7 jaeren nae de veeneraty van desen
houwelick dat alsdan deselve goederen sullen weesen
gemeen, hetsij van wat sijde deselve goederen gecomen
souden sijn, ende is hyervan gemaeckt dese houwelicken
voerwarde berustende onder mijn Willem Adriaens ende
hyeruyt te geven coppie tot versouck van perthijen van
wedersijden ende is bij beyde perthijen onderteyckent den
9en Janewary 1627, was onderteyckent: 
X t'merck van Goris Gerrtisz 
Gerrit Jansz
Pieter Jacopsz
Cornelis Gerritsz
Floris Gerritsz
Bij mijn Gerrit Jacopsz 
Bij mijn Huych Foppens
Mijn present als subsecretaris in Niew Leckerlant, Willem Ariensz.
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Gecolionert jegens de prysepale houwelijckxe
voorwarden is bij mijn bevonden te accorderen als sub-
secretaris in Niew Leckerlant opten 14en Juyny
1634.
Willem Ariensz

De prysepael heeft Gerrit Jansz gelicht.
/610/
Coppie
Wij, Franck Wijten van den Nes, schoudt van Sande-
lings Ambocht, Anthonis Cornelis Lodewijckx ende
Pieter Sebestaens, heemraden in den voorsz. ambochte, oirconden
ende kennen alsdat voor ons quam Albrecht Samuel,
onse gebuerman, bekende hoe dat hij spreeckende
heeft een jaerlijckxe rente van ses gulden tstuck
tot 40 grooten vlaems, te lossen den penning veerthien,
gehypotecqeert sijnde op t'gerechte vyerde part van seven
margen lants, leggende in een weerlants genaemt
Arien Brants smaelweer, gelegen met alle sijne toe-
behooren in Niew Leckerlant, belent ten oosten, westen naest-
gelant het Breeweer van twaelff margen, verschijnt
jaerlijckx den 25 Janewary, breder in de rentebrieve
gementioneert, toebehoorende Gerrit Anthonis,
man ende voocht van Maricken Gerrtisdochter, wonende
in Niew Leckerlant, ende alsoo den voorsz. Gerrit Antonis
in de voorsz. qualite de hooftsomme van de voorsz. rente
met alle verlopen intresten vandien affgelost ende ge-
queten heeft in goeden ganckbaren gelde an den voorsz.
Samuelings ende wel behoort hadde den voorsz. rente-
brief an den voorsz. Gerrit Anthonys behandicht te worden
ende den voorsz. Samelings verclaerde voor ons dat was
berustende geweest onder Willem van den Brouck, notaris,
residerende bynnen Dordrecht ende bij hem is vermyst,
soo belofden nochtans de voorsz. Samelins soo haest
doenlijck is de voorsz. rentebrief in handen van den voorsz.
Gerrit Anthonis ofte sijne gecometeerde te behandigen, wel-
verstaende nochtans dat ofte t'gebuerde dat de voorsz. ver-
myste rentebrief wederom te voorschijns gebrochte
worden, dat in sulcken gevalle deselve crachte loes 
[akte houdt hier op, maar gaat op /0611 rechts verder:]
ende van onwarden sal gehouden worden, welcke met deesen
quytancy gedoodt, gecasseert ende te niete gedaen
wordt, maer ofte t'gebuerde dat den voorsz. Gerrti Anthonis
molest ofte fecxatye daerdoor quaem te lijden in alsulcken
gevalle en de verseekerheyt vandien, soo heeft den voorsz.
Sameling hyer onder gestelt, gelijcken hij doet bij desen
sijnen boomgaert, groet een margen lants, met
alle sijnen toebehooren, staende ende gelegen in onsen
ambachte, belent volgens d'oude brieven daervan sijnde,
voorts sijn persoon ende alle sijne vardere goederen, roerende
ende onroerende, omme bij fauwte vandien daeren te
mogen verhaelen, soo hooftsomme als verlopen rente ofte intrest
vandien daeraen te mogen verhalen mytsgaders alle
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costen, schade ende verlet daerom doende ende
lijdende, stelt in subjectie alle deselvige
ende de kuere vandien t'verbant van allen rechten ende
rechteren, alles sonder fraude. des t'orconde soo
hebben wij schoudt ende heemraeden desen onderteyckent.
Actum den 6en dach Mey 1632 ende was onder-
teykent in kennys van mijn secretaris.
Frans Willem van Nes
Arien Sebastaens van Nes
Bij mijn Anthonis Cornelis Lodewijckx
Beerlemans, secretaris 1632
/610/
Up huyden den 7en February 1634 soo sijn wij Jacobus
Outhovius, predicant tot Nieuleckerlant, geauthoriseert van den schout
ende secretaris aldaer met Pieter Arts ende Baernt Wiggers, ge-
sworen heemraden van Nieuleckerlant, soo sijn wij ontboden
ten huyse van Wigger Jansz, wonende opte sijde van Nieuleckerlant.
sieckelijck te bedde leggende, maer sijn verstant, redenen ende
memory ende vijf synnen wel hebbende, soo ons heemraden is
gebleken, aenmerckende de broselycheyt des menschen levens,
dat daer niet sekerder en is dan de doodt ende onsekerder dan de
uure derselver, willende van deser warelt niet scheyden sonder eerst
ende alvorens gemaeckt te hebben sijne testament ende uyterste
wille, ende dat in het bijweesen ende consent van sijne vorluyden,
eerstelicke heeft hij testateur teniet gedaen ende ge-
revosseert alle voorgaende testament, codicillen, voor desen ge-
mackt ofte souden gepasseert sijn, comende te desponeren van sijne
tijtelijcke goederen die hem Godt verleent heeft, eerstelicke
begeert ende maeckt hij testateur dat sijne huysvrou
Merichen Cornelis naer sijn afflijvicheyt sal blijven in het
volle besyt van al sijne tijtelijcke goederen, die hij testateur
naer sijn doodt soude achterlaten, omme daermede te doen
als haer vrij eygen goet, mits dat sij gehouden wort de drie
kynderen bij de voorsz. Marchen Cornelis verweckt op te voeden ende
te alimenteren, kleeden, reeden, ter scholen te stellen, mytsgaders Cornelis
Wygers sijn voorkynt, verweckt bij Marichen Dercks deselfde mede
te onderhouden tot sijn 18 jaer ende sal dan gehouden
weesen aen sijne kynderen uyt te keeren elyckxs eens de
somme van 25 gulden, hyermede institueert den vader sijn
kynderen als arefgenamen van sijn vaderlijcke areffenisse, is
noch wille ende begeert dat de naekinderen quamen te
sterven voor haren mondigen dage, dat alsdan de voorsz. 25 gulden
sullen succederen. alle hetgene voorsz. staet, verclaerde hij
testateur te wesen sijn uyterste wille ende begeerte,
begeerende van ons gemaeckt te hebben instrument in
forme. Aldus gedaen [...] ende jare als boven.
Pieter Aertsz
Barnt Wiggersen
In kennis van mijn Willem Ariensz, 1634
/0611/
Compareerden voor ons Cornelis Leenderts ende Jasper
Pieters, gesworen heemraden van Niew Leckerlant, Ceuntgen
Ariensdochter, weduwe wijlen Floris Foppens, dewelcke

-16-



heeft voor ons eernstich versocht ende tot voocht
gestelt over hare onmondige weeskynderen van saliger
Floris Foppen, geprocreert bij denselven, Willem Adriaens,
schout in Nieuleckerlant, volgens het testament
bij Floris Foppen, voor schoudt ende heemraden ge-
maeckt in date den 1sten Juyny 1634. T'orconden
deses bij ons gesworden heemraden geteyckent den 1en
juyny 1637.
X t'Marck gestelt bij Cornelis Leenderts
Jasper Pieterssen
/0612/
In den name des Heeren, Amen, sij cont ende kenelick
dat voor ons Willem Aderiaens, schoudt, Bestiaen Jelis
ende Pieter Aerts, gesworen heemraden in den dorp van
Niewleckerlant, dat wij sijn gecompareert ten huyse
van Pieter Foppen, onse naebuer, met Stijntgen Jaspers,
echteluyden, den vernomden Pieter Foppen syeckelicke te
bedde leggende, nochtans sijn verstant ende me-
mory wel hebbende den den vornomden Stijntgen Jaspers
gesont van lychame, soe ons schoudt ende
heemraden is geblecken, sij compaeranten dat naer
haerluyder beyde afflijvicheyt eenych geseyt onder
hare kynderen naer haeren doodt soude mogen rijsen,
soe hebben sij testateuren gemaeckt een ewigen
testament als dat Jasper Pieters, haren outsten soen
ende Fop Pieters ende Ariantyn Pieters, in vrijen
eygendomme sal hebben ende behouden de hoffstede,
streckende van de halve backweterynck off
tot de dyepte der Lecke toe, met huys, schure,
tymmerady ende betelinge daerop staende, daer Pieter
Foppens ende Stijntyn Jaspers nu tegenwordich
op woent, myts condytye dat Jasper Pieters ende
Ariaentyne Pieters sullen uytreyken aen Anneken Pieters
ende aen Altyn Pieters de somme van vyer hondert
gulden ende sal de betaelinge geschieden een jaer naer
beyde haerluyden comparanten doodt, de een
helleft ende de wederhelleft een jaer daer t'ende
aen volgende, tot der volle betaelinge toe, begeeren
[akte stopt hier]
/0613/
Coppie
In dese manieren ende voorwarden hiernaer beschreven, soe
sijn met myn ende vruntschappe verticht ende ver-
tegen, bij manieren van boelscheydinge, de kynderen
ende kyntkynderen van Huybrecht Lenderts ende
Neltgen Huybrechts saliger, overledenen in Niewleckerlant,
als namentlick domine Isack Abbema, bedienaer
des goddelijcken woorts tot Bercoude, als getrout
hebbende Merichen Huybrechtsdochter ende Cornelis
Willem Matheus, als getrout hebbende Ingelien
Huybrechtsdochter, ende Pieter Cornelis Nuys, als
getrout hebbende Ariantie Leendertsdochter, myts-
gaders Marichen Lenderts, Suysanna Leendertsdochter

-17-



ende Leena Lenderts, dochters van saliger Lendert
Huybrechtse, kyntskynderen van Huybrecht Lenderts,
geasesteert met Aderiaen Ardts, haren bloetvoocht,
eerstelicken dat Cornelis Willem Matheus sal be-
houden in vrijen eygendom eenen margen lants gelegen
in Huybrecht Lendertsweer, met de kennipwarven soe
die bij Huybrecht Lenderts gecavelt sijn met
huys, timeradien ende betelinge daerop staende, myts-
gaders noch tyn roeden lants gelegen daer Pieter Arts
nu ter tijdt op woent ende noch 525 roeden lants
gelegen aen den Schonenborchsen huevel, myts noch eenyge
goederen die souden mogen onverdeelt sijn, sulckx
Neltgen Huybrechts saliger in lijftochte van Huybert
Leenderts beseten ende gebruyckt heeft, ende
dat vrij lant ende vrij goet, geen uytgesondert,
waertegens Cornelis Willems moet uytreycken aen
Isack Abbema eens de somme van 675 gulden, mytsgaders
aen de vier kynderen van saliger Lendert Huybrechts hyer-
vooren gementyoneert van gelicke 675 gulden, mackende /
samen de som van derthyen hondert vijftich carolus gulden,
den gulden tot 20 stuvyers stuck, te betalen de kynderen van Lendert
Huybrechts hare belofde penningen aen gereet gelt ende aen
Isack Abbema te betalen gereet 327 10 stuyvers, ende de
resterende 327 10 stuyvers te betalen St. Jan 1633 daeraen-
volgende tot der volder betaleinge toe, ende tot 
voldoenynge van desen contrack verbynden wij pertijen hyer-
voorens onsen persoenen ende goederen, stellende deselve
ten bedwanck van allen heeren, rechten ende rechteren,
hyermede sijn de kynderen ende kyntskynderen van saliger
Huybrecht Lenderts ende Neltgen Huybrechts vertycht
ende vertegen voor nu ende ten eewigen dagen, tot een
orconden sijn hyervan gemackt contracten gerestreert
in het protocol in Niewleckerlant ende is ten weder-
sijden bij de pertijen onder teyckent ten overstaen van Willem
Aderiaens, schoudt, Huych Foppen, Cornelis Lenderts, Cornelis
Ariens Crom, gesworen heemraden in den dorpe van Niew
Leckerlant, den 29en Juyny 1632, was onderteyckent
Isac Abbema
Bij mijn Pieter Cornelis
X t'Merck van Arien Willem Aderiaens
Bij mijn Huych Foppen, 
Bij mijn Meriche Lenderts
Bij mijn Suysanna Lenderts

Opten 29en Juyly 1632 heeft Cornelis Willems aen de
kynderen van Lendert Huybrechts betaelt de somme van
675 gulden ende dat in volle betaelinge van dese
contrack.

Hyerop ontfangen bij mijn ondergeschreven de gerechte
hellift van de gehele somme mij competerende tot
de somme van 337.10.0 den 3 Juyly 1632, was geteyckent
Isack Abbama
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/0614/
In dese manieren ende voorwarden hyernaer be-
schreven, soe sijn met myn ende vruntschappe
veraccordeert bij manieren van boelscheydinge ende
grontlotinge, de kynderen van saliger Lendert
Huybrechts, in sijn leven secretaris van Nieu
Leckerlant, geprockereert bij Tuentyn Ariensdochter,
in den eersten sijn bedeelt Pieter Cornelis Muys, als ge-
trout hebbende Ariaentyn Lendertsdochter, ende
Cornelis Pouels, als getrout hebbende Mariken
Lendertsdochter ende Gerrit Jansz, als getrout
hebbende Suysanna Lendertsdochter, dewelcke
sijn tesamen bedeelt met de halleve hofstede,
groot vyerdalf margen met de halve huysinge
emde betelynge daerop staende, gelegen alhyer
in Niewleckerlant tegens de karck, daer Floris
Foppen nu ter tijdt op wont ende sullen ellyck
uytreycken aen Lenachie Lendertsdochter, inosent
wesende, elyckx de somme van hondert carolus gulden,
die sijluyden ellyckx sullen mogen gebruycken ten hondert
ende vijf carolus gulden jaerlijckx, Lenachie Lenders-
dochter is bedeelt met het halff huysken staende
buytendickx daervan Floris Foppen de wederhelft
met het arref daeraen behoorende,
gelegen aldaer naest den predekants huys, ende sal noch
hebben een obbelgaty houdende op Wynge Gerrits
ter somme van 550 gulden, mytsgaders noch de drie
hondert gulden die de voorsz. kynderen hyerboven gestelt
moeten uytkeeren, des soe heeft Floris Foppen /
aengenomen te onderhouden
in montkost, kleden ende reeden in lynden ende
wollen, redelicken naer haeren staet, gedurende soe lange
als Tuentyen Ariens sijn huysvrou in het leven is, ende sullen geven
voor de allementatye ende onderhoudeinge het ge-
bruyck van het halve huysken met de intrest van 550 gulden
van de obligatye die aen Wyger Gerrtis staet, met noch den intrest van de
300 gulden die de voorsz. kynderen aen Lenachie Lenderts
moeten uytreyken, welverstaende dat Floris Foppen
sal mogen van Wygger Gerrtis ontfangen de voorsz.
550 gulden met den verlopen intrest die hij selfs mach
gebruycken tot sijn belyeven ende ofte het ge-
buerde dat Lenachie Lenderts quam te sterven
voor hare moeder, soe sullen de voorsz. goederen besterven
op hare susters ofte hare kynderen ende dat alsdan
Floris Foppen de voorsz. 550 gulden moet opleggen ende
uytkeeren een half jaer naer de expracy van de
doodt van Lenachie Lenderts, myts dat de arfge-
namen sullen betaelen alle de doodtschuld, ende wat
belangt de klederen, soe lynden als wollen,
sullen comen tot proffijt van hare moeder ende ofte
het gebuerde dat Lenachie Lenderts eenyge goederen
aenbestorf, daer sal Teunetyn Ariens de bladynge [opbrengst]
van hebben, maer de vaste goederen sullen succederen
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op hare rechten arven, is noch condity ofte het ge-
buerde dat Teuntyen Ariens deser werelt overleede
worden voor Lenachie Lenderts, soe sal de houdinge
seseeren, myts dat Floris Foppen gehouden sal sijn
de voorsz. 550 gulden aen de voocht van Lenachie Lenderts
op te leggen alsdan soude connen accorderen, wel-
verstaende dat Floris Foppen voor Tuentyn Ariens de-
ser werelt comt te overlijden, dat alsdan de houdynge
ende aenneminge van Lenachie Lenderts sal comen
tot laste van den gemeen boedel van Floris Foppen
alsoe hij de kynder eenyge penningen schuldych was die in de
aenneminge sijn gesmolten, 
/615/ voorts hebben de voorsz kynderen met haren schoenvader
ende haren moeder geliqydeert dat van haers vaders be-
sterffenis, ende bekenden in het geheel hyer inne
voldaen, gelyqydeert ende betaelt te weesen, soedat
de kynderen op hare moeder geen actie en hebben te
pretenderen, noch de moeder op hare kynderen, scheldende
malcanderen hyervan quijt. Aldus gedaen ten over-
staen ende in het bijweesen van Adriaen Ariens als
voocht van Lenechie Lenderts, Willem Aderiaens,
schout, Cornelis Lenderts, gesworen heemraet in
Nieuleckerlant den 27en Merty 1636.
X t'Marck gestelt bij Floris Foppen
Pieter Cornelisz
Cornelis Pieters
& t'Marck gestelt bij Gerit Jans
Willem Ariens 1636

Wij Pieter Cornelis Muys ende Marichie
Lenderts, weduwe van Cornelis Pouwels, geassis-
teert met Pieter Cornelis Muys, in desen haren gecoren
voocht, beken wel duechdelicken ontfangen
te hebben ende schuldich te weesen Lenarchie
Lenderts, onsen suster, inosent sijnde, ellickxs
een somme van drie hondert carolus gulden, welcke
penningen sijn gecomen van Wygger Gerrits die sijluyden
sullen gebruycken om vijf gulden ten hondert in het
jaer, waervan den intrest ingaen sal den 2en
Juyly 1653, verbyndende wij Pieter Cornelis
Muis ende Merichie Lenderts voor de betaelinge
vandien onsen personen ende goederen, specialick
elickxs een haer margen lants gelegen in Corten-
weer, ten oosten Willem van Sijl ende ten westen het /
kerckeweer. Aldus gepasseert voor Willem
Ariens, schout, Melis Jans, vervangende
Koen Symens, heemraden in Nieuleckerlant,
desen 2 Juyny 1633.
Pieter Cornelis Muys
Willem Ariens 1633
Maeyken Leendert

Ick Jacob Jans, wonende in den dorpe van
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Nieuleckerlant, bekenne wel duechdelicken schuldich
te weesen Lenachie Lendeertsdochter, inosent sijnde,
ofte wettige thonder deses, de somme van hondert carolus
gulden, den gulden tot 20 stuyvers het stuck, spruytende van goede
aengetelde penningen bij Pieter Muys mijn is aengetelt,
belove ick Jacop Jans de voorsz. somme te betaelen
ende weder over te restitueren tot de eerste vermaninge
van de voochden van Lennichie Leenderts, ende dat mette
intrest vandyen van den 28en April of 1633 tegens
vijf gulden van het hondert in het jaer te rekenen tot
der voorstaende effectuele betaelinge toe, bij foute
van quade betaelynge ten verschijndage, soe stelle
ende verbynde ick Jacop Jans hyervoorens mijns
persoons ende goederen, stellende deselve onder t'verbant
van allen heeren, rechten ende rechteren, specialicken den
Hove van Hollant, sonder fraude is dese bij Jacop
Jans onderteyckent den 28en April 1633.
/0616/
[Van deze akte ontbreekt het begin]
Alle de landen ende griende, hetsij lant,
sant, huys, hof, goudt, sylver, gemunt ende
ongemunt, alle incomende schulden te ont-
fangen ende alle uytgaende schulden te be-
talen, geen uytgesondert, sulck Adriaen Cleysen
met de doodt geruymt ende after gelaten heeft,
des is Cuynertien Ariens gehouden aen sijn kynderen
uyt te reyken ende te betaelen, eerst een obbelgaty,
houdende op Joost Bestaens ter somme van vijftich
gulden ende noch aen Neltien Jans, bestemoeder,
de som van vijftich carolus gulden, daer Cueyntien
jaerlijckx den intrest van sal ontfangen
soe lange het voorsz. kyndt tot sijne be-
hoorlijcken ouderdom is gecomen, myts condycy
is noch geaccordeert soe de bestemoeder
meerder schuldich was als vijftich gulden hetselve
sal comen ten profijt van voorsz. weskyndt met den
intrest vandien, is noch condycy dat het voorsz.
weskyndt sal hebben ende behouden alle de
klederen, soe lynnen als wollen ten lijve ende
rugge van sijn vader behoort hebbende, deselve
sullen vercoft worden tot proffijt van het voorsz.
weskynt ende de penningen daervan gecomen sijnde,
sal tot proffijt van het weskyndt op intrest
uytgeset worden ende dat oock de voorsz. klederen
sullen verkoft ende de penningen geindt worden tot
kosten van Kuynierty Ariensdochter ende ofte
het gebuerde dat het voorsz. kyndt bynnen sijn
18 jaren oflijvich worde, soe sal Cuynierty
Ariens noch een jaer naer de doodt van het voorsz. /
kyndt genieten den intrest van de voorsz. hondert
gulden ende dan sal hetselve comen ten proffijte
van de arrefgenamen van het voorsz. kyndt, voor
welcke alementatye ende onderhoudinge
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van desen verbyndt Cuyneerten Ariens, geassestert
met Jan Cleyssen, haeren persoens ende goederen,
mytsgaders hare gryenden die sij nu jegenwoordich
is hebbende. Aldus gedaen ende ten overstaen
van Willem Adriaens, schoudt, Cornelis Lenderts,
ende Melis Jans, gesworen heemraden in Nieu
Leckerlant, den 15en September 1636

Den intrest heeft Jan Cleyssen Soer betaelt van de 50 gulden aen Cornelis Ariens
den 1en September 1645 incluys, dese penningen heeft Madelentie
Cornelis opgeleyt ende betaelt aen Jan Kleyssen die de penningen onderteyckent
heeft desen 1en September 1652.
X t'Merck gestelt bij Arien Arts Kay
& t'Merck gestelt bij Jan Cleyssen
Jan Cleissen
Willem Ariens
Melis jansen
$ t'Merck gestelt bij Cornelis Lenderts

Den 10en Marty 1640 heeft Willem Ariens, schout van
Niew Leckerlant sijn oprekeninge gedaen van de kleederen
hetwes hyervan Arien Kleyssen is competerende volgens de
arrefhuyscedulle, is bevonden bij slot van rekening dat den schout
alhyer voor ontfanck brengt ter somme van hondert seventych
gulden 11 stuvyers 8 penningen. Aldus gedaen voor Huych Foppen, heemraet
in Niew leckerlant, Arien Ariens Kay als noem, Jan Kleyssen
Soet als bloetvoocht, Ariaentje Kleys als bestemoeder van het
weeskynt van Arien Kleysen, datum voorsz.
Is ofgegaen voor het copen opte rekenynck voornt.
twe gulden 11 stuvyers 8 penningen, soedat suyvers blijft de somme
van hondert achtensestich gulden, dese penningen heeft Gerrit Ariens
Triet onder genomen op intrest den hoop s;jaers 7 gulden.
/0617/
Ick Gerrit Ariens Triet, wonende in Niew Leckerlant,
bekenne wel duechdelijck schuldich te weesen
Lijntien Ariensdochter, weeskynt, van saliger Arien Kleysen, de somme
van hondert achtensestich carolus gulden, den gulden tot 20 stuyvers
stuck, welcke penningen sijn gecomen van de kleederen
van saliger Adriaen Kleysen, welcke voorsz. penningen bekenne ick
Gerrit Ariens mijn wel ten vollen sijn aengetelt duer handen
van Willem Adriaens, schout in Niew Leckerlant,
belove ick Gerrit Ariens Triet de voorsz. somme te betaelen
ende te restitueren tot vermaninge van de voochden ofte
iemants actie hyervan verkrijgende, met den
intrest vandien van desen dach of, te rekenen tegens
seven gulden van de 168 gulden in het jaer, te rekenen
van den 10en Marty 1640 of tot den volle ende effectuele
betalinge toe, welverstande dat Gerrit Ariens alle
drie jaren den intrest bij de voorsz. somme sal werden versocht
te betalen tegens vyer gulden van het hondert te rekenen,
ende voorde betalynge van dese somme mette verlopen
intrest verbynt ick Gerrit Ariens Triet mijns persoens
ende goederen, stellende deselve ten bedwanck van
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allen heeren, rechten ende rechteren, ende tot meerder
versekerheyt voor het weskynt, soe stelt ende
verbynde ick Ariaentie Kleys, weduwe van Arien Ariens 
ende boelhouster, mijn selven burge als
prynsepaele eygen schult onder renontyaty
van de benefyty et devysyonis excuytyonis houdende
van derselve onderrcht, ende dat onder
gelijck verbant als voren, sonder fraude, is desen
bij Gerrit Ariensz onderteyckent den 10en Marty 1640.
X t'Merck gestelt bij Ariaen Kleys
In kennis van ons schout ende heemraden
Willem Ariens 1640
Bij mijn Huych Foppense

Den 18 Mey heeft Gerryt Aeryens het Ryet de obligatie
met den voorloopen intrest vandien offgelost
ende aen Cijntyen Aeriens betaelt.
Acktom is deses bij Lijntien Aeryens
geteyckent.
X Dit merck Lijntien Aeryens
In kennis van mij als seckertaris W. van Zijl

In deser manieren ende voorwarden hiernaer
beschreven, soe sijn met myn ende vrunt-
schappe, bij manieren van boelscheydinge ende
vertichtinge veraccordeert dat de eersamen Thoentgen
Cornelis, weduwe wijlen Abram Jacops, geassesteert
met Fop Cornelis, haren broeder, in desen haeren
gecoren voocht, ter eenre, ende Cornelis Jacops
als bestorven bloetvoocht van het naerge-
latne weeskyndt van Saygie Abram Jacops,
bij Theuntie Cornelis verweckt, geassesteert
met sijnen noem Huych Ploenen ter andere sijde, ende
dat beroerende allen de goederen, soe huys, hof-
stede, gelt, sylver, gemunt ende ongemunt,
geen uytgesondert, sullickx Abram Jacops
met der doodt geruymt ende aftergelaten
heeft, in den eersten soe sal Teuntie Cornelis-
dochter gehouden weesen haer onmondich wees-
kyndt met naemen Crijntien Abramsdochter, oudt
ontrent een half jare te allementeeren
in eeten ende dryncken, cleden, reden, ter
scholen te stellen, te laeten leren naeyen, redelijck
nae haren staet, totdat het voorsz. kyndt sal
gecomen sijn tot sijnen behorlicken ouder-
dom, te weeten tot sijnen 18 jaren
gecomen sal sijn, waervoorens den voornoemde
Tuentie Cornelisdochter genieten ende
tot haren handen nemen sal alle de goederen
/618/ geen uytgesondert, hetsij lant, sant,
huys, hof, goudt, sylver, gemunt ende on-
gemunt, sulyckx Abram
Jacops metter doodt geruymt ende afte-
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gelaten heeft, alle incomende schulden te
ontfangen ende alle uytgande schulden te
betalen, des is Teuntyn
Cornelis gehouden uyt te reycken aen het voorsz.
weskyndt tot sijn behorlijcken ouderdom
is gecomen, te weeten tot sijn 18 jaren,
eerst het gerechte vyerde part van twe
mergen, gelegen op Crympen in Cornelis Huysweer,
met noch 18 schaft gelegen after de koey,
mytsgaders noch de somme van twee hondert
carolus gulden, welverstande soe het wes-
kyndt bynnen sijn 18 jaren sal comen te sterven,
soe sal deselve twee hondert gulden be-
sterven ende sucederen op Tuentie Cornelis,
soedat de vrunden ende arefgenamen
sullen arven de voorsz. landen hyervorens ge-
mentyoneert, ende niet merder. Aldus ge-
daen ende gepasseert voor Willem Adriaens,
schout, Symen Cornelis, Melis Jansz, gesworen
heemraden in Nieuleckerlant den 21en September
1636.
Cornelis Jacobsen Kamelaer
Bij mij Huych Pluenen
Cornelis Melis Jansen
X t'Merck gestelt bij Symen Cornelis
Tuntien Willem Ariens

Cornelis Jacops als bloetvoicht van Krijntien
Abrams, heeft verkoft de landen van haer gerechticheyt
van 2 margen 7½ roeden lants, met het wertgen daer-
aen behorende, is van gecomen 320.-.-,
hyervan moet Teuntien Cornelis trecken den intrest
van 140 gulden de resterende intrest is 100 gulden, comende
den intrest jarelickx het weskyndt als het
gelt uytgeset is, welke penningen sijn berustende onder
Huych Plonen, wonende tot Leckerkerck, ter tijt toe
dat men de penningen kan uytsetten, den 10 April 1643
dese penningen heeft Huych Plonen ten vollen betaelt ende
wederom uytgeset aen het cantoir Hoge-
veen op 22 April 1643, is verlies aen het gelt
4 gulden 9 stuyvers, soedat de bruycker hout 315 gulden 2 stuyvers.

Welcke is weder overhandicht aen
Huych Ploenen, wonende tot Leckerkerck, dewelcke
bekenne ick Cornelis Ockers ontfangen te hebben duer handen van Willem
Ariens, schout, de somme van 15 gulden die den schout ontfangen heeft van den
ontfanger Hogeveen van een obbelgaty verschenen 22 April 1644,
houdende op Tuenty Abrams desen 26en Juyny 1644.
Cornelis Ockersen

Beken ick Cornelis Ockers ontfangen 31 gulden 10 stuvyers
van den intrest van den jare 1645, 1646 duer handen van den
schoudt, den 3 Merty 1647.
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Cornelis Ockersen

Copie
Ick ondergeschreven ontfanger van de gemeene myddelen over den dorpe
end quartiere van desen, bekenne wel duechdelicken schuldich te
sijn Trijntie Abramsdochter de somme van driehondert vijftien pont 10 schellingen te
10 groten t'pont over aengetelde penningen bij mijn ten behouve vant gemenelant
van Hollant ende Westvrieslant opgenomen, achtervolgende den last
bij den Ed. Mo. Heeren Gecommitteerde Raden van de Staten der voorsz. landen,
welcke voorsz. somme van 315 pont 11 schellingen ick belove den voornomden
Trijntie Abramsdochter ofte thonder deses te heffen tussen den 22 April 1644
toecoemde met alle den intrest vandien tot der volle ende effectuele
betalinge toe, loopende tegen den pennynck 20 int jaer, bereyt sijnde dese obbelgaty
t'allen tijden bij de Ed. Heeren Gecommitteerde Raden voornomt te doen ageeren besten
costen van den houder van desen. t'Orconden bij mijn onderteyckent den 22 April
1643 ende was onderteyckent Cornelis van Hoogeveen, ontfanger.

Ick ondergeschreven Huych Plonen, wonende tot Leckerkerck als 
voocht van Trijntie Abrams bekenne dese obelegaty onder mij genomen
hebben ende is te ontfangen den 22 April 1643 2 jaren verlopen intrest,
welcke belove in rekeninge te verantworden. Actum 
den 4en April 1643.
Huych Pluenen Groen
/0619/
Wij, Willem Adriaens, schoudt, Cornelis Wouters ende
Willem Cornelis den Boer, gesworen heemraeden in Niewleckerlant
orconden ende kennen bij deesen, dat voor ons sellefs in persoene
is gecomen ende gecompereert Adriaen Ghijsen Boer, onsen mede
gebuer, hij comperant bekende wel duechdelijcken
schuldich te weesen Thonis Thonis ofte den houder van
desen bryef de som van vijf hondert achtentachtich carolus
gulden 12 stuvyers 13 penningen, spruytende van coop 
van 2 margen 1 hont 35 roeden lants, gelegen in Nieu Leckerlant.
in een weerlants van 10½ margen, genaemt Dremelt, ten
oosten Jacop Wouters Wor ende ten westen het 
nederst beleweer, daerop huyden den eygendom is
overgegaen, belove ick Arien Ghijsen intrest te betalen
van den 25 Mey 1637 tegens vijf gulden ten hondert van de 330.6.7 ende van de 288.6.7
van den 25 December 1638 van gelijcke intrest tegens vijf gulden
ten hondert, des vermach Arien Ghijsen dese penningen tot allen
tijden opleggen ende vermach oock Thonis Thonis dese
penningen tot allen tijden op te eysen, myts malcanderen 3 maenden
voorheen te warschouwen, welcke penningen Arien Ghijsen alsoe
versekert ende veripotekeert heeft opte voorsz. 2 margen
een hont 35 roeden lants daerop huyden den eygendom
is overgegaen ende voorts generaelijck op alle
sijne goederen, gewonnen ende ongewonnen, is condity dat
Arien Ghijsen ofte sijnen arven deese rente alle jairs ten
verschijndage niet en betaelde, soe mach den houder
van desen brief mogen comen schatten ende panden aen het
voorsz. onderpant ofte aen den comparants gereetste goet
ofte met alsulcken constrytye van rechten als de houder des
bryfs gelyeven sal tot dien eynde stellende sijn onderpant onder
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t'verbant van allen heeren, rechten ende soe
wij hemraden geen seegel en gebruycken, hebben wij ge-
beden Willem Ariens, onsen schout, dat hij deese wilde
besegelen, hetwelck ick schout voornomt alsoe
gedaen hebbe met mijn uythangende segel ende neffens de
hemraden geteyckent den 25en Mey 1637.
Willem Ariens
Kornelis Wouterssen
Willem Cornelisz

Wij, Willem Adriaens, schoudt, Cornelis Wouters, Willem
Cornelis den Boer, gesworen heemraden van Nieu Leckerlant,
orconden ende kennen dat voor ons selfs in persoene ge-
coemen ende gecompereert is, Wyger Gerrits, onsen mede-
gebuere, hij comperant bekende wel duechdelijck
schuldich te weesen sijnder onmondige weskynderen,
geprockereert bij Marichen Ghijsen, de somme van vyer
hondert een gulden ses stuyvers, welcke penningen sijn de voorsz. weskynderen
aenbestorven bij dode ende overlijden van zaliger Ghijs Ariens,
der kynderen bestevader, welcke penningen Wyger Gerrits sal
gebruycken soe lange het jongste kynt tot sijnen
mondigen dage gecomen sal sijn volgens de vertychtynge,
om alsdan ellick kynt sijn porty te betalen, welcke
voorsz. penningen den voornomden Wygger Gerrits alsoe verypotekeert ende
versekert heeft op drie margen lants met de huysynge
daerop staende, ghelegen in Niew Leckerlant in Herber
Claesweer, daer Wyger Gerrits nu ter tijt woont, ten oosten
Lauwenhouck ende ten westen Philips Elertsweer
ende voorts op alle sijn andere goederen, gewonnen ende
ongewonnen, beloofde Wyger Gerrits de voorsz. penninge te betaelen
aen elck kynt tot sijn mondyge dagen is gecomen, ende
bij foute vandien intrest te betalen tegens vijf gulden
ten hondert, tot der volre effectuele betalynge toe,
sonder fraude, ende alsoe wij heemraden desen tijt
geen segel en gebruicken, soe hebben wij gebeden onsen
schout dat hij deesen bryef wilde besegelen, soe
over ons als over hemselven, hetwelck ick schout
voornomt alsoe gedaen hebbe met mijn uythangenden
segel besegelt, ende neffens den heemraden getyeckent
den 25en Mey 1637.
Cornelis Wouterssen
Willem Cornelisz

Des sal Wyger Gerrits ontfangen
Mey 1638 dat in de voorsz. somme
gerekent van koop van landen 1740.
Willem Ariens 1637
/0620/
Upten lesten October 1648 soe hebben
Claes Geenen ende Jan Heyndricks Rade-
macker, wonende tot Iselsteyn in presenty
van Cornelis Gerrits ende Merichien Geenen
sijn metten anderen veraccordeert, nopende de
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arffenys ende besterfenys van Ariantien Jacops,
bestevaders ende bestemoeders besterfenys,
alsdat Claes Geenen noch een jaer lanck
sal betalen de montkost van Arientien Jacops
aen Cornelis Gerrtis boven de hondert gulden
die Claes Geenen heeft betaelt neffens de
andere kynderen hyermede is alle gesplyst
ende gescheyden, doodt ende te niet, sonder
Claes Geenen diesaengaende gemolesteert
sal worden in geender manieren. Actum als
boven.
In kennisse van mijn 
als secretaris
Willem Ariens 1647.

Des heeft Claes Gerrits goetgedaen ende betaelt de obbelegaty
van 29 gulden die Claes Gerrits het weeskyndt schuldich was,
welcke obbelegaty is doodt ende te niet.

In manieren ende voorwarden hyernaer beschreven, soe
sijn met myn ende vruntschappe, bij manieren van boel-
scheydinge, vertichtycht ende veraccordeert d'ersame
Jasperyntyn Pietersdochter, weduwe wijlen Fop Geenen,
geasesteert met Pieter Huygens, haren vader, ter
eenre, ende Claes Geenen als bestorven bloetvoocht
van het achtergelaten weeskynt van salyger Fop Geenen,
bij den voorsz. Jasperynty Pietersdochter verweckt, met
Ariantyen Claes als grootemoeder geasesteert met Pieter
Gerritsz, hare swager, ter andere sijde, in den eersten heeft
Jaspertyntyn Pietersdochter aengenomen haer wees-
kynt, oudt ontrent een jaer, genaemt Fop Foppen,
te allementeren in eeten ende dryncken, cleden, reden,
ter schole te stellen, een ambacht ofte hantwerck
te laeten leeren, soo lange tot sijn behoorlijcken
ouderdom is gecomen, te weeten tot sijnen achtyn
jaren gecomen sal sijn, voor welcke onderhoudynge
ende alimentaty Jasperyntyen Pietersdochter ge-
nieten sal een arefhuyscedule, monterende hondertenen-
tnegnetich, mytsgaders noch hondert tweenseventich
gulden die Fop Geenen verschoten heeft voor den bodel van
Ariaentje Claes als aen Barber Geenen hondert gulden ende aen
Cornelis Gerrits, als getrout hebbende Merichen Geenen, de
somme van tweenseventich gulden, ende alsoe Claes
Geenen heeft uytgecoft de kynderen van Ariaentken
van hare vaderlijcke ende moederlijcke besterffenys,
myts dat hij eewychlijcke sal hebben ende behouden vijf
margen vijf hont lants met de huysinge daerop staende,
myts dat Claes Geenen beloft te betalen alle de schulden
waermede de bodel van sijn vader ende moeder be-
last is, myts dat hij sal uytreyken aen het weeskynt 
/0621/ van Fop Geenen de somme van hondert carolus gulden
ende aen Cornelis Gerrits de somme van achtentwyntich
gulden ende deselve penningen en sal Claes Geenen niet eer
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betaelen voor sijn moeder is deser werelt overleden,
des beloft Claes Geenen sijn moeder te allementeren
in eeten, dryncken, kleden, reden, soelange sijn moeder
leeft, ende ofte het gevyel dat Claes Geenen voor
sijn moeder quam oflijvich te worden, soe moet sijn
huysvrouw ofte sijn arven jaerlijcx betalen aen sijn moeder
tot onderhoudinge de somme van vijftich gulden, is noch
geconditioneert dat Claes Geenen sijn penningen die hij beloft
heeft te betalen aen Jasperyntyen Pieters, monterende de
somme van hondert tweeenseventich gulden, die Claes Geenen
beloft heeft te betalen op dese, als te weeten op
Bamysdach eerstcomende 1638, de somme van
seven ende vijftich gulden sevens stuyvers ende
telcken Bamisdach daeraen volgende gelijcke somme
tot de volle ende efectuele betalynge toe,
ende dat metten intrest telcken na den
verschijndach jegen vijff gulden ten hondert te
rekenen in t'jaer totter effectuele ende volder
betaelinge toe, onder conditien ofte geviele
dat de voorsz. Jasperyntyen Pietersdochter haer voorsz.
weeskint niet en onderhielde in eetten, drincken,
cleeden, reeden ende niet ter schoolen en stelde ende
geen ambacht ofte hantwerck en liet
leeren als voorsz. staet, soo mogen de voochden van
t'voorsz. weeskindt met schoudt ende heemraden
haer nemen ende besteden tselve op een ander
tot coste ende laste van voorsz. Jasperyntgen
Pietersdochter, zonder fraude, ende omme t'inhouden
van desen te voldoen, verbinden parthijen contrahenten
haer persoons ende goederen, egeen uytgesondert, ende
byzonder verbint den voorsz. Claes Geenen specialijck
de voorsz. vijff mergen vijff hont lants met
de voorsz. huysinge daerop staende, alles onder
t'verbant van allen rechten ende rechteren, met
welcke voorsz. conditien de voorsz. parthijne minnelijck
ende vriendelijck zijn vereenicht ende veraccordeert voor
Willem Adrians, schoudt, Cornelis Leenaertsz
ende Jasper Pieters, heemraden in Nieuleckerlant den 5en
Octobris 1637.
X Leenderts merck
Jasper Pieterssen
Willem Ariensz 1636
Mij present
A.B. van Asperen 1637

In manieren ende voorwaerden hiernaer beschreven,
soo zijn met minne ende vrientschap bij manieren
van boelscheydinge ende vertichtinge vereenicht
ende veraccordeert, ten overtaen van schoudt ende
heemraden van Nieuleckerlant, ondergenomineert als opper-
voochden van s'heeren wegen, Annichgen Cornelisdochter, weduwe
wijlen zaliger Claes Aertssen, geassisteert met Cornelis
Willems Kuyn, haeren vader, ter eenre, ende Jan
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Aertssen Verleck als rechte bestorven bloetvoocht
van de naegelate weeskinderen van Claes Aertssen,
ter andere zijde, in den eersten zal de voorsz.
Annichgen Cornelisdochter gehouden weesen haere
vijff onmondige weeskinderen, met namen Aert
Claessen, Berber Claes, Neeltgen Claes, Machteltgen 
Claes ende Annichgen Claesdochters, te onderhouden
in eeten, drincken, cleeden, reeden, ter schoolen te
stellen ende oock de meysgens te laeten
leeren naeyen, ende voorts alles te doen soo wes
een goede moeder haere kinderen schuldich is
ende behoort te doen, ende dat geduyrende
den tijt zoo lange dezelve kinderen tot haeren
huwelijcken staet gecomen sullen sijn, waervoren
de voorsz. Annichgen Cornelisdochter sal genieten in eygen-
domme vier mergen ende anderhalff hont lants met
de huysinge ende betelinge daeraen behoorende, daer de
voorsz. weduwe woont, genoempt Philips Eldertssen-
weer, met alle den huysraet ende haeffelijcke goederen,
item alle uutgaende schulden betaelen ende
alle incomende schulden ontffangen, egeen uutgesondert,
sulcx de voorsz. Claes Aertssen metter doot geruympt
ende achtergelaten heeft, alles buyten laste ende profijt
van de voorsz. weeskinderen, de voorsz. kinderen in eygen-
domme behorende seeckere veerthien hont lants, gelegen
achter Willem Theunissenweer ende in Huygenlant,
ende dat vrij lant zonder eenige belastinge,
mits conditien dat de voorsz. Annichgen Cornelisdochter het
vruchtgebruyck van de voorsz. veerthien hont lants zal
behouden ter tijt ende zoo lange elck kint tot
sijnen huwelijcken staet gecomen zal wesen,
welverstaende dat elck kynt tot sijn 20en jare
gecomen, sijnde ongehout, sal hebben sijn legale
porty naer de rechten van Suythollant,
maer zoo alle de voorsz. kinderen deser weerelt quamen
te sterven aleer dezelve tot haeren huwelijcken
staet gecomen sullen zijn, soo sal de voorsz. Annichgen
Cornelis in zulcken gevalle ende anders niet
de voorsz. veerthien hont lant mede in vrijen
eygendomme behouden, mits dat zij de erff-
genamen van de voorsz. kinderenzal betaelen de zomme 
van vijff hondert carolus gulden te 40 grootten vlaems
tstuck, met expresse conditien ofte gebeurde
/0622/ dat de voorsz. Annichgen Cornelisdochter haere
voorsz. kinderen niet en onderhielde in eetten,
drincken, cleeden, reeden ende niet ter schoolen
ende de meysgens niet en liet leeren naeyen
als voorsz. staet, zoo mogen de voochden van de
voorsz. kinderen d'selve kinderen nae haer nemen
ende besteden deselve op een ander tot coste
ende laste van de voorsz. Annichgen
Cornelis, voor welcke voorsz. alimentatie
dezelve kinderende voorsz. Annichgen
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Cornelisdochter specialijk verbonden heeft alle
haere landen ende andere goederen, egeen uutgesondert,
onder t'verbant van allen rechten ende rechteren,
ende hiermede zijn de voorsz. parthijen
vereenicht ende veraccordeert, verticht ende vertegen
voor nu ende ten eeuwigen daege, aldus
gedaen voor Willem Adriaenssen, schoudt,
Pieter Gerrtissen ende in desen vervangende Jasper
Pietersz, heemraden in Nieuleckerlant, den
26en Merty 1638.

In deser manieren ende voorwarden hiernae beschreven,
soe sijn met myn ende vruntschappe bij manieren van boel-
scheydinge ende vertychtinge ende veraccordeert de eersamen
Anneken Symensdochter, geasesteert met Symen Foppen, haren
vader, in desen haer gecoren voocht, Daem Foppen, haren nom ende Floris Martens, hare
man, ter eenre, ende Symen Cornelis als grootevader ende bloet-
voocht van Heyltie Gerritsdochter, naergelaten weeskyndt van
saliger Gerrit, sijnde geprockereert bij den voornomde Anneken Symens
ende dat ten overstaen van schout ende heemraden van Nieu-
leckerlant als oppervoochden van weduwen ende weesen van s'heeren
wegen, in den eersten is de voornomde Annneke Symensdochter
gehouden hare weeskyndt, genaemt Heyltje Gerrits, oudt ontrent
seven vierendel jaren te allementeeren in eeten ende dryncken,
te kleden ende reden, ter scholen te stellen, te laten leeren naeyen,
redelicke naer haren staet ende dat geduerende den
tijt soe lange het voorsz. kyndt tot sijnen 16 jaren sal
gecomen sijn, waervoorens Anneke Symens sal hebben in
vrijen eygenomme ende behouden alle goederen, geen uytgesondert,
die Gerrit Symens saliger met de doodt geruympt ende
achtergelaten heeft, hetsij lant, huys arven, inboel,
haeffelijcke goederen, goudt, sylver, gemunt ende onge-
munt, alle incomende schulden te ontfangen ende weder-
om alle uytgande schulden te betalen ende sal Anneken
Symens noch gehouden weesen boven de allementaty aen
haer voorsz. weeskynt uyt te reyken ende te betalen als het
tot sijn 16 jaren gecomen sal sijn eens de somme van drie
hondert carolus gulden, is noch condity
ofte het gebuerde dat Anneken Symens haer kyndt niet eerlicken
/0623/ en onderhielde in eeten ende dryncken, kleden ende reden, oock
ter scholen en stelde ende liet leeren naeyen als voorsz. staet, soe
mach de voocht met schout ende heemraden het voorsz.
kynt naer haer nemen ende besteden het kyndt op een
ander tot coste ende laste van Anneken Symens, aldus ge-
passeert voor Willem Adriaens, schout, Willem Cornelis
den Boer, Fop Jansz, gesworen heemraden in Nieu
Leckerlant den 4 Juyny 1538.
Willem Ariens 1638
Bij mij Willen Cornelisz
X t'Merck gestelt bij Fop Jansz

In deser manieren ende voorwarden hier-
naer beschreven soe sijn met myn ende vrunt-
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schappe bij manieren van boelscheydinge ende
vertichtinge veraccordeert de eersame Lijntie
Jorisdochter, weduwe van mester Pieter
Jacops Savel, onsen gewesene schoolmester,
geassesteert met Joris Jochems, haren vader
ende Thonis Joris, haren broeder, ter eenre sijde,
ende Willem Adriaens, schout in Nieuleckerlant
als oppervoocht van de weesen ende voor desen
last hebbende van Jacob Jans Savel
als rechten bestorven bloetvoocht van Jeneken
Pieters, naergelaten weeskyndt van saliger
mester Pieter Sawel, bij de voornomde Lijntie
Joris geprockereert ende dat in het bijwesen van 
Jacob Jansz Sewel, in den eersten is Lijntie Joris gehouden Janetgen
Pieters, oudt sestalf jaren te allementeren in
eeten ende dryncken, cleden ende reden, ter scholen
te stellen, te laten leeren naeyen, gelicken een goed
moeder behoort te doen ende dat geduerende
den tijt soe lange Janeken Pieters tot sijnen
18 jaren gecomen sal sijn, waervoorens
Lijntie Joris sal genieten ende geheel tot
haren handen sall nemen alle de goederen, geen uyt-
gesondert, hetsij huysraet, meubele goederen.
goudt, sylver, gemunt ende ongemunt, klederen,
alle incomende schulden te onfangen ende
alle uytgande schulden betalen, sulckx mester
Pieter metter doot ontruymt ende achter-
gelaten heeft, des sal Jeneken Pieters hebben
/0624/ in vrijen eygendomme alsulcke arffenisse
als meyster Pieter salyger bij dode ende
overlijden van sijnen vader ende moeder, in 
haren leven gewont hebbende in Brabant
in de Mayerij van Den Bos, genaemt Hees,
ende noch sal Lijntie Joris uytreyken ende
betalen aen Janeken Pieters tot sijne 18
jaren gecomen sal sijn eens de somme van 70 gulden
te 40 grooten, ende heeft noch Lijntie Joris
om de moederlijcke effectie ende lyefde
die sij tot Jeneken Pieters is dragende haer dochter
noch gegeven een obbelgaty, hooftsomme van
200 gulden, staende op Huybrecht Joris, wonende 
op Stolwick, staende tegens ses gulden ten hondert die
Jeneken Pieters den intrest datelicke sal anbetaelt worden
ende eewychlick sal behouden, welverstaende dat Jeneken 
Pieters voor haer houwelicken staet ofte in den houwelicken
stervende sonder kynder, soe sal de voorsz. 200 gulden 
besterven op Lijntie Joris, ofte bij oflijvicheyt Hans Ariens 
ende niet op haer vaders vrunden, voor welcke onder-
houdynge ende allementaty verbynt Joris Jochems
sijn persoens ende goederen, stellende deselve
ten bedwanck van allen heere, rechten ende rechteren.
Aldus gepasseert ten overstaen van Willem
Ariens, schout, Huych Foppen ende Cornelis Willems,

-31-



gesworen heemraden in Nieu Leckerlant,
den 31 Augusty 1639.

In deser manieren ende voorwarden hyernae be-
schreven, soo sijn met myn ende vruntschappe bij
manieren van boelscheydinge ende vertichtynge ver-
accordeert, eersame Mertijntie Cornelis, weduwe wijlen
Aderiaen Merijns, geassesteert met Huych Foppen, in desen
haren gecoren voocht, ter eenre, ende Cornelis Cornelisz,
als oom ende getrout hebbende den suster van den voornomden
Arien Merijns als gestelde voocht bij den schout van
Niew Leckerlant van het achtergelaten weeskynt van saliger
Aderiaen Marijns, bij Martijntyn Cornelis verweckt,
in den eersten is gehouden Martijnttye Cornelis haer wees-
kyndt te allementeren in eeten ende dryncken, cleden,
reden, ter scholen te stellen ende te laten leeren naeyen,
soo lange het voorsz. kyndt tot sijn 18 jaren is
gecomen, waervoorens Mertijntie Cornelis sal ge-
nieten ende geheel tot haren handen sal comen alle
de goederen, hetsij huys ende arve, gelt, goudt,
sylver, gemunt, geen uytgesondert, sullyckx den voornomden
Arien Marijns metter doodt geruymt ende achter-
gelaten heeft, mytsgaders alle de goederen die het
weeskyndt van sijn bestevader gearreft heeft,
voorts alle incomende schulden te ontfangen ende
alle uytgaende schulden te betalen, ende sal
noch betalen als Neeltjen Ariens is gecomen tot sijn
behoorlicken ouderdom, te weeten, tot sijn 18 jaren,
de somme van drie hondert carolus gulden, is condyty oft
het gebuerde dat het voorsz. kyndt bynnen sijn 18
jaren quam te sterven, soe sal de voorsz. Mertijntyn
Cornelis uytreyken ende betalen aen de arfegenamen
de somme van twee hondert gulden ende niet minder,
voor welcke betalynge ende onderhoudinge stelt
Mertijntie Cornelis met voochs handen tot onderpant
hare huysynge ende arve, staende op den dorpe van
Niew Leckerlant, voorts haer parsoens ende goederen 
/0625/ stellende dieselve onder t'verbant van allen heeren,
rechten ende rechteren. Aldus gepasseert voor Willem
Adriaens, schout, Pieter Gerrits ende Jasper Pieters,
gesworen heemraden in Nieuleckerlant, den 27en
September 1638.
X t'Merck gestelt bij Cornelis Cornelisz
Bij mij Huych Foppens
Willem Ariens 1639
Bij mij Pieter Gerritsz

Compareerde voor ons gesworen heemraden in
Niew Leckerlant Thonis Thonisz, dewelcke heeft
rechtelijcken opgeseyt sijn voochdije die schout
ende gerechten van hem hebben gedaen alsoe
hij tot sijn 30 jaren is gecomen ende bedanckten
haer voor hare getrouwen dienst, waermede
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bekende Thonis Thonisz ten vollen is voldaen van
sijn moederlijcke bestarfenys ende van sijn
bestevaders ende bestemoeders bestarfenys met een
somme van 588 gulden 12 stuyvers 14 penningen, waervan Thonis
Thonisz tot desen dage toe den interest van heeft
ontfangen. Ter orconden is deses bij Thonis Thonisz
neffens ond gesworen heemraden ondertyeckent den
12 Febrewary 1650.
X t'Merck gestelt bij Thons Thonisz
Willem Cornelisz
Melis Jansz
Willem van Zijl

Compareerde voor ons schout ende heemraden in
Niewleckerlant ondergenomineert, Pieter Gerritsz, onse
mede-heemraet als volle proceracy ende besegelde brief
hebbende van heeren dekens van Synte Pieters-
kercke tot Uytrecht, in dato den lesten Janewary
1639 ouden stijl, ons schout ende heemraden vertoont,
dewelcke geeft ende gaf over in vrijen eygendomme
van vijf margen lants, gelegen in Niew Leckerlant
in een weer lants van 10 margen, genaemt Goris lant,
ten oosten Willem van Morendrecht te behooren plach,
ende aen de westsijde den Myddelwech die toe-
behoort het dorp van Niew Leckerlant in zijn
weesen leenlanden, ende de voorsz. dekens van het capitel
t'Uytrecht dewelcke sij dekens hebben gequyt
ende quytgescholden sonder eenich recht ofte
actye mer an de voorsz. landen te behouden ende dit
alles ten behouve ende proffijt van Jan Gerrits voor
hem ende sijn arven, ende bekenden sij dekens
van voornomde leenlanden bij afcoop als eygen adieale
goet volgens hare brieve voldaen ende betaelt
te weesen met een somme van hondert gulden. Aldus
gepassert voor Willem Adriaens, schout, Symen
Foppen, Melis Jansz, gesworen heemraden in Niew
Leckerlant den 13 Mey 1639.
Bij mijn Pieter Gerrits
Willem Ariaens
X t'Merck gestelt bij Symen Foppen
Melis Jansen
/0626/ 
Op huyden desen 13en Septembris 1640
zoo sijn met minne ende vrientschap bij manieren
van boelscheydinge ende vertichtinge vereenicht
ende veraccordeert Claes Melissen als
ten echten gehadt hebbende Merrichgen Huygen saliger,
ter eenre, contra Willem Cornelissen Romeyn,
geassisteert met Jacob Witten als rechte bestorven
bloetvoocht van de naegelate weeskinderen
van voorn. Merrichgen Huygendochter, ter andere zijde,
in der manieren hiernae verclaert, in den eersten zal
de voorsz. Claes Melissen gehouden wesen zijn drie onmondige
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weeskinderen, met namen Adriaen Claessen, Huych Claessen
ende Bastiaen Claessen, te onderhouden ende te alimenteren
in eeten, drincken, cleeden, reden, ter schoole te stellen,
eerlijck naer haren staet, geduyrende den tijt
soolange de voorsz. kinderen elcx tot haeren mom-
baren daege, te weten tot haeren achthien jaeren
gecomen zullen sijn, waervoorens den voorsz. Claes Melissen
tot zijnen handen zal nemen ende behouden alle de
meuble ende roerende goederen, t'sij van haeffelijcke goederen,
huysraet, goudt, silver, gemunt ende ongemunt, cleederen,
schulden ontfangen ende alle uutgaende schulden betaelen,
betaelende daermede den boedel belast is, egeen 
uutgesondert, sulcx de voorsz. Merrichgen Huygen
metter doot ontruymt ende achtergelaten heeft,
zal mede den voorsz. Claes Melissen den voorsz. tijt genieten
t'vruchtgebruyck van de voorsz. kinderen haer landen
ende huysinge, mits betaelende de ongelden ende t'lant
uutter schaden houden van dijcken, dammen en banwerck buyten
coste van de voorsz. kinderen, mits dat de kinderen,
soo wanneer elcx kint to zijnen voorsz. achthien jaeren
gecomen zal sijn, aen haeren voorsz. vader zal betaelen
de zomme van vijftich carolus gulden te 40 grootten vlaems
tstuck, ende oft gebuerde dat eenich van de
voorsz. kinderen binnen haeren achthien jaeren quamen
te overlijden, sal den voorsz. Claes Melissen evenwel
t'vruchtgebruyck van de kinders land genieten soo
lange t'voorsz. kint ofte kinderen tot haeren ofte zijne
achthien jaeren gecomen zoude zijn geweest indien d'selve
in t'leven gebleven waer, zijn noch conditie dat de
rentgens op t'lant staende dat Claes Melissen den interest
sal betaelen, maer de hooftsom zal blijven des kinders
portie aen haer, den voorsz. Claes Melissen de huysinge
sal in goede reparatie van dack, weech ende glaes-
dicht houden, dan zoo met extraordinaris wint ofte storm
t'dack van t'huys worden ontraffeneert ende wechgeweyt,
dat met twee vimmen niet en connen worden ge-
remedierrt, sal de kinderen haer portie mede moeten dragen,
eyndelijck is wel expresselijck geconditioneert
dat oft gebuerde dat de voorsz. Claes Melissen zijn voorsz.
kinderen niet en alimenteerde in eeten en drincken, cleden ende
/0627/ reeden, ter schoolen en stelde en eerlijck nae haeren staet
als vooren is verhaelt, soo mogen de voochden van de
kinderen met schoudt ende gerechten in der tijt wesende,
dezelve kinderen nae haer nemen ende besteden deselve
een ander tot koste ende laste van de voorsz. Claes
Melissen, den voorsz. Claes Melissen zal mede
betaelen t'salaris van den schodut ende secretaris buyten costen
van de kinderen, waermede de voorsz. parthijen minnelijck
ende vriendlijck met malcanderen sijn veraccordeert,
verticht ende vertegen voor nu ende ten eeuwigen daege.
Aldus gedaen voor Willem Adriaenssen, schoudt, Fop Janssen
ende Meerten Gerritssen, heemraden tot
Nieuleckerlant date voorsz.
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X t'Merck gestelt bij Claes Melis
Melys Frans
Willem Cornelis Romeyn
& t'Merck gestelt bij Jacob Ruten
Willem Ariens 1640
$ t'Merck gestelt bij Fop Jansz
# t'Merck gestelt bij Marten Gerrits
In kennisse van mij A.B. van Asperen 1640

Op huyden den 3en December 1643, soo zijn voor
ons schout ende heemraden van Niewlecker-
lant, onder genomineert, ghecompereert
Jan Symonsz als bloetvoocht van Ghijsbert
Jacobsz, weeskint van saliger Annae Symons-
dochter, ende bloetvoocht van Heyltgen Ger-
ritsdochter, weeskint van saliger Gherrit
Symensz, mitsgaders Ariaenten Cornelis, we-
deuwe van saliger Symon Cornelisz, haer sterk-
makende voor haren soen Cornelis Symons
ende dat door tusschenspreken van schout
ende heemraden, nopende zeker testament
bij Symen Cornelis, gemaect in date den
6en Mey 1643, gepasseert voor schoudt
ende heemraden van Nieuleckerlant voorsz.,
dat Jan Symonsz ende Cornelis Symonsz zullen
behouden in vrijen eygendomme alle
de naergelaten goederen die Symen Cornelisz
achterlaten zal, geen uytgesondert,
mits dat Jan Symonsen ende Cornelis Symon-
sen tezamen sullen uytreycken ende betalen
aen Heylten Gerrits ende aen Gijsbert
Jacobsen elcx de somme van 600 carolus gulden,
te betalen op vier termijnen, te weten,
vier maenden naer Symon Cornelisz
doot, zijnde den 24en September 1643,
elcx de somma van hondert vijftig gulden,
ende den 14en September 1644 van gelijcke
elcx een hondert vijftig, ende den 14en September
1645 elcx van gelijcke hondert vijftig gulden, van gelijcken 150
gulden, tot de volle ende effectuele betaelinghe
toe, ende alzoo wij schout ende heemraden
verstaen dat de weeskinderen van de
erffenisse wat meerder behoorden te hebben,
soo ist dat Jan Symonsen ende Cornelis Symonsen
noch sullen betalen aen de twee weeskinderen
/0628/ elcx de somme van hondert vijftig gulden
opten 14en September 1647, beloovende de
voorsz. somme telcken verschijndach te be-
talen ofte intrest te betalen tegen vijff gulden
van yder hondert, ende bij foute van betaelinge
verbinden Jan Symonsz ende Cornelis Symonsz
tot onderpant de helft van achtalf mergen
lants met de halve huysingh daerop staende,
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daer Symon Cornelisz int leste van zijn leven
gewoont heeft, genaemt van outs Arien
Voppen ende ten westen smaelweer. Aldus 
gepasseert voor Willem Adriaensz, schout,
Pieter Gerritsz, Claes Arensz, Cornelis Jansz, ge-
swooren heemraden in Nieuleckerlant,
in presentie van Annighe Symons, moeder
van Heyltjen Gherritssen, gheassisteert
met Zymen Voppen, haeren vader ende Jasper
Gherritsz, mitsgaders Jacob Ghijsen, vader van
Ghijsbert Jacobsz, die hier tesamen present
waren. Actum als boven op d'ander zijde vermelt.

Alsoe Philps Pieters door sijn hogen
ouderdom inosent sijnde, soe hebben
de kynderen ende kyntskynderen van Philips Pietersz,
omme te hebben de goede lyefde ende effectie
die tot horen vader is dragende, besteet aen den
sone Fop Philips te onderhouden in eeten ende
drincken, haeffenys, waschen ende plassen, haevenen
in gesontheyt ende sieckte, soe lange
de voornomden Philips Pieters in levenden lijve
is, waervoorens Fop Philips jarlicks sal
hebben ende genieten de somme van vijfentachtich
carolus gulden in handen Meydach 1647, myts con-
dity dat het gebuerde den voornomden Philips
Pieters stervende, sal de houdinge sesseren, myts
het vierendeel jaers dat hij is stervende
sal Fop Philps betaelt werden ende ofte
het gebuerde dat Philps Pieters langen tijdt
in sijn bedde quam te leggen, beloven de
kynderen hen elcx assesteren in het wacken
ende wachten, belovende Philips het contract
te onderhouden ende naer te comen ende
is desen bij onsen namen onderteyckent den 15
Juyny 1647.
Bij mij Meeus Aeryenssen
X t'Merck gestelt bij Pieter Egberts
Bij mij Fop Phillipsen
& t'Merck gestelt bij Claes Willems
Jan Adriaensz
/0629/
Noch bij Ariaenties betaelt voor Lijntie Joris 11.6.-
rest de kynderen van Joris Floren 127.1.6
Dese penningen ncoh bij Arientie Cleys betaelt aen Lijntie Joris 20.0.0
Noch bij Ariantie Cleys 146.13.6
Soedat de kynderen van Joris Floren noch
gelt hebben 273.14.12, dese penningen heeft Pouwelsen
Ariens Backer ontfangen op intrest tegens 4 gulden ten hondert
ende is borge geworden Gerrit Ariens Triet, heeft verleden een
obbelegaty in date den 20 Marty 1644

Ick Cornelis Ariensz Buys, getrout hebbende Pietertertie

-36-



Ariensdochter, bekenne ontfangen te hebben duer handen van
Ariantie Cleys, weduwe van saliger Arien Ariensz, onse
schoenmoeder, de somme van 166 gulden 13 stuyvers 6 penningen ende dat
in volle betaelinge van mijn huysvrouwen vaderlicke
arreffenis ende besterffenys volgens deese contrack,
t'orconden mijn hant den 6 September 1643, was onder-
teyckent bij mijn Cornelis Ariensz Buys,

Ick Artyen Cornelis, bekenne ontfangen te hebben alle
alsulcke penningen van de arrefenisse die mijn was
competerende vanweegen mijn bestevader, monterende
333 gulden 6 stuyvers 12 penningen, dat in volle betaelinge volgens
deese contrack ende dat duer handen van Arientie
Cleys. Actum deesen 26 Marty 1644.
Was onderteyckent X t'merck gestelt bij Artyn Cornelis
In kennisse van mijn, Willem Ariens 1644

Gecolesoneert uyt de
vertychtinge ende is bij mijn bevonden
te accorderen op 16 Marty 1644 in Niewleckerlant
doer oflijvicheyt van onsen secretaris,
Willem Ariens 1644
/0630/
Coppie
In den name des Heeren, Amen. Bij den inhoude van deesen
wettelicke instrumente sij cont eenen igelicken dat wij
Willem Adriaensz, schoudt, Pieter Gerritsz ende Claes Ariensz,
gesworen heemraden in Nieuleckerlant, sijn gecompereert
ten huyse van Symen Cornelisz, onsen inwoonder, de-
welcke syeckelicke te bedde leggende, nochtans sijn
verstandt, redenen ende memorie wel hebbende, soe
ons schoudt ende heemraden heeft gebleecken, willende
van deeser werelt niet scheyden, sonder eerst ende alvoorens
gemaeckt ende gedisponeert te hebben van sijne tijtelijcke
goederen, die hem testateur van Godt Almachtich
verleent heeft, ofte noch soude comen
te verleenen, eerstelicken heeft hij testateur begeert
ende gewilt dat Jan Symensz, sijnen oudtsten soen, ende
Cornelis Symensz, sijnen jongsten soen, sullen hebben tesamen
ende ewelicken behouden alle sijne naergelaten goederen,
hetsij landt, huys, have, goudt, sylver, gemunt ende onge-
munt, sullickx hij testateur metter doodt ontruymen
ende achterlaten sal, geen uytgesondert, myts dat Jan Symens
ende Cornelis Symens gehouden sal weesen ende uyt te
reyken aen Heyltie Gerrits, sijn soens dochter, mytsgaders aen
Ghijsbert Jacops sijnen dochters soontien, elyckx de somme
van ses hondert carolus gulden te betaelen op dese tarmijnen, 
te weeten, een vyerde paert vyer maenden naer sijn testateurs
doodt ende voortsz van jaer tot jaer gelijcke vyerde paerten
tot der volle betaelynge toe, waermede hij testatuer
sijne kynts bij deesen is instytuerende arrefgenaem voor
haere legetyme porsy haer van rechten is competerende,
willende noch testateren soe hetselve in rechten mach
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bestaen dat Heyltgen Gerritsdochter ofte Ghijsbert Jacops
quamen offlijvich te worden voor hare 25 jaren
dat in sulcken gevalle de voorsz. ses hondert gulden ellyckx
hyervoorens verhaeldt, sullen succederen opte naeste
vrunden van hem testateur ende op niemants anders,
alle t'geene voorsz. staet verclaert hij testateur te weesen
sijne leste uytterste wille, willende ende begerende
dat dit testametn sijn volcomen eefeckt sal sorteren,
soe het bondichtse ende beste mach bestaen. Aldus
gepasseert ten huyse van Symen Cornelis opten 6 Mey
1643 ende was onderteyckent 
X t'merck van Symen Cornelisz
Pieter Gerrits
Claes Ariensz
Willem Ariens, subsecretaris.

Ick, Gerichien Cornelis, weduwe wijlen Jan Melsen, ge-
assesteert met Cornelis Jans, haren soen ende gecoren voocht,
wonende in den dorpe van Nieuleckerlant, bekenne
wel duechdelicken schuldich te weesen Ghijsbert
Jacops, weeskynt van Anneken Symens ofte thoonder deses,
de somme van twe hondert vijftich carolus gulden, den gulden
tot 20 stuvyers het stuck, spruytende van geleende penningen
die Cornelis Dircksz Ghijsbert Jacopsz heeft op-
geleyt, belove ick Gerichien Cornelis de voorsz. somme
te betalen ende wederom te restytueren tot vermanynge
van den thoonder deses, metten intereste vandien van den
1 Ocktober 1647 of tegens vyer gulden van het hondert
in het jaer te rekenen, tot de voller effectuele betalinge
toe, des sal Cornelis Dircks ontfangen den interest
den tijt van vyer achtereenvolgende jaeren, soe lange
Ghijsbert Jacobs tot sijn mondigen dagen gecomen sal
sijn ende voor de betaelynge vandien verbynden wij
Gerichien Cornelis ende Cornelis Jansz onsen personen ende
goederen, stellende deselve ten bedwanck van alle heeren,
rechten ende rechteren, sonder fraude is desen bij
Gerichien Cornelis ende bij Cornelis Jansz geteyckent den
1 October 1647.

Dese obbelygaetie is verhoocht
tot drye hondert vijff en seventych gulden
cappetaels, waervan het eerste jaer
intrest verschijnen sal den 20 Mey 1657.

Ick Ghijsbart Jaecobs bekenne van dese voorsz.
oblygatye met den verloopen intrest tot datum
deses voldaen ende betaelt te weesen, uyt handen
van den schout van Leckerlant, die de voorsz. penningen
voor Cornelis Jansz verschooten ende voldaen heeft.
Acktom is deses bij Ghijsbart Jaecobs Huysman, 
als getrout hebbende Lijsbeth Jans, geteyckent
den 22en Feberewary 1662.
In kennis van mijn, W. van Zijl
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Gijsbert Jacobsen
/0631/
Coppi
Up huyden den 21 Feberwary 1641 soo sijn met myn
ende vruntschappen bij uytcoop vereenicht, veraccordeert
bij manieren van boelscheydinge ende vertychtinge,
d'eersamen Ariaentie Cleysdochter, weduwe wijllen
Arien Ariensz, geassesteert met Jan Cleyssen, haren broeder,
in desen haren gecoren voocht, ende Gerrit Ariensz Triet,
als getrout hebbende Marichien Ariens, Gerrit Jansz,
als getrout hebbende Cuyniertgen Ariens, alle kynderen
van Ariantien Cleys, bij den voornomden Arien Ariens ver-
weckt, ter eenre, ende Cornelis Ariens Buys, als getrout
hebbende Pietertien Ariens, Pieter Huygen ende
Pieter Ariens Kaey als gecoren voochden van het
naergelaten weeskyndt van saliger Cornelis Ariensz, genaemt
Achien Cornelisdochter, mytsgaders noch van de weeskynderen
van saliger Neltien Ariensdochter, als namentlijcken Cornelis
Jorisz, Floris Jorisz ende Lijntien Jorisdochter, geprockereert
bij Joris Floren ende met wil ende consent van den-
selven alle voorkynderen ende kyntskynderen van
saliger Aderiaen Ariens, geprockereert bij Lijntie Cornelis,
sijne eerste husyvrouw was, in den eersten sal Ariantie
Cleys behouden in vrien eygendom alle de goederen,
hetsij lant, sant, huys, haef, renten, juwelen, imboel, 
geen uytgesondert, alle incomende schulden te
ontfangen ende alle uytgaende schulden te betaelen,
sullickxs Aerien Ariens metter doodt ontruymt ende
achtergelaten heeft, geen uytgesondert, des heeft
Ariaentie Cleys belooft heeft te betaelen aen de drie
voorkynderen ofte aen de drie handen ende kynts-
kynderen van den voorsz. Arien Ariens, de somme van thyen
hondert carolus gulden, mackende elcke handt drie
hondert drie ende dartich carolus gulden 6 stuyvers 12 penningen ende
dat boven 170 gulden die Ariantie Cleys aen de kynderen
/0632/ van Joris Floren ende aen het weeskyndt van 
Cornelis Ariens ten afteren was, welcke penningen Ariantie
Cleys belooft heeft te betaelen op dese termijnen, te
weeten Bamys eerstcomende 1641 d'een helleft ende Bamys
daeraenvolgende 1642 de twede helleft tot der volder
ende effcktuele betalynge toe, welverstaende dat
Ariaentie Cleys de penningen van de weeskynderen sal
mogen onderhouden tot haren believen ende betaelen
daervan alsulcken intrest als de heeren Staten
van Hollant ende Westvrieslandt jaerlicken in
dien tijdt ten verschijndagen betaelen, voor welcke ge-
talynge verbyndt Ariantien Cleys hyervoorens haren
persoen ende goederen, stellende deselve onder t'ver-
bant van alle heeren, rechten ende rechteren. Aldus
gepasseert ten overstaen van Willem Adriaens, schout,
Symen Cornelis, vervangende Willem Cornelisz Boer,
gesworen heemraden in Nieuleckerlant, die deese
neffens partijen hebben geteykent, datom als vooren,
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Onder stont: bij mij Cornelis Ariens Buys, bij mij Jan
Cleysen, t'merck X gestelt bij Gerrit Ariens Triet, Gerrit
Jans.

Den 29 Mey 1642 is hyerop betaelt bij Ariantie Cleys
aen Artie Cornelis in mynderinge van hare som de
somme van 91 gulden 8 stuyvers voor ons gerekent ende bekendt,
rest Ariantie Cleys noch vor den eersten termijn te betaelen
75 gulden 5 stuyvers 6 penningen daromme voorsz. heeft Artyen Cornelis hyer-
op ontfangen 5 gulden, rest haer 70 gulden 5 stuyvers 6 penningen, deese
voorsz. som sijn Artyn Cornelis goet gedaen ende is van den
eersten termijn betaelt.

Datom voorsz. heeft Ariantien Cleys aen Cornelis Ariens
Buys betaelt voor sijn gerede penningen  166.13.6.

Ariaentie Cleys heeft betaelt aen Cornelis Ariens
Buys van verschoten penningen aen Cornelis Joris die
naer Ostyndien is gevaren, om kleren te coopen -.24.6,
Noch Ariaentie betaelt aen kaes aen Cornelis
Joris 4 gulden
/0633/
Compareerde voor ons Willem Ariens, schout,
Pieter Gerrits, Maerten Gerrits, Meerten Boer, heemraden 
in Nieuleckerlant, Cornelis Dircks, sluysmeester van de
Overwaert, hij comparant bekende wel duechde-
lijcken schuldich te weesen Ghijsbert Jacops,
weeskyndt van Anna Symensdochter, geprockereert bij Jacop
Ghijsberts, daer bloetvoochden van sijn Merten Gerrits Boer
ende Cornelis Jansz, de somme van ses hondert acht en
vijftich carolus gulden 10 stuvyer, den gulden tot 20 stuyvers
stuck, die Ghijsbert Jacops was competerende
van sijn grotevader de somme van 558.10.0 ende
noch van sijnen nomen de somme van 100 gulden, mackende
tesamen ter somme van 658.10.0, dewelcke Cornelis
Dircks sal mogen gebruycken voor de allementaty
ende onderhoudinge, cledynge nu St. Jacop toe-
comende den tijt van vijf jaren ende naer de
expiraty van de voorsz. vijf jaeren belooft den voorsz.
Cornelis Dircks de voorsz. penningen op te leggen ende te
betaelen ende bij foute vandien intereste tete betaelen 
tegens vijf gulden ten hondert in het
jaer tot de volle ende eeffectuele betalynge
toe, daervorens verbyndende ick Cornelis Dircks
mijnen persoen ende goederen, stellende deselve
ten bedwanck van allen heeren, rechten ende rechteren,
sonder faude, is desen neffens ons schout
ende heemraden geteykent den 7en Juyly 1646.
Cornelis Diercksen
Pieter Gerrits
X t'Merck gestelt bij Merten Gerrits
Willem Ariens 1646
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Van dese bovengeschreven somme heeft Cornelis Diercks opgeleyt
de somme van twehondert 250 gulden die Gerichien Cornelis heeft onder genoten,
waervan is gemaeckt een obbelegaty die Gerichien Cornelis sal gebruycken tegens
4 gulden ten hondert, welcke intrest Cornelis Dircks jaerlickx sal ontfangen soe
lange Ghijsbert Jacops mondich sal sijn, soedat Cornelis Dircks schuldich blijft 398.18.0.

Up huyden den 17 Janewary 1647 soe hebben
de kynderen ende kyntskynderen van Fylps Pieters,
ynosent sijnde door sijnen hogen ouderdom, hebben
een ewyge grondtlotinge gedaen van alle
de landeren, huys, sullickxs tegenwordich Philps
Pieters is competerende ende in lijftocht van
Merycken Foppen, sijn overleden huysvrouw, heeft
beseeten, in den eersten is becavelt Fop Philps
voor hemselven, Pieter Egberts als in echten gehadt
hebbende Hijltien Philips met sijne kynderen, Meus
Ariens als getrout hebbende Ariantie Phylps,
sijn tesamen met haer drie handen te loote gevallen
de nombre van van seeven margen vijf hondt 25 roeden
lants, is elck cavel dordaellef mergen 75 roeden
lants in den hoffstede daer Phylps Pieters noch
teegenswordich is op wonende, met de huysinge,
schuer daerop staende, behalven den camer aen de
oostsijde van de huysinge, die is toebehoorende
voor d'een helleft Fop Phylps ende de andere helleft
behoort Jan Ariens met sijn moeder.

Jan Ariens soene van Aderiaen Phylps, met sijne
moeder, Claes Willems de Weckere met sijne
drie susters, met hare twee handen sijn tesamen becavelt
met een geheel weerlants groot in de houffslach
ses mergen, genaemt van outs Harber Gerrits, myts
dat die rede tusschen Harber Gerritsweer ende Phylps
Pietersenweer opten huysworf recht opte rede van de
sloet duergereedt sal worden.
/0634/ Is noch geconditoneert dan Jan Ariens soe veel
hij betymmert heeft met sijn gerechticheyt van die
camer, staende op Phylps Pieters weer, soe veel
arref aen de westsijde van Harber Gerritsweer
sal voor geeven soe veel sijn coetegent van sijne camer
is bedragende, Claes Willems dewelcke is van
meninge sijn huys of te breken, dan soe hij hetselve
begeert te laten staen sal hetselve te mogen doen,
myts de eygenaers van Phylps Pietersenweer soe
veel arrefs als Claes Willems betymmert heeft
sullen hebben op Harber Gerritsweer het gebruick soe
lange als het huys daerop is staende, is noch voor-
sprocken dat de eygenaers van Harber Gerritsweer
sullen vermogen alle het hoey dat op het voorsz. weer-
lants jaerleckxs is wasschende sullen mogen op Phylps
Pietersweer aenrijden om opten dick te comen ten
waere dat daer een bouhuys op Harber Gerritsweer
getymmert worden sal als dan sijn selven moeten
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behellepen, eenen igelijcken sal sijn landt elleckxs
daer hij op gecavelt is uytter schade houden van alle
ongelden, dicken, banwercken, van slooten, ellickxs sijn
weerlants tyende, sullen hetselve mogen aenvarden, dan
Fop Phylps sal mogen de rijs hacken tot struckxs orber,
geen landen sullen mogen te vercoopen soe lange Phylps
Pieters in het leeven weesende om in tijden van noet
tot onderhoudinge van Phylps Pieters, belovende
wij arrefgenamen tesamen soe daer geen myddelen bevonden
mochten worden dat wij alsdan ellickxs daertoe onsen /
perthije sullen bijleggen tot allementaty ende onder-
houdinge van Phylps Pieters, hyermede sijn perthijen
ende cavelaers vereenicht ende veraccordeert voor nu
ende ten eewygen dagen soe veel de landen
met de hujysinge aengaet, belovende op eere ende
vromicheyt voor ons ende onsen arreven onverbreeckelijck
naer te comen ende te onderhouden ende dat onder
t'verbandt van allen heeren, rechten ende rechteren.
Aldus gepasseert voor Willem Aderiaens, schoudt,
Cornelis Wouters ende Jasper Pieters, gesworen heemraden
in Nieuleckerlandt, die dese neffens perthijen hebben
geteykent, welcke is mede gestelt in onsen prodelicke
datom als vooren.
X t'Merck gestelt bij Pieter Egberts
Bij mij Meus Aeryensen
Bij mij Fop Filipsen
& t'Merck getelt bij Claes Willems
$ t'Merck gestelt bij Pieter Ariens
Jan Aeryaens
In kennis van mij Willem Ariens 1647
/0635/
Op huyden den 19en Mey 1646 sijn voor ons schoudt
ende heemraden in Niueleckerlant gecompereert Gerrit
Ariens Triet, als getrout hebbende Lijntien Ariensdochter,
Powels Ariens Backer, wonende tot Leckerkarck, als getrout
hebbende Merichgen Ariensdochter, ende Gerrit Jansz,
als getrout hebbende Kuynerten Ariensdochter, alle kynderen
Aderiaentien Cleysdochter, weduwe van Arien Ariens,
dewelck metten anderen ende met myn ende vrunt-
schappe hebben gemaeck een vast, houdende contrack
alles hyernaer volgende, eerstelijcken bekennen de voorsz.
kynderen tesamen voldaen ende betaelt te weesen van hare
vaderlijcke besterfenys, soodat Arientien Cleys haer leven
lanck geduerende sal blijven in het besit ende sal
gebruycken alle de goederen, soe huys, hof, lant, griendynge,
landen, gelt, gout, sylver, gemunt ende ongemunt, sullicx
Aderiaen Ariens saliger, haren vader, metter doodt geruymt
ende aftergelaten heeft, geen vandien uytgesondert, myts 
condity alsdat Gerrit Ariens Triet ende Lentien Ariens-
dochter sullen hebben ende behouden in vrijen eygendomme
naer het overlijden van Ariaentien Cleys alle de huysinge,
schuer, mytsgaders twee grienden, leggende after de huysinge
ende noch de warf , boomgarden, staende opten Blesgens-
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graeffsen dijck, daeraen behorende, daer Ariaentie Cleys is
tegenwordich op wonende, myts dat Gerrit Ariens is
gehouden uyt te reyken ende te betalen aen Marichgen Ariensdochter
ende aen Kuynertien Ariensdochter naer de doodt van Ariaentien
Cleys ellyckx de somme van vijfhondert carolus gulden, te betalen
op dese termijnen [open plek]
ende ofte het gebuerde dat Gerrit Ariens eenyge penningen an de
voorsz. kynderen betaelde voor de doodt van Ariaentie Cleys, die
sullen betalen behorlicken intrest tegens [open plek] ten hondert, soe
lange Ariaentien Cleys int leven sijnde ende ofte het gebuerde
dat Gerrit Ariens ende Lentien Ariens oflijvich worden voor
Ariaentien Cleys, soe mogen de andere kynderen deselve hofstede
naesten ende betalen de penningen daervorens Gerrit Ariens is aenge-
reekent ende de vordere goederen soe lant, gryenden,
/0636/ imboel, goudt, sylver, geen uytgesondert, sullen de
voorsz. kynderen met malcanderen deelen volgens den rechten
van den landen ende beloft oock Ariaentyen Cleys dat sij
aen niemants van de kynderen eenyge goederen
sal testamenten, maer sal naer haren doedt hebben het
een kyndt als het ander, aldus gepasseert voor Willem
Ariens, schoudt, Pieter Gerrits ende Jan Cornelis, ge-
sworen heemraden in Nieuleckerlant, datom voorsz.

Staet ende bladen voorwert der
vertychtinge van de kynderen van Claes
Aertsz.
Den 1en Juyny 1647 soe heeft Jan Ardts Verleck
sijne oprekenynck gedaen van de goederen die de
weeskynderen van saliger Claes Ardts sijn aenbe-
storven bij dode ende overlijden van saliger Merijken
Ardts, de voorsz. weeskynderen hare moey, overleeden in den
Nieuport bij Jan Ardts Verleck ontfangen
op 3 dystinckte jaeren als te weeten 1643
Den 24 Mey de somme van 208.8.0
Den 17 Mey noch 1644 ontfangen de somme 186.17.0
Den 1 Juyny noch 1645 ontfangen de somme 186.5.0
Belopt tesamen den geheelen ontfanck 581.10.0
Noch brengt Jan Ardts Verleck noch in
rekenynck dat hij van de penninge iet soude
gebruyckt soude hebben is geaccordeert den
intrest 18.10.0
Comen de kynderen tesamen in het geheel 600.0.0
Dese voorsz. penningen van 600 gulden heeft Jan Ardts ten vollen
voldaen ende betaelt ende heeft Willem Ardts,
sijn broeder, ondergenomen ende heeft verleden een
obbelgaty van ses hondert 24 gulden capetaels
tot 25 gulden s'jaers opte andere sijde verhaelt.
/0637/
Ick Willem Ardts Verleck, wonende 
in den dorpe van Nieuleckeklant, bekenne
wel duechdelijcken schuldich te weesen de wees-
kynderen van Claes Ardts, de somme van seshondert
vyeren twintich carolus gulden, den gulden tot 20 stuyvers het stuck,
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spruytende van goede aengetelde penningen die Jan
Ardts Verleck wel heeft aengeteldt, welcke penningen
sijn gecomen ende gearrest van Merijcken Ardts, mijn
suster, overledenen in den Nieuport, belove ick
Willem Ardts de voorsz. som van seshondert vyer en
twyntich gulden munte voorsz. te betalen in het geheel
ofte aen parthen tot vermaninge van de voorsz. kynderen ofte
thoonder deses metten intrest vandien tot 25 gulden jaer-
lyckxs van de capetalle somme, loep hebbende
van den 1 Juyny 1647 of tot der volle ende efeck-
teule betaelinge toe, daervoorens verbynde ick
Willem Ardts mijn persons ende goederen, stellende
deselve ten bedwanck van alle heeren, rechten ende
rechteren, sonder fraude, is desen bij mijn ge-
teykent den 1 Juyny 1647.
Willem Aertsz Verleck
In kennis van mijn Willem Ariens 1647

Den 12en Desember 1648
heeft Willem Ardts betaelt
aen Jan Ardts een jaer intrest 25.0.0

Dese obbelegaty hebben de voochden van de
weeskynderen van Willen Ardts ofgelost met een som
van 715 gulden 14 stuvyers, is gerekent 4 jaren 8 maenden verlopen intrest,
bedraecht 115.14.0 hyertoe heeft Jan Ardts betaelt
de somme van 32 gulden ende Claes Schalcken heeft betaelt
de somme van 390 gulden 14 stuyvers, ten orconden is dese bij de
kynderen van Claes Aerts onderteykent ddn 1 Feberwary 1652
Aert Claessen
Berber Claes
Neltgen Claes
In kennis van ons schout ende
heemraden, Willem Ariens 1652
Jan Cornelis
X t'Merck gestelt bij Arien Willems

Ick, Cornelis Ariens, wonende in Nieu Leckerlant,
bekenne wel duechdelicken schuldich te weesen
de weeskynderen van saliger Claes Ardts, de somme
van achtenvertich carolus gulden, den gulden tot 20 stuyvers
het stuck, spruytende van goede gelevert
penningen die Jan Ardts Verleck mijn heeft aen-
geteldt vanweegen de weeskynderen, welcke
penningen sijn gecomen van Merijken Ardts, overleden
in den Niewport, belove ick Cornelis Ariens
de voorsz. somme te betalen tot vermanynge van de
thonder deses, ofte tot aenseggen van de voorsz.
kynderen, metten intereste vandien van den eersten
Juyny 1640 [sic!] of tegens twe gulden jarlickxs
tot den volle ende effectuele betaelinge toe,
daervoorens verbynde ick Cornelis Ariens
mijn persons ende goederen, stellende deselve
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ten bedwanck van alle heeren, rechten ende rechteren,
sonder fraude, is deses bij Cornelis Ariens
onderteykend den 1 Juyny 1647.
t'Merck gestelt bij Cornelis Ariens
In kennis van mijn Willem Ariens 1647

Dese obbelegaty is bij Cornelis Ariens betaelt
desen 29 Feberwary 1656.
Arien Claesz
In kennis van mijn Willem Ariens

Barber Claes, Aneken Claes, Maecheltien Claes
comen ellickxs hyervan haere coetegent.

Ick Macheltien Claes bekenne voor mijn
porsye van dese oblegatie voldaen ende betaelt
te sijn, uyt handen van Cornelis Aeryens, mijn
schoonvader, op den 15en Desember 1658.
X Dit merck gestelt bij Macheltien Claes
In kennisse van mij Willem Ariens 1658
/0638/
Staet 9 bladen voorwart

Up huyden den 3 Juyly 1650 soe hebben
Claes Geenen ende Pieter Huygen als grotevader 
ende voocht van Fop Foppen met malcanderen
geliquideert nopende seecker besterfenyse
van Fop Foppens bestemoeder Ariaentien Claes, blijckende
sekere contrack, gemaeckt in dato den 5en
October 1637, gemaeckt dat Claes Geenen
most betalen naer het overlijden van sijne moeder
aen het weeskyndt van Fop Geenen de somme van
hondert carolus gulden ende alsoe Ariaentien Claes
is overleden nu St. Marten eerstcomende den
tijdt van vijf jaren, soe is gerekent ende
gelyqedeert dat Claes Geenen beloft te be-
taelen nu St. Marten toecomende aen het voorsz.
weeskyndt de somme van hondert achthyen carolus
gulden ende bij foute van betalynge soe beloft
Claes Geenen interest te betalen tegens vyer
gulden 10 stuyvers van het hondert ende dat met be-
lyeven van de grotevader, dan ofte het
gebuerde dat het weeskynt tot sijnen momberen
dagen is gecomen, soe mach hij de penningen tot allen
tijden op te eyschen ende voor de betalynge van-
dien, verbynde ick Claes Geenen mijns persons
ende goederen, specialijcken de vijf margen vijf
hont lants daer Claes Geenen tegenswordich
is op wonende. Aldus gepasseert voor Willem
Ariens, schoudt, Pieter Ariens den Ouwen, gesworen
heemraedt in Nieu Leckerlant die dese
neffens Claes Geenen hebben getyekent, datom
als voren.
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X t'Marck gestelt bij Claes Geenen
Pyeter Ariensen
Willem Ariensz 1650

Ick Fop Foppens bekenne van de boeven-
staende ackte voldaen ende betaelt te weesen
met den intrreste vandien, uyt handen van
Claes Gheenen, mijn oome, op den 9en Apryl 1662
In kennis van mijn
als seckeretaris
W. van Zijl
[In de marge staat hiernaast:]
Hyer staet noch bij Claes Gheenen te betalen de
somme van 65 gulden die Claes Gheenen belooft
te betalen St. Merten 1662.
/0639/
Rekeninck ende bewijs gedaen bij
Claes Schalcken van sijn ontfanck
ende uytgeef bij hem gehandelt van de
arrefhuyscedulle van de weeskynderen
van saliger Willem Arts ende van Willempje
Schalcken.

Eerst bedracht de arefhuyscedulle 2346.4.12
't Ransoen 117.0.0

2463.4.12

Noch bij Claes Schalcken ontfangen
van verscheyde posten den boedel was
competerende, de somme van 179.13.8
Somma beloept de geheele ontfanck
ter somme van 2642.18.0

Hyervan compt den rendant voor
sijnen ontfanck 66.0.0

Blijft den ontfanck suyvers
de somme van 2576.0.0

Betalynge hyervan gedaen:
Eerst aen Toenys Cornelisz, byersteker,
van gehaelde byeren 40.10.0
Noch betaelt aen Cornelis Powels
van lanthuyer de somme 15.0.0
Betaelt aen Jan Teunis dienstknecht
den somme van 82.6.0
Noch betaelt Jan den meulenaer
als maelgelt ende acksijns 8.0.0
Noch betaelt aen mester Andries 2.0.0
Mester Heyndricks 10.0.0
/0640/ Noch betaelt aen Willem Teuwen
van lanthuyer 2.16.0
Noch betaelt aen Neltyen Claes

-46-



van verscoeten penningen 10.0.0
Noch betaelt aen Aert Claes van
arbeytsloen 2.10.0
Betaelt aen Jan Teunis van
leveranty van rydt en poeten 4.0.0
Noch een daelder aen rijs 1.10.0
Noch betaelt aen besems als
al schuyttevracht 1.4.0
Lijnschoeten van arbeytsloen 8.7.0
Noch betaelt Joest de varckedry 25.10.0
Noch betaelt aen Neltye Teunys Pieters 8.5.0
Noch betaelt een paer schoen voor de
meyt 1.10.0
Aen Pyeter Maenwet betaelt 8.14.0
Den brouwer schoensoenen
den browuer int Houfijser 7.0.0
Betaelt aen Claes Roland van
koeren 5.8.0
Cornelis de Kuyper Schonhoven 3.5.0
Noch betaelt aen Teunys Cornelis 6.15.0
Noch betaelt Meno
de leckoper 5.2.0
Ryet van arbeytsloon saemen 1.10.0 /
Aen den schoudt van ongelden
als van solaris 205.10.0
Noch betaelt aen huyrpacht van lant 49.4.0
Van verterde kosten den schout
betaelt 6.1.0
Den schout betaelt voor sijn
solarys van het verhueren vant lant 1.11.8
Noch betaelt schoudt 0.18.0
Noch betaelt aen Jan Pyeter Teuwe
van lantpacht 57.14.0
Betaelt Gijs Mes van timmeren 4.11.4
Betaelt aen Roeck Jaecops
van verscoeten gelt 7.8.0
Den scholmester van het
graft te maecken ende doodtkleet 2.17.0
Aen Jan Teunys Veerman
van een kaebel 3.0.0
Betaelt aen Teunis Aeryens
den Ouwen van hoey 3.3.0
Betaelt aen Jan Aerts Winter 2.0.0
Betaelt aen Fop Huygen
van tacken 2.10.0
Betaelt aen den schoudt doen
wij met hem reckenden 2.0.0
Goevert den decker 10.10.0
Betaelt aen Cornelis Jan Huygen 3.0.0
Coen Geenen verscoeten penningen 2.18.0
/0641/ Willem van Zijl
van een kuypye wien 4.14.0
Betaelt den 7den van broet 1.8.8
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Betaelt Jan den Huysman
van tacken 3.5.0
Betaelt aen Cornelis Aeryens 3.0.0
Betaelt voor een seyten
Aert Cleys voor een schuyt sant 0.8.0
Betaelt Jan de Boer voor branthout 2.14.0
Betaelt Cornelis Bouwens
van twee jaer intrest
ofte van arbeytsloen 16.0.0
van metselen 2.0.0
Betaelt aen Dem Pyetersz van kalck 0.16.0
Aen soudt gehaelt tot Rotterdam
ende aen den schuytmaecker 2.10.0
Compt de Nederwaert van ransoen
die hij op reeckenyn heeft
met gereet gelt betaelt sijn 
die hij op sijn reckenyn heeft
goetgedaen 23.4.0
Aen Claes Egberts betaelt van
hetgeen hij met arbeytsloen aen
Willem Aerts verdyent heeft de voechden
met reeckenyn betaelt ende bewesen
heeft boeven den gene die Claes int
arffhuys van twee worsten 11.16.0 /
Noch bij den schoudt betaelt een
rijckxdaelder van de huyer van het
lant van ransoen 2.10.0
Aen Teunys Cornelis Bons betaelt
van sout ende heerengelt, slacht ende
byeracksijs, meyltens ende knechtgelt 27.5.0
Aen Cornelis Willemsz Kuyn betaelt
van een hoey kann van de huyer 50.0.0
Aen Geeryt Meusz betaelt van een
van den buytendickxse camp 25.0.0
Betaelt den glaesmaecker betaelt 1.3.0
Aen de kerckmesters betaelt dat
Willem Aerts op sijn reckenyn te
kort quam 10.14.0
Compt Willem Aerts bierstecker tot
Leckerkerck van gehaelde byeren betaelt 24.0.0
Noch nae de reckenyn gehaelt twee
halff vaeten byer croens byer 4.7.0
Kompt den rendant van verschoten
penningen aen kleederen Willemtien
Willems de somme van 27.16.8
Aen quade restanten te ontfangen 33.12.0
Compt Claes Aeryens van verscoeten
penningen van kleederen van Aert
Willems de somme van 46.2.0
Compt Claes Aeryens over drye
jaeren montkost van Aert
Willems van den jaeren 1649
ende 1650 ende 1651 tot Sinte Merten
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inkluis de somme van 180.0.0
/0642/ Compt Neltyen Willems over
drye jaeren montkost van
Willemtien Willems over drye jaeren
van den jaeren 1649 ende 1650 
ende 1651 tot Synte Merten in-
kluys de somme van 180.0.0
Beloept den geheelen uytgeeff
de somme van 1316.2.0

Den ontfanck beloept ter
somme van 2463.4.12
Dit tegens maelkanderen vereffent
ende gelyckedeert blijckt alhyer bij
slot van reckenyn dat Claes
Schalcken schuldich blijft bij slot
van de reeckenyn de somme van 1100.17.2
Dirck Korssen heeft betaelt
de huyerpacht aen Klaes Schalcken
de somme van 115.18.0
Van den jaeren 1650
Noch is Claes Schalcken schuldig
van de huyerpacht van twee
margen ende drievyerendeel hont,
gelegen op Streffkerck voor de
somme van 80.0.0
Noch brenckt Claes Schalcken in
rekenyn dat hij Willen Aerts
schuldich was de somme van 56.13.0

Des blijft Claes Schalcken schuldich
de kynderen van Willem Aerts
de somme van 1399.13.8

Aldus vereffent ende gereckent
ten overstaen van Willem Aryens, schout,
Willem Cornelis Blom, Teunys Jansz,
Cornelis Jansz, Pyeter Aeryens den Ouwen,
Dierck Jacopsz, geswoeren heemraden
van Nyeuleckerlant op den 16 September 1651.
Willem Ariensz
Claes Schalcken
Jan Aerts Verleck
Willem Cornelis Blom
Teunis Janssen
Pyeter Aertsen Ouwen
X t'Merck gestelt bij Dirck Jaecopsz
& t'Merck gestelt bij Cornelis Jansz
In kennis van mijn als secretaris, Willem van Zijl

Noch heeft Jan Aerts ontfangen 
van trouwerij tot Schoenoven
de somme van 300.0.0
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Soodat de kynderen aen gelt hebben
de somme van 1699.19.0
Jan Aerts heeft dese 300 gulden betaelt aen de kynderen van
Claes Aerts die aen de kynderen van Willem Aerts ten afteren was.
Claes Schalcken heeft mede aen de kynderen van Claes Aerts
betaelt de somme van 390.14.0
Noch heeft Claes Schalcken betaelt aen Cornelis Cornelisz
een obbelegaty die hij spreeckende hadde de som van 1036.0.0
Soedat Claes Schalcken te veel betaelt heeft
ende van de weeskynderen komt 26.16.8
Aldus vereffent den 1 Febrewary 1652
Willem Ariens 1652

Up huyden den 20 Marty 1649, soe heeft
Jan Koenen, wonende tot Crympen opte Lecke ende
de kynderen van Geerit Foppen met malcanderen
gegrontcavelt van de landen die sij met
malcanderen gemeen hadden ende dat voor nu ende
ten eewygen dagen.
In den eerste is Jan Coenen becavelt voor de
een helleft met dordalf margen lants ofte
woryf ende gryndinge, te weeten op het karcken-
weer eerst den Nydelcamp met den Bout met
den acker, leggende over den tyndtwech, sal noch
hebben den camp bynnen den tyentwech tot den
campsloet toe, sal noch hebben van de back-
weeterynck tot den buytendicksloet toe
die after de huysinge gegraven sal worden,
is denselven noch becavelt met een margen
lants myn 6 schaft 6 voet 7 duym
in Jan Jelisweer, is noch denselven becavelt
in Gerrit Melsenweer met anderhalf hont twee en twyntich
schaft 6 voer 7 duym, mackende tesamen
drie margen 4 hont 71 schaft vyer voet,
Koen Gerritsz ende Fop Gerritsz sijn tesamen becavelt
elyckxs met seventalf hont lants 14 schaft 3 voet
sevendalfven duym in Jan Jelisweer, in sulcken cavel
/0644/ als sijluyden daerin gerechticht sijn,
Dam Pieters, als getrout hebbende Anneken
Gerrits ende Heymen Jansz, als getrout hebbende
Ariaentien Gerrits, sijn tesamen becavelt in
Gerrit Melisweer ellyckxs vijftalf hont
3 schaft drie voet 3½ duym, mackende
tesamen anderhalf margen 6½ schaft 7 duym
ende sullen tesamen mogen gebruycken in huer
ofte coop van Jan Koenen, tot tacsaty van goede mannen 143 schaft,
waermede sij dan tesamen hebben den halve
cavel.
Arien Claes Blieck is becavelt met sijnen margen
myn 33 schaft die hij gecoft heeft van Geertyen
Koen ende noch met sijn gerechticheyt van
vijftalf hont 3 schaft 3 voet ende moet
aen Jan Koenen betaelen hetsij in huer ofte coop,
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tot tacsaty van onpertijdigen 29 schaft negen
voet, soedat Arien Claes cavel blijft 10½ hont,
gelegen mede in Gerrit Melsenweer.
Is noch condity dat Heymen Jansz sal mogen
tymmeren aen de huysinge van Koen Gerrits een
camer aen de westsijde, voorts houden die
eygenaeren bij die cavel van hare buyten-
landen dat die sal blijven soe die van out ge-
cavelt geweest is.
/0645/
Wij, Willem Aderiaens, schout, Melis Jansz, Jasper
Pieters, ende Willem Ardts Verleck, gesworen
heemraden in den dorpe van Nieulecker-
lant, orconden ende kennen dat voor ons
is gecompereert Ott Claes den Blieck,
wonende opten dorpe van Ouderkarck,
hij comparant bekende voor hem ende
sijnen arven ende naecomelingen wel ende
duechdelijcken schuldich te weesen Lauwris
Gerrits vander Kraen, ofte thonder van deesen
brief, die somme van thyen hondert carolus
gulden, den gulden tot 20 stuvyers het stuck, spruytende
van goeden gelde tot mijnen contentemente
wel gelevert, welcke voorsz. somme van 1000 gulden
Ott Claes den Blieck mach gebruycken omme
vijftich carolus gulden jaerlickx vrij gelt van
alle sacken geen vandien uytgesondert,
die Ott Claes den Blieck alsoe verseekert
ende verypoteceert heeft op drie margen
ende twee hont lants, gelegen in Nieu-
leckerlant, in een weerlants van thyen
margen, genaemt Claes Ottenweer, ten oosten
belent Ardt Ariens de Haens weer, ende
ten westen Marten Gerrits niewen Boer, ende
voorts op alle sijne andere goederen, roerende
ende onroerede, geen uytgesondert, waer-
van den eersten verschijndach sal weesen den
29 November 1649 ende soe voorts van /
jaer tot jaer vervolgende soe lange dese
renten staen ende niet ofgelost sijn, des ver-
mach Ott Claes den Blieck ofte sijnen arven dese
renten tot allen tijden opleggen ende dat in het
geheel ofte aen twee termijnen ende ver-
mach oock den thonders van desen brief dese penningen tot allen tijden
op te eyschen in het geheel, myts drie maenden
daervoorens gewaerschout sijnde, ende dat met
goeden ganckbaeren gelden in der tijdt ganck-
baer wesende, ende ofte het gebuerde dat
Ott Claes ofte sijnen arven dese renten alle
jaeren ten verschijndach niet en betaelde, soe
mach den houder van desen brief mogen comen
schatten ende panden aen het voorsz. onderpant,
ofte aen den comparants gereetste goederen,
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daer de heer sijn handt aen slaet, met
alsulcke constrynty van rechten als den
thoonder deses brief gelieven sal, tot dien eynde verbynt
Ott Claes voor hem ende sijnen arven
sijns persoon ende goederen, stellende ten verbant
ende bedwanck van allen heeren, rechten ende rechteren, ende alsoe
wij heemraden desen tijt geen zegel en gebruycken,
hebben wij gebeden onsen schout desen brief
te besegelen soe over ons als over hemselven,
hetwelck ick schoudt alsoe gedaen hebbe
met mijn uythangenden segel ende neffens
den comparante ende heemraden geteykent den 29 November 1648.
Otto Claessen Bleck
Jasper Pietersen
Willem Ariens 1648
Willem Aerts
Melis Jansz

Desen rentebrief is ofgelost bij Merten Jacops ende
Pieter Aerts, Deltien Claes is ten vollen betaelt desen
lesten Mey 1655.
/0646/ 
Alsoe sekere questie was geresen tusschen
Anthonis Willems met de weeskynderen van Arien
Willems ende tusschen de voochden van de weeskynderen
van Claes Aerts, beroerende het ofhacken van een
appelboom die op Huygenlant aen den rol van den
inkant stonde, die Ardt Claes heeft ofgehackt,
sustenerende dat den boom stonde op haren eygen, soe
heeft Matheus Willemsz met de voochden van de
weeskynderen van Arien Willems gerechtelijcken doen 
dachvaerden schoudt ende heemraden van Nieu-
leckerlant om te meeten ende te reden op wyens
grondt dat den ofgehouden boom stondt, ende soe 
hebben wij schout ende gerechten gemeeten den dick van
Willem Matheus weer breet te wesen 8 roeden 9 voet,
myn eenen halven duym ende op Huygelant 7 roeden
11 voet 7 duymen, soedat wij beyde der weesen
lants tesamen bevonden hebben 17 roeden 2½ voet
myn een halven duym ende is ofgemeeten voor twe
steegen 11½ voet, blijft noch tesamen 16 roeden
9 voet myn een halven duym, waervan comen die
kynderen van Claes Aerts het sesde part ende sijn
becavelt met haren dick ende kennipworf
op Huygenlant, is bevonden breet te wesen
dordalf roeden 8½ duym, gemeten van het stoepien
op Huygenlant van de geslagen pael westwaert
aen tot den geslaegen pael aen Matheus Willems dick
ende hebben bevonden dat den ofgehouden boom
heeft gestaen 3 voet myn een duym opten dick
ofte rol toebehorende de kynderen van Arien Willems
ende Theus Willems, hebben wij noch gemeeten /
eenen stech met een wykel hack opte oostsijde
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van den sloot die tusschen den worf leyt van Matheus
Willems ende de kynderen van Claes Aerts van vyerdalf
voet breet tot de backweeterynck toe, welcken
sloet mogen de kynderen van Claes Aerts uytbacken op
haer kenniplant, ende Matheus Willems mach
aen de backen uyt den sloet aen den steech te
vyercanten, maer anders niet, is noch geaccordeert dat
Matheus Willems con suis sal ofhacken een appelboom
staende after Willem Matheus buytensdickxs die over-
hangt, soe hebben parthijen overmyts ten wedersijden
weeskynderen is aengaende, aen ons schout ende heemraden
verbleven ende hebben verclaert voor uytspraecke in
hetgene bij schout ende heermaden is gemeeten,
hetselve sal een igelijcken behouden aengaende de
teercosten sijn verteert bij perthijen ten wedersijden met de
gerehten is 12 gulden 3 stuyvers ende voor het solaris
van den schout om de gerechten met de perthijen te
dachvarden als op het opmaecken van de acten te
bouck te stellen 30 stuyvers is tesamen 14 gulden 8 stuyvers,
die perthijen ten wedersijden hallef ende hallef sullen
betaelen ende offer naerderhant eenyge questie meerde hyer-
uyt stont houden de schoudt ende heemraden den in-
terpretacy aen haerselven om die te beslechten. Aldus
gepasseert voor Willem Ariens, schoudt, Cornelis Wouters,
Jasper Pieters, Willem Aerts Verleck, Melis Jansz,
Thonis Thonisz, gesworen heemraden in Nieulecker-
lant den 18 Arpil 1648.
Cornelis Woutersen
Willem Aertsen Verleck
Melis Jansen
Willem Ariens 1648
X t'Merck gestelt bij Thonis Thonis
/0647/
Compareerde voor ons schoudt ende heemraden
in Nieuleckerlant Huych Gerrits, onsen inwoonder,
tegenwordich alhyer, dewelcke heeft over ge-
transporteert ende gecedeert alle sijne goederen
die hem Godt Almachtich op deser arden
verleent heeft aen sijn schuldenaren die
hij duechdelicken schuldich is, soe varder
depennigen mogen strecken, eerst aen Pieter Aerts
Backer van huys, have ende van gehaelte wynen,
aen Willem Cornelis byersteecker van gehaelde
byeren, Aen Thons Cornelis Bons ende aen Pieter
Cornelis Muys van impost van byeren, aen Merten
Gerrits als coper van vleys van een half beest, aen Tonis
Jansz als reste van leverantie van kasen, aen
de kynderen van Merichien Huygen over gecofte
goederen in haer arrefhuys ende aen Meno 
Symens lackenkoper tegenswordich te Dordrecht,
verclaeden den voornomden Huych Gerrits meerder schuldich
te sijn als sijne goederen in waerden souden gelden.
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Aldus gepasseert in onsen vergaderyngen voor Willem
Ariens, schoudt, Baernt Wygers, Willem Cornelis
Blom, Fop Huygen, Pieter Ariens den Ouwen, Dirck Jacops,
Willem Cornelis Bou, gesworen heemraden in Nieu-
leckerlant den 14en November 1650.
/0648/
Wij, Willem Aeryens, schout, Toonys Jansz
ende Pyeter Aeryens den Ouwen, geswooren heeme-
raden in den dorpe van Nyeuleckerlant,
orconden ende kennen dat voor ons is gecomen
ende gecomparert Heyltgen Gerytsdochter, woenende
alhyer in Nieulecerklant, oudt den 14en October
toecomende 14 jaeren, dewelcke aensyende
het menselijcke leeven, dat wij altesamen sterven
moeten ende nyet willende van deser werelt
te scheyden sonder eerst ende alvooren gemaeckt
ende gepossedeert te hebben van haere tijdelijcke
goederen die haer Godt Almachtich op deser
aerden verleent heeft, ofte noch soude comen
te verleenen, soo heeft sij testateuresse
om de groote lyeffde die sij tot haer moeder
is draegende, dewelcke heeft gemaeckt ende
getestament Ana Symens, haer moeder
tot inverselden arffgenaem van alle haere
naergelaeten goederen, geen vandien uyt-
gesondert ende ofte het gebuerde dat mijn moeder
Ana Symons voor Heyltyen Gertys,
haer kindt, offlijvyg worden, dat alsdan
soo Heyltgen Geryts offleyvig worden
sonder kynderen deselffde naergelaeten
goederen sullen sucksederen ende besterven
op de naeste vryenden van s'moeders sijden,
dewelcke sij testateuresse hyer inne 
is inestituerende, sluytende uyt om
redenen haer daertoe moeverende haere
vryenden van s'vaders seyden, al t'welcken
voorsz. staet verclaert sij testeuresse te
wesen haere leste uyterste willen ende begeren,
aenroupende alle hullepen ende assestenty
aen alle heeren, hoeven ende rechten ende rechteren,
versouckende aen ons schout ende heemraden
hyervan gemaeckt een ofte twee insterementen
in behorlijcken forme. Aldus gepasseert
voor ons boven geschreven schout ende
heemraden ten huyse van de schout voorsz.
op den 10 Augusty 1650 ende is bij ons neffens
de testateuresse geteykent.
Mij present als secretaris, W. van Zijl
/0649/
Comparerende voor Willem Aderyaens, schout,
Jan Cornelis ende Cornelis Wouters, geswoeren
heemraden in Nyeuleckerlant, Heyltgen Geryts-
dochter, dewelcke voor ons verclaert dat sij 
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begeert ende toestaet so alsnoch approbeert
haere testament ende uytersten willen gepasseert
voor schout ende heemraden in Nyeleckerlant
in dato den 10 Augusty 1650, willende en begerende
noch expresselijck soe Heyltyen Geryts voorsz.
offleyvich quam te worden sonder kynt ofte
kynderen, dat alsdan haere naergelaeten goederen
sullen sucksederen ende besterven op haer moeder
ende bij voor offleyvicheyt van haer moeder
de naeste vryenden van moeders seyde, sluytende
uyt haere vryenden van vaders seyden om reden
wille haer daertoe moeverende. In orconden
is deses bij Heyltyen Geryts neffens ons schout
ende heemraden geteykent den 10 Marty 1652.
Mij present als secretaris, Willem van Zijl

Compareerende voor ons Willem Aeryens, schout,
Jan Cornelis Huysman ende Antonys Jansz, geswooren
heemraden in Nyeuleckerlant, Dyeuwertyen
Teunys, bejaerde dochter, woenende in desen voorsz. dorpe,
ende weesende ons schoudt ende heemraden wel
bekent, gesont van lychame, gaende ende staende,
haer verstant, reedenen ende memorye volcomentlijck
gebruyckende, soo ons schout ende heemraden
geblecken is, eerstelijck doodt sij testateuresse,
doodt ende te niet alle voorgaende testamenten
ende codecyllen die sij testateuresse voor datom
deses eenychsins gemaeckt soude hebben connen,
op een nieus ende verclaerende te weesen haer
testament ende uyterste wille, dat naerdien Willem
van Zijl ende Aeryen van Zijl, de voornomde Willem
van Zijl, woonende in Nyeleckerlant ende
Aeryen van Zijl, woonende in Molenaersgraef
haer testateuresse sonderlynge gunsten sijn
beloevende, gelijck haer moeder zaliger mede
gedaen heeft gehadt ende sij testateuresse jegen-
woerdich noch van de voorsz. Willem ende Aeryen van
Zijl van nodrufte ende onderhout warde versyen,
gelijck sijluyden beloven haer testateuresse
haer leeven lanck te onderhouden ende omme andre
reeden haer testatuer daertoe moverende,
de voorsz. Willem ende Aeryen van Zijl ende bij vooraff-
lijvicheyt van iemant van henluyden der
selffder kynderen ofte de kynderen te hebben
genomineert ende gestuytupeert te nomeneren
ende institueren bij dese tot haere testeuers
eenygen ende inuverseelen erffgenamen ende
dat in de eygendom van alle haere testatuers
goederen, roerende ende onroerende, egeen goedere
uytgesondert, die sij testatuer eenichsyns
metter doodt ontruympt ende naergelaten heeft
sal omme bij den voorsz. Willem ende Aeryen van Zijl
ofte haere kynderen ende arffgenamen met alle
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deselffde goederen gedaen te warden haere
vrijen ende eygen wille, als met haere andre
vrije ende eygen goederen, sonder conteradycksy,
ofte tegenseggen van iemant. Alle
/0650/ t'gene voorsz. staet verclaerde sij testarysen te
weesen haere testament ende uyttersten wille,
willende ende begeerende datselve naer haer
overlijden volcomentlijck sal warden achtervolcht
ende naergecomen, tsij als testament, codesylle,
donatyen uyt saken des doodts ofte bij levenden lijve
gegeven ofte andersyns, soe't tselffde naer recht
ende costuyme best sal mogen sucsiteeren
ende bestaen, niettegenstaende bevonden mochte
worden dat alle sollemeteyten naer rechten in
desen gereqireert hyerinne niet en waere
geopserveert, versouckende hyervan gemaeckt
te warden een ofte meer openbaere instrumenten
in behoorlijcke forme. Aldus gedaen ende gepasseert
bynnen den voorsz. dorpe van Nyeuleckerlant
op den 9 Marsy 1651.
Mij present als seckertaris, W. van Zijl

In den namen des Heeren, Amen, sij kennelijck eenen
igelijcken dat voor ons schout ende heemeraden van
Nyeuleckerlant onder genomenert is voor ons gecom-
pareert Antonys Jansz, onsen mede heemraedt, noch
ongetrout sijnde, dewelcke aenmerckende des menschen
leeven, dat wij altesamen moeten sterven, verclaerde voor ons
niet willende van deser werelt te scheyden sonder
eerst ende alvooren gemaeckt te hebben sijn testament,
eerstelijck bevelende sijne syelle in de grondelose
barmhartycheyt ende sijne lychaem de Cristelijcke begravinge,
comende voordts van sijn tijdelijcke goederen die hem
Godt Almachtych op deser aerdtbodem verleent heeft
ofte noch soude comen te verleenen, soo heeft hij
testateur gemaeckt ende gelateert met vollen rechten
van jestysye sijn suster Trijntyen Jans, eenige
ende universelen arfgenaem van alle sijne naergelaten
goederen die hem Godt Almachtich verleent heeft
ende bij offlijvicheyt van Trijntyen Jans, soo die voor den
testateur quam offlijvich te worden, haeren wettigen
decendenten, begerende hij testateur dat naer het over-
lijden van sijnen doot deselve goederen bij sijne suster
ofte haere desedenten naer sijnen doodt sullen vrij
mogen aengevaert als vrij eygen goederen, sonder
eenych molest van iemandts ter werelt, sluytende 
uyt sijnen broeder Maerten Jansz, alsoo hij testateur
voor ons verklaert veel merder goederen uyt den
boedel van sijn vader en moeder genoten heeft als
sijn erffenys soude bedragen, willende ende begerende
dat dit testament sijn volcomen effekten sal
sorteren ende bondich te onderhouden niettegen-
staende dat eenyge sollemeneteyten in rechten

-56-



hyer niet inne en waeren gereqert, versouckende
hulpe ende assestensye aen allen rechten dat dit
testament sijn volcomen effect sal sorteren.
Aldus gepassert voor Willem Aeryens, schoudt,
Pyeter Aeryens den Ouwen, Jan Cornelis,
gesworen heemeraden in Nyeuleckerlant
den 9 october 1651. In kennis van mij als
secretaris, Willem van Zijl
/0651/
Wij, Willem Aeryens, schout, Jaecop Rutten
ende Cornelis Jansz, geswoeren heemeraden in
Nyeuleckerlant, orconden ende kennen datte wij
sijn gecomen ende gecompert ten huysen van Cornelis
Floeren ende Maerygyen Teunys, onse mede-
gebueren, den voornomden Cornelis Floeren
syeckelick te bedde leggende ende Maerygyen
Teunys, sijn huysvrouwe, clouck ende gesont,
doch beyde haer verstant ende memoerye wel
machtich sijnde, soo ons schout ende heemeraden
geblecken is, aenmerckende de swackheyt des
menschen leevens datte wij altesamen
sterven moeten, soo hebben sij testateuren
maelcanderen gemaeckt reprocye over ende weder
over het vruchtgebruyck van alle haere goederen
die haerluyden bij Godt Almachtich verleent
heeft, ofte noch soude comen te verleenen,
reprocy over ende weder over in alle haeren
naergelaten goederen, die sij testateuren bij den eersten off-
lijvige metter doot ontruympt ende affter-
laeten sal, myts dat den lancxtlevende
gehouden sal weesen haere vijf kynderen,
bij den anderen verweckt, ofte noch soude comen
te verwecken, op te voeden in eeten ende dryncken
kleeden ende reeden ende scholen te bestellen,
redelijckx naer staedts des boedels, te weeten
tot haeren 18 jaeren ende dan uyt te setten
naer staedt des boedels, myts condeytie dat
soo den lanchtsleevende van hen testateuren
quam weder te hartrouwen, dat in sulcken gevalle
alle de goederen sullen suckederen op de kynderen
ende ofstant van de boedel te doen ende omdat de
kynderen versyen mochten worden, soo hebben
sij testateuren den eersten ofleyvige gemaeckt
den lanchtsleevende tot voecht gestelt
over de onmondyge kynderen, sleuytende
uyt den schout ende gerechten, mytsgaders
alle weesmesters daer het sterffhuys soude
moegen vallen, versouckende hyervan gemaeckt
te worden behoorlijcke instrument inder
beste forme. Aldus gepasseert
ten huyse van Cornelis Floeren op den 29 November 1652.
Mij present als secretaris, W. van Zijl
/0652/

-57-



Wij, Willem Aeryens, schout, Melys Jansz, Jacop
Rutten, geswooren heemeraden in den dorpe van
Nyeleckerlant, orconden ende kennen dat wij sijn 
gecompareert ten huyse van Cornelis Janz, onse
meden heemraedt, sijn huysvrouwe Maerygyen
Pyeters syeckelijck te bedde leggende, nochtans
haer verstant, redenen ende memoerye wel hebbende,
soo het ons schout ende heemeraden heeft geblecken,
aenmerckende des menschen leeven dat wij alle
sterven moeten, soe hebben sij testateurs
maelcanderen gemaeckt reproce over ende weder
over het vruchtgebruyck van alle haer tijdelijcke goederen
die haerluyden bij Godt almachtich verleent
heeft, ofte noch soude comen te verleenen,
reproce over ende weder over in alle haere
naergelaten goederen die sij testateuren bij den eerst-
oflijvige metter doot ontruymen ende afterlaten sal,
myts dat den langstleevende gehouden sal weesen
haere vyer kynderen bij den anderen geprockereert,
ofte noch soude comen te prockereeren op te
voeden in eeten, dryncken, kleden, reeden, ter scholen
bestellen, redelijck naer staedt des boedels tot
haer 18 jaeren ende dan uyt te setten naer staedt
des boedels, omdat de kynderen versyen mochten
werden soo heeft den eerststervende de langstleven tot voocht
gestelt over de onmondige kynderen, sluytende
uyt den schout ende gerechten, mytsgaders alle
weesmeesters daer het sterffhuys soude comen
te vervallen, versoeckende hyervan gemaeckt
te worden behoorlijcke instermenten in der
besten forme. Aldus gepasseert ten huyse
van Cornelis Jansz op den leesten September
1652.
In kennis van mij, Willem van Zijl, secretaris
/0653/
Wij, Willem Aderiaens, schoudt, Goris Pieters,
Lendert Foppen, gesworen heemraden in Nieuleckerlant,
orconden ende kennen dat voor ons gecomen ende
gecompereert [is] Geerit Ariens Triet, onsen mede gebuer, hij
comperant heeft over getransporteert ende gecedeert, transporteert
ende cedeert overmyts desen alle alsulcke gerechticheyt van
rietvelde, byesvelde, vysscheryen daeraen behoorende, sijnde
vlichtlanden, gelegen in onsen dorpe van Nieuleckerlant,
buyten het bedickte buytenlant van het Grietie ende dat
in sulcken cavel als Gerrit Ariens Triet daer in gerechticht
is, ende bij hem voor desen ende sijne voorsaten gebruyckt ende
gepossedeert hebben, streckende van den baremsloot van den
somerdick tot de diepte der Merwen toe, ten oosten belent de
Veerdam ende ten westen de Leckerlantse meent, gemeen leggende
met de andere egenaers vant t'Grietien, myt sulcken condity
dat de gemeen eygenaers soe veel arde uyt den uytergorse
sullen mogen halen tot behouff van haren somerdick te maecken
op alsulcke breete ende hoochte volgens hare peyl, welcke
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de copers gekoft hebben bij den hoop voor de somme van ses hondert
sestich gulden, te betalen met vyer hondert gulden gereet gelt
ende de resterende twe hondert gulden sestich gulden beloven de copers te
betalen Meydach 1656, de coepers sullen noch betaelen boven
hare belofde cooppenningen den Staten impost, sijnde den 40en penning,
het solaris van den schout ende gerechten, het macken ende
segelen van de brieven buyten lasten van den vercooper ende dyt
alles ten behoeve ende proffijt van Jacop Cornelis
ende Cornelis Cornelis voor haer ende haren arven ende
naecomelingen, ende bekende hij comparant van de
cooppenningen van de uytergorse betaelt te wesen soe met gelt
als met een obbelegaty daer Gerrit Ariens Triet mede tevreden
/0654/ was, sonder eenych recht ofte acktie
daeraen te behouden, ende alsoo wij heemeraden
deser tijt geen seegel en gebruycken,
soo hebben wij onsen schoudt gebeden
desen bryeff van transpoort te besegelen
soo over ons als over hemsellevenen, 
hetwelck ick schoudt alsoo gedaen
hebbe met mijnen uythangenden segel
ende neffens de heemeraden geteykent
op den 9 July 1655.
X Dyt merck is gestelt bij Goris Pyeters
& Dit merck gestelt bij Geryt Aeryens het Tryet
Willem Ariens 1655

Wij, Willem Aeryens, schoudt, Gorys
Pietersz, Willem Cornelisz Boer, gesworen heemeraden
in den dorpe van Nyeuleckerlant, orconden
ende kennen dat voor ons is gecomen ende
gecompareert Geryt Aeryens het Tryet,
onsen inwoonder, dewelcke heeft over-
getransporteert ende geseceert, transpoort-
teert ende cedeert overmyts desen, eenen
buytencamp, groot ontrent seeven hondts
landts, gelegen onder de juerysdycktyie van
Nyeuleckerlant, genaempt het t'Gryettien,
sijnde vlychtlanden, streckende van den
buytenkant van den baremsloot aenwart aen
tot den baremsloot van den hoogen dijck toe,
ten oosten belent Geryt Aeryensz
Tryet met een campyen, sulckx het tegen-
woordich offgesloot is, ende ten westen
de Leckerlantse mendt, myts dat de
coopers soo veel aerde mogen haelen 
uyt het ryetvelt als sij tot maeckynge
van haere somerdijck van noden hebben
sonder vergeldynge van schaftgelt te betalen,
welcke de coopers gecort hebben bij den
hoop voor de somme van vijff hondert
vijftych carolis gulden met eene roosen-
obels, te betalen op twee Meydagen, te weeten
Mey 1655 ende Mey 1656 tot der volder
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betalynge toe, des soo de coopers met
geredt ghelt betalen, sullen corten 5 gulden
ten hondert, dit alles ten behouve van
Dyrckien Aerdt ende Cornelis Fyllips,
als getrout hebbende Neltyen Aerts
ende Anneken Cornelisdochter, die
met den anderen gemeensboedel syttende,
/0655/ ende bekennende hij comparant van 
de cooppenningen der selfder landen geheel
voldaen ende betaelt te weesen, sonder
eenych recht ofte acktie daer merder
aen te behouden, sonder froude, alsoo
wij heemeraden genen seegel en gebruycken
hebben wij gebeden onsen schoudt desen bryef
te besegelen van transpoort, soo over ons
als over hemselven, hetwelcke
ick schoudt gedaen hebbe met mijnen
uythangenden seegel ende neffens de
heemeraden geteykend den 9en July 1655.
X Dyt merck gestelt bij Geryt Aeryens het Ryet
Willem Cornelis
& Dyt merck gestelt bij Goris Pyeters
Willem Ariens 1655

Wij, Willem Aderyaens, schout, Melis Jansz
ende Cornelis Wouters, geswooren heemeraden
in den dorpe van Nyeuleckerlant, orconden
ende kennen dat voor ons gecomen ende gecompereert
is Claes Lendersz ende Hyllygyen Wouters,
echteluyden, onse mede gebueren, dewelcke
voor ons verclaerden dat sijluyden van deser
werelt niet en wilde scheyden voor eerst
ende alvooren gemaeckt te hebben haer testa-
ment ende uyterste wille van alle de
goederen die haer Godt Almachtych
op deser werelt verleent heeft, ofte
noch soude comen te verleenen, verclaerden
bij den anderen geprockereert te hebben
drye kynderen, als Wouter, Claes ende
Maerygien Claes, die uytgehouwelijckt
sijn, elckx met een mergen lants ende
Leentyen Claes, noch ongetrout sijnde,
dat deselfde mede sal hebben eene
mergen lants, maeckende te saemen
drye mergen lants, gelegen in Willem
Aerts Jansweer, daer Willem Mertens
de wederhelft van heeft, die sijluyden
sullen hebben ende behouden voor haere
legetyeme porsye, hetsij van vader
ende moeders, de eerste sterfende 
ende in de vordere goederen hetsij lant,
sant, huys, hoff, gelt, syllever, gemunt
ende ongemunt, geen van dien uytgesondert,
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instytueren sij testateuren over ende weeder,
de lanchtsleevende sal vrij behouden
sonder conteredicksye van iemant,
om daermede te doen sijne ofte haere
vrije wille, deselfde te moegen vercoopen,
veraellynieren, verteeren, die de eerste
sterfende achterlaeten sal, oock
niet gehouden te sijn aen iemant staet
ofte eventaeris te leeveren, sluytende 
uyt alle weesmesters, schout ende
heemeraden haer met het sterfhuys niet
te bemoeyen. In orconden is deses bij schout
ende heemeraden getyekent neffens de
testateurs den 1 Mey 1653.
Mij present als secretaris
Willem van Zijl 1653
/0656/
In deser manyeren ende voorwaerden hyernaer
beschreven, soo sijn met myn ende vryentschap
verakkordeert, vertycht ende vereenicht bij manyere
van boelscheydinge ter presentie ende ten overstaen
van schout ende hemeraden van Nyeuleckerlant
ondergenomineert, als oppervoochden van heeren
weegen, Maerygyen Aertsdochter, weduwe
van zaliger Geryt Mertens, geassesteert met haeren
vader Aerdt Jaecops ende Geeryt Aeryaens
Starsenborch, ter eenre, ende Merten Geryts,
grootvader met Cornelis Wouters Vermey als
bloetvoochden van de drye onmondige weeskynderen
van zaliger Geryt Mertens, bij de vernomde Maerygien
Aerts verweckt ende dat beroerende alle de goederen,
roerende ende onroerede, geen ter werelt uytgesondert,
sulcx Geryt Mertens metter doot ontruympt
ende aftergelaten heeft, in den eerst sal
de voorsz. Maerygyen Aertsdochter gehouden te
sijn haere drye onmondige weeskynderen
te allementeren ende te onderhouden in eeten
ende dryncken, kleden ende reeden, als naement-
lijck Jannigien Geryts, out ontrent 4 jaeren,
Aeryen Geryts, oudt ontrent 3 jaeren,
Cornelis Geryts, oudt ontrent een jaer,
de voorsz. kynderen te kleeden ende reeden, ter schole
te bestellen, het dochtertyen te laten leeren
naeyen ende voorts alles te doen wes een goede
ende getrouwe moeder schuldich is te doen
ende dat geduerende soo lange het joncxste
kynt tot sijn behoerlijcke ouderdom sal
gecomen sijn, te weeten tot sijn 18 jaren,
waervoorens Maerygyen Aerts sal geheel
behouden in vrijen eygendom vyer margen 225
roeden lants, gelegen in Geleyn Aerssensweer
met noch de arffhuyssedulle monterende 560 gulden,
de geheele inboedel van beesten
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haeve, bedde, bulten, huysraet, goudt, sullever,
gemunt end ongemunt, sulckx Geryt Mertens
metter doot ontruympt ende aftergelaten
heeft, alle incomende schulden te
ontfngen, alle uytgaende schulden te
betalen, waermede de boedel eenychsyns
belast ofte beswaert soude mogen sijn,
alles buyten costen ende laste van de voorsz. kynderen,
/0657/ sal noch de voorsz. Maerygien Aertsdochter
hebben het vruchtgebruyck van vyerdalf margen
lants, gelegen in Pyeter Pyetersweer, met
noch gebruyck van een halleve schuyt vollen
waeter, gelegen op de kerckworf die de
kynderen in eygendom hebben ende deselfde
te mogen gebruycken als het jonste kynt tot
sijn 18 jaeren sal gecomen sijn, ofte bij of-
lijvicheyt aen haer naeste vryenden, is conditie
ofte het gebuerde dat Merygyen Aertsdochter
haere kynderen niet eerlijck onderhyelt als
voorsz, staet, soo mogen de voochden van de
kynderen deselfde naer haer nemen ende
besteden, met kennis van de schout ende gerechten,
deselfde op een ander tot costen
ende laste van Merygien Aertsdochter,
waervoerens verbyndende Maerygien Aerts
haer parsoens ende goederen, geen uytbesondert, 
onder t'verbant van allen heeren, recht
ende rechteren. Aldus gedaen ende gepasseert
voor Willem Aeryens, schout, Tonys
Jansz ende Pyeter Aeryens den Ouwen,
gesworen heemeraden in Nyeuleckerlant
den 12 Apryl 1651.
In kennisse van mij als secretaris W. v. Zijl

Compareerende voor ons Aelbrecht van Breckvelt,
schout tot Ryderkerck ende Willem Aderyaens, schout,
Pyeter Aeryens, Dyrck Jaecops, geswoeren heemeraden
in Nyeulecerklant ende Pyeter Willems Pennynck, Aeryen
Willems Kraey voor hemselven ende hem sterckmackende
voor sijn twee onmonidge weeskynderen, achtergelaeten
bij Annygien Pyeters, overleden huysvrouwe van
Aeryen Willems Kraey, ten eenre, ende Claes Pyeters
ende Huych Pyeters, gebroeders van Annygien Pyeters,
ten andere sijde, noepende naergelaeten goederen bij
Pyeter Huygen ende Kuyniertien Aederyaens, vader
ende moeder van de voornomde kynderen, soo sijn pertijen
metten anderen overgecomen ende verackordeert als dat
Claes Pyeters ende Huych Pyeters sullen tesaemen
in vrijen eygendom voor soo veele Aeryen Willems
Kraey met sijn kynderen souden hebben te pretenderen
op den boedel van zaliger Pyeter Huygen, hetsij lant,
sant, huys, hof, gryenden, haeve, scheepen, schuyten,
inboel, alle incoemende schulden te ontfangen
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ende alle uytgaende schulden te betaelen, waer-
mede den boedel eenychsyns belast ofte beswaert
soude moegen weesen ende sullen noch betalen aen
Aeryen Willems Kraey met sijne kynderen de somme
van ses hondert carolus gulden van 20 stuvyers het stuck,
te betalen op dese tarmijnen, te weeten, Meydach
eerstcomende 1652 twee hondert gulden ende
Meydach 1653 van gelijcke twee hondert gulden
ende Meydach 1654 van gelijcken twee hondert gulden,
tot der volder effecte betaelynge toe, Claes Pieters
heeft betaelt aen den schout van Reyderkerck
voor sijn besoenyen 6 gulden 6 stuyvers ende is noch verteert
tot den schout van Leckerlant de somme van 6 gulden,
waervan Claes Pyeters aen den eersten termijn
sal korten de somme van 8 gulden 6 stuyvers,
aengaende het uyttergors, geleegen in Beyerlant,
die de kynderen gemeen hadden in pacht, behoudt
Aeryen Willems aen hem selleven soo daer iet
van soude comen ende voor de betaellynge telcken
verschijndach verbynt Claes Pyeters ende Huych Pyeters
tesamen ons parsoens ende goederen, hebbende
ende vercrijgende, stellende deselfde ten verbant van
allen heeren, recht ende rechteren, beloevende partijen
ten weederseyden op eere ende vroemicheyt tselfde
naer te comen, sonder froude, is deses
bij ons neffens de scheytsmannen onder teykent
den 20en Desember 1651.
/0658/
In deser manyeren ende voorwaerden hyernaer
beschreven, soo sijn met myn ende vryentschap
verackordeert bij manyeren van boelscheyding ende
vertychtunge met malcanderen verackordeert,
ter presentie ende ten overstaen van schout ende
heemeraden van Nyeuleckerlant onder genomineert,
als oppervoechden van heeren weegen, de ersaeme
Maeryghyen Claes, weduwe van Jan Teunysz,
geassesteert met Claes Leenderts, haeren
vader, ten eenre, ende Pyeter Teunys als bestorven
bloetvoecht van het naergelaeten wees-
kyndt van saliger Jan Teunys, bij de voornomde
Maerygyen Claes verweckt, ter andere sijde,
in den eersten heeft Maerygien Claes aengenomen
haer onmondych weeskynt, genaempt Jan Jansz,
op te voeden in eeten, dryncken, kleden ende reden,
ter schoolen te bestellen, gelijck een goede moeder
met eeren toestaet ende behoort te doen naer staet
des boedels ende dat geduerende soo lange als
het voorsz. kyndt gecomen sal sijn tot sijn 18 jaeren,
ofte tot sijnen houwelijcken staedt, waervooren
Maerygyen Claes geheel in vrijen eygendom
sal hebben ende behouden, als te weeten, ontrent
acht hondt lants, gelegen tot Alleblas, voorts
noch alle de goederen, soe roerende als
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onroerende goederen, alle incomende schulden
te ontfangen ende alle uytgaende schulden
te betaelen, sullyckx Jan Teunys metter
doodt geruympt ende aftergelaeten heeft
ende alsdan het voorsz. kynt tot behoorlijcke
ouderdom gecomen sal sij alsdan uyt te reyken
ende te betalen voor sijn vaderlijcke besterffenis
de somme van hondert gulden ende alsdan tot sijn
18 jaeren gecomen sijnde, uyt te setten met
een eerlijck kleet met alle kleederen, soo
wolle als lynde, ten lijven van Jan Teunys
behoort hebbende, die oppenbaerlijck sullen
verkoft worden ende als de penningen ingecomen sijn
dat deselfde sullen worden uytgeset tot
proffijte van het weeskynt, is condytie
ofte het gebuerde dat het voorsz. weeskynt
bynnen sijnen mondigen daegen quaem te
sterven, soo sal Maerygyen Claes niet
merder uytreycken aen de arfgenamen de somme
van vijftych carolus gulden met het gelt van de kleederen,
/0659/ is condytie ofte het gebuerde dat Maerygyen
Claes haer kint niet eerlijck en onderhyelt
in eeten ende dryncken als voorsz. staedt, soo
mach den voocht met den schout ende heemeraden
het voorsz. kynt naer haer nemen ende besteden het
op een ander tot costen ende lasten van Maerygyen
Claes, voor welcke allementatie verbynde
ick Maerygien Claes mijns parsoen ende
goederen, stellende deselfde ten bedwanck
van allen heeren, hoeven, recht ende rechteren.
Aldus gepasseert ten overstaen van Willem
Aeryens, schout, Jaecop Rutten, Melis
Jansz, geswoeren heemeraden in Nyeuleckerlant
op den 8 November 1652.

Compereerde voor ons Willem Aeryens,
schout, Baernt Ghijsberts, Jan Cornelis,
Cornelis Wouters, Melis Jansz, Jacop
Rutten, Cornelis Jans, geswoeren heemeraden
in Nyeuleckerlant, Claes Leenderts, onsen
mede gebuyre, dewelcke heeft hem
geconstyuert borge als prynsepael eygen
schult onder de renonsyaetie van de
benefytie dyvysionis excuytionys
voor alsulcke ontrent acht hondt landts,
geleegen tot Oudt Alleblas, die Maerygyen
Claes verkoft heeft, staende verbonden onder
de allementatie van haer kyndt, genaempt
Jan Jansz, blijckende bij de vertychtyng,
verbynde ick Claes Leenderts tot onder-
pant ses hont landt in de hofstede
daer Claes Leenderts woendt, sonder
frouden, is desen bij Claes Lenders ende
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neffens de heemeraden onderteykent
op den 14 desember 1652.

Op huyden den lesten Mersy 1651, soo sijn met myn
ende vryentschap bij manyeren van boelscheydinge ende vertychtinge,
Nyesyen Pyetersdochter, weedewe van zaliger Leendert Bastyaens,
geassesteert met Merten Jaecops Deurqes, haeren neef
ende gecoren voecht, ter eenre, ende Melis Bastyaens als
bestorven bloetvoecht van het aftergelaten weeskynt
van zaliger Leendert Bastyaens, bij Nyessyen Pyeters verweckt,
ten overstaen van den schout ende heemeraden van Nyeuleckerlant
als oppervoechden van s'heeren weegen, door het tussen-
sprecken van doemene Outhovys, pretekant in Leckerlant,
in den eersten is Nyesyen Pyeters gehouden haer kyndt,
genaempt Leendert Lenders, oudt 16 wecken, te alle-
menteren in eeten ende dryncken, kleeden ende reeden ende
ter scholen te bestellen ende een ambocht ofte
hantwerck te laten leeren, redelijck naer
haeren staet, soo lange het voorsz. kynt tot
sijn behorlijcke ouderdom sal gecomen sijn,
tot sijn 18 jaeren, waer en tegens Nyesyen
Pyeters sal hebben ende behouden alle de
goederen, hetsij lant, sant, huys, hof, alle
incomende schulden te ontfangen ende alle
uytgaende schulden te betaelen, waer-
mede de boedel belast soude sijn, sulckx
Lendert Bastyaens metter doot ontruympt ende
aftergelaten heeft, des is Nyesyen Pyeters
gehouden als haer kynt Lendert Lenderts tot sijnen
achtyen jaeren sal gecomen sijn uyt te reycken
boven sijn alementatie de somme van vijf hondert
carolus gulden, den gulden tot 20 stuvyers het stuck, met
140 roeden lants, gelegen in Melis Fransenweer,
gecomen van de bestevader met noch 120 gulden,
ofgetrocken de onkosten die op het arffhuys
sijn gevallen, die gecomen ende verkoft sijn van
sijn vaders kleederen ende soodrae als de voorsz. penningen
van het arffhuys sijn ingecomen, dat alsdan de penningen
sullen warden uytgeset tot proffeyt van het
voorsz. weeskynt, welverstaende dat hyerin is gesmolten
698 gulden 8 stuyvers, daerbij is gerekent 14 gulden voor
het lant, soo met reckenyn ende bewijs, is noch
condytie ofte het gebuerde dat Lendert Lenders
bynnen sijn achtyen jaeren quam te sterven, soo en
sal Nyesyen Pyeters nyet eerder gehouden
te weesen de voorsz. vijf hondert gulden met het
gebruyck van de voorsz. 140 roeden lants uyt te 
/0660/ reycken aen sijn arffgenamen als ofte het
kindt tot sijn 18 jaeren soude geleeft hebben,
voor welcke allementaty mytsgaders de
500 gulden met de 140 roeden lants verbynt
Nyesyen Pyeters haers parsoon ende goederen,
specialijck 825 roeden lants, gelegen in Nyeu-
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leckerlant in Huych Aeryensweer, dat de-
selfde landen niet beswaert ofte vercoft
sal mogen warden alvoorens het weeskynt
is voldaen ende betaelt, is noch condeyty
ofte het gebuerde dat Nyesyen Pyeters haer
voorsz. weeskynt niet eerlijck en onderhyelt
in eeten ende dryncken, kleeden ende reeden,
ter scholen te bestellen als voorsz. staet, soo
mogen den schout ende heemeraden het
voorsz. kynt naer haer nemen ende besteden
op een ander tot costen van Nyesyen Pyeters
ende lasten van den selfden, is noch
versprocken dat Melis Bastyaens ofte
eenyge van de voorsz. 140 roeden lants
sal mogen gebruycken jaerlijckx vrij gelt
voor vyer gulden 10 stuyvers, soo lange tot dat het
voorsz. kynt sijn behorelijcken ouderdom
heeft tot sijn 18 jaeren ende alsdan Nyesien
Pyeters gehouden weesen haer kynt uyt
te setten met een eerlijck kleet daer
sij een van begeert te hebben de
onkosten op te vertychtyn vervallen moeten
coemen tot costen ende lasten van Nyesyen Pyeters.
Aldus gepasseert voor Willem Aeryens,
schout, Pyeter Aeryens den Ouwen,
Dyrck Jaecops, gesworen heemeraden in
Nyeleckerlant, datom in den hoofde gestelt.
In kennisse van mij als secretaris, W. van Zijl
Pyeter Aersen Ouden
X Dit merck gestelt bij Dyrck Jaecobs

Wij Willem Ariens, schoudt, Jan Cornelis ende
Aryaen Willems, gesworen heemeraden in Nyeuleckerlant,
attesteren ende getuygen
ter requeste van Jan Ardts Verleck ende Claes
Schalcken, hoe dat waerachtich is, dat bij ons
is gecomen ten huyse van den schoudt opten 1 Febrewary
1652 Jan Pieter Theus, Gerrit Ariens de Bes ende
Arien Ghijsen die met ons hadden te spreken, nopende
de weeskynderen van saliger Willem Ardts, nopende
het contrack ende boelscheydinge tusschen
Willem Aerts ende Jan Pieters, Gerrit Ariens de Bes
ende Arien Ghijsen, dat haer bij Willem Ardts
was beloft de somme van vyerduysent gulden
die sijluyden bekenden de voorsz. somme van vyer
duysent daervan ten vollen voldaen ende bet-
taelt te wesen, versochten de voochden quitanty
vanwegen de weeskynderen van betalynge te
hebben, waerop sijluyden het hebben ge-
weychert doerdien dat sijluyden seyden dat
Willem Ardts haer noch in het secret
belooft hadde, soe Pieter Pieters niet
weder thuys quam ende afterbleef die
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is gereyst naer West Indien, de somme van
vyer hondert gulden. T'orconde is dese bij ons
getykent den 1en Feberwary 1652.
Willem Ariens 1652
Jan Cornelis
X t'Merck gestelt bij Arien Willems, heemraedt
/0661/
Compereerde voor ons Jacop Huygen van Aes ende
Wygger Baernts, gesworen heemraden in Nieuleckerlant,
Willen Ariens, onsen schout, Jan Cornelis ende
Arien Willems, oudt heemeraden in den voorschreven dorp,
dewelcke gesamenlicke verclaerden voor ons dat
wij getuygen verclaerynge hebben gegeven opten 1 Feberwary
1652 ten versouke van Jan Aerts Verleck ende
Claes Schalcken, bloetvoochden van de twee
onmondige weeskynderen van saliger Willem Ardts, dat wij
getuygen noch andermael verclaerden alle hetgene wij
opten 1 Feberwary 1652 daer wij volcomentlick
perssesteren. T'orconden is dese bij ons geteykent
den 13en Feberwary 1655.
Willem Ariens 1655
Yan Cornelissen
X Dit merck gestelt bij Aeryen Willemsz
Jacob Huygen
Wigger Baerntsen

Betaelt bij Dyrck Korssen de pacht
van den jaeren 1652

Betaelt aen de voochden van de
kynderen van Jan Pyeters
de somme van 200.0.0
Hyervan heeft Neltien Jans ontfangen 100.0.0
Ardt Jansz heeft ontfangen 100.0.0

Betaelt aen Claes Schalcken
als voocht van de kynderen van
Willem Aertsz de somme van 100.0.0

Cort noch van de ingeschatte margen
over 15½ margen tot 21 stuvyers
de margen 16.5.8

Kordt noch vant maecken
van den Dyefdijck 12 stuyvers op
de margen, compt over 19
margen de somme van 11.8.0

Noch betgaelt met de
kortinge de somme van 50.10.0
Beloopt dese rekenyn 350.10.0

In kennis van Willem Aeryens,
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schout, Jan Aerts Verleck,
Theunys Pyetersz, Claes Schalcken,
op den 8 Jannewary 1654
Jan Aerts Verleck
Claes Schalcken
Bij mij Thonis Pietersen
Mij present, Willem van Zijl, secretaris 1654
/0662/
Ontfangen bij Neltyen Jans [deze regel staat op de achterzijde van de vorige pagina]
/0663/
In desen manyeren ende voorwerden hyernaer
beschreven, soo sijn met myn ende vryentschap,
bij manyeren van boelscheydynge ende vertychtyng
vereenicht ende verackordeert ten overstaen van
schout ende heemraden van Nyeulecerklant,
onder genomineert, als oppervoechden van
s'heeren weegen, Loedewijck Jansz, wede-
wenaer van zaliger Lijntyen Aeryens, ter eenre,
ende Huych Aeryens als bestorven bloetvoecht
van de naergelaeten kynderen van Lijntyen
Aeryens, bij Loedewijck Jansz verweckt, ter 
andere sijden, in den eersten sal Loedewijck
Jansz gehouden weesen sijn vyer onmondige
weeskynderen te alementeren ende onderhouden in eeten ende
dryncken, kleeden ende reden, ter schoolen te
bestellen ende het meysyen te laeten leeren
naeyen, als naementlijck Aryaentien
Loeyen [Lodewijks] oudt ontrent 7 jaer, Gerryt Loeys,
oudt ontrent 6 jaer, Loeyen Loedewijks,
oudt ontrent 5 jaer, Jan Loedewijcks,
oudt ontrent den 8 Ocktober 16½ jaeren,
de voorsz. kynderen te cleeden ende te reden als
voorsz. staet, ende dat gedeurende soo lange het
jonste kynt tot sijn 18 jaren sal gecomen sijn, voor welcke allementatie
ende onderhoudynge sal Loedewijck Jansz
in vrijen eygendom behouden alle de goederen
die Lijntyen Aeryens metter doot geruymt
ende after gelaeten heeft, geen ter werelt
uytgesondert, tsij lant, sant, huys, hof,
gout, sylver, gemunt ende ongemunt,
alle incomende schulden te ontfangen
ende alle uytgaende schulden te betaelen,
alles buyten costen ende lasten van de wees
kynderen, myts dat Loedewijck Jansz
sal uytreycken aen elcken kyndt als het
tot sijn 18 jaren sal gecomen sijn,
eens de somme van ses carolus gulden tot
20 stuvyers het stuck, ende ofte het gebuerde
dat eenyge van de voorsz. kynderen quaeme
te sterven bynnen de 18 jaeren, soe
sal het van het eene kynt op het
andere besterven volgens de rechten van
Suyt Hollandt,
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/0664/ ende ofte het gebuerde dat de voorsz. kynderen
quamen te sterven, soo en sal Loedewijck niet gehouden sijn
aen de arffgenaemen van de kynderen daervan iet te betaelen,
ofte het gebuerde dat Loedewijck Jansz
sijn kynderen niet eerlijck en onderhyelt
als voorsz. staet, soo mach de voocht met
schout ende gerechten de kynderen naer haer
nemen ende besteden se op een ander tot costen
ende lasten van Loedewijck Jansz, waervoorens
verbynt ick Loedewijck Jansz sijne parsoons
ende goederen, specialijck sijne huysinge ende arf
daer LoedewijckJansz tegenwordich is op 
woenende, stellende deselfde ten bedwanck
van allen heeren, recht ende rechteren.
Aldus gepasseert voor Willem Aeryens,
schout, Goerys Pyetersz, Willem
Teunsz, geswooren heemeraden in Nieulecker-
lant den 6 Juny 1654,
X Dit merck gestelt bij Goeris Pyetersz
Willen Teunsen
In kennis van mij als seckretaris Willem van Zijl

Op huyden den 28 Mey 1655 soe hebben Cornelis
Woutersz voor de eene helft
ende als voocht van de onmondige wees-
kynderen van zaliger Geryt Maerts, ge-
prockereert bij Maerygien Aerdts, voor
vyerdalf margen lants ende de aremen
van Nyeleckerlant voor dardalf margen,
dewelcken hebben tesaemen gegrontcavelt
een geheel weerlandts, gelegen in den
voorsz. dorpe, groot twaelf margen,
geneampt Pyeter Pyetersweer, belent
ten soosten Merten Gerytsweer, ende
ten westen Fop Huygenweer, strecken-
de uyt der dyepte van der Leck tot de
Alleblase caesloot toe, welcke voorsz.
weerlandts is eerelanck opgegraeven
met eenen sloot van ses voet wijt
ende drye voet dyep, ende dit ten
overstaende van Claes Aeryens ende
Willem Mateus, als aremmesters, myts-
schaders schout ende heemeraden
onder genomineert, in den eersten
is Cornelis Wouters Vermey
becavelt aen het ooster weer, groot
ses margen, streckende uyt der
dyepte van der Leck tot den voorsz. cae-
sloot toe, met den hoogen dijck
ende het kenniplandt daeraen behooren-
de, met de geheele stech bynnen ende
over de backweeteryn, gelijck het
tegenwoerdich ofgereedt is, dit
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alles ten behouve van Cornelis
Woutersz Vermey, ende den aremen
met de voorsz. weeskynderen sijn
becavelt aen het westersche weer,
groot ses margen, streckende uyt
der dyepte van der Leck tot den voorsz.
caesloot toe, met den hoogen dijck
ende het kenniplant daeraen
behoorende, gelijcken het ofgereedt is,
/0665/ myts dat den aremen ende de weeskynderen
sullen uytreyken, alsoe bevonden worden
haeren cavel beter te weesen als Cornelis
Wouters caevel, de somme van twee
hondert carolus gulden tot 20 stuyvers het stuck,
daer den voorsz. Cornelis Wouters bekende
of voldaen te weesen, den laetsten penning met
den eersten, noch sullen de voorsz. cavelaers
betalen half ende half het graeven van den
nyeuwen sloot met het vollen van het
wedt in de koey, is noch verackordeert dat
Cornelis Wouters Vermey sal op intrest
lychten tot voldoenynge van dese cavelyng
voor de weeskynderen van zaliger Geryt
Maertens de somme van twee hondert
seeven en twyntych gulden tyen stuyvers,
ende dat voor anpaert, is noch besproken
dat elck voor sijn weer sal maken
de vlyet, seyden, waeterkeryng. Aldus
gepaseert voor Claes Aeryens, Willem
Teusz als aremeesters ende Willem
Aeryens, schoudt, Gorys Pyeters, Willem
Cornelis Boer, gesworen heemraden
van Nyeuleckerlant, datom in den hooft
gestelt.
Ter ordonantie van de gerechten, W. van Zijl, seckertaris

Compereerende voor ons schout ende heemraden
in Niew Leckerlant, Huych Goris, onsen mede in-
woonder alhyer, ter eenre, ende den schoudt ende
heemraden van Nieuleckerlant als oppervoochden van de
wedewen ende weesen, ter andere sijden, in den eersten
soe heeft Huych Gorys aengenomen sijne vyer weeskynderen,
met namen Aneken Huygen, oudt 9 jaren, Goris Huygen,
oudt 7 jaren, Altyen Huygen, oudt 6 jaren
ende Merichen Huygen, oudt 5 jaeren, te onderhouden
in eeten ende dryncken, cleden ende reden, ter schole
te stellen, redelicken naer staet des boedels, dewelcke
Huych Goris heeft verweckt bij Anna Jans, sijne
overleden huysvrouw ende alsoe Anna Jans
hyer te landen geen bloetvrunden heeft, geboren 
uyt eender lant, soe hebben wij schoudt ende
heemeraden den boedel oversyen, bevyndende
van kleyn importanty dan om te betonen
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de vaderlijcke lyfde ende de efectye dye
Huych Goris sijne kynderen is toedragende, even-
wel beloft Huych Goris sijne kynderen te versorgen,
te cleden ende reden, soe lange dat elke kyndt
tot haren 16 jaren gecomen sal sijn ende dan 
noch elke kyndt te betaelen voor haer moederlicke
besterfenis 20 stuyvers elickxs, des Huych Goris
hebben ende behouden alle de naergelaten goederen,
hetsij inboel, kleden, inschulden ende uyt-
schulden, sulckxs Anna Jans metter doodt ont-
reuymt ende aftergelaten heeft, geen vandien
uytgesondert, met sulcke condity ofte het gebuerde
dat Huych Goris bynnen den tijt van de allementaty
oflijvich worde, soe en sal Merichien Claes, sijn
toecoemnde bruyt, die hij verhopt te trouwen, niet
gehouden te sijn in de allementaty ofte het
soude sijn met belyeven van haer, hyermede sijn
pertijen vertycht ende verteegen. Aldus gepasseert
voor Willem Ariens, schout, Joris Pieters ende
Willem Cornelis Boer, gesworen heemeraden in
Niew Leckerlant, den 15 April 1654.
/0666/ 
Reeckenyn ende bewis gedaen bij Huych
Ploonen van sijn ontfanck ende uytgheeff
bij hem gehandelt van het naergelaeten
weeskynt van zaliger Abram Jaeckopsz Schepman,
geprockereert bij Tuentien Cornelis, genaempt
Creyntien Abrams ende dat van den jaeren 1646
tot den jaeren 1654 incluys.

Brenckt den rendant in reeckenyn bij hem
ontfangen de somme van 76.8.0

Hyervan wort den rendant toegeleyt
voor sijn admystaratie de somme van 6 gulden,
blijft den rendant noch schuldich de somme
van 70.8.0

De somme van 70.8.0 heeft Huych Ploonen
aen Creyntyen Aebrams ten vollen betaelt.

Noch heeft Huych Pluenen behandicht
een obbelygaety, houdende up het cantoor
van de gemene myddelen, monterende ter
somme van 315.11.0

Hyermede bekent Creyntyen Abrams
van haeren oom Huych Ploonen ten vollen
voldaen ende betaelt te weesen,
ende bedancken hem voor sijn voochtdeyen
ende getrouwen dyenst. Aldus gepasseert
voor Willem Aeryens, schout, ende
Goeris Pyeters, Willem Cornelis den Boer, op den 27 Mey 1654.
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Creyntyen Abrams
Willem Ariens 1654
X Dit merck gestelt bij Goris Pyeters
Willem Cornelisz
In kennis van mij als seckrtaris Willem van Zijl
/0667/
Reekenyn gedaen bij Jan Aerten
Verleck ende Claes Schalcken
van haeren ontfanck ende uytgheef
van de weeskynderen van zaliger Willem
Aerts Verleck ende Willemtien Schalcken,
ende dat van den jaeren 1651 ende 1652.

In den eersten brenckt den rendant voor
ontfanck van de huyer van het lant
tot Strefkerck, de somme van 25 gulden

Noch ontfangen van Claes Gheem
van intrest, verschenen 1651 18.18.0

Noch ontfangen van Dyrck Korssen
van landtpacht vant jaer 1651 132.10.0

Noch ontfangen van trouweren
tot Schoonhoven 100 gulden

Noch ontfangen van lanthuyer
van Dyrck Korssen 1652 de somme 122.10.0

Noch ontfangen van Aeryen Jan Bruyn
van huyshuyere vant jaer 1652 18.0.0

Noch ontfangen van Huych de Lapper
van intrest van t'jaer 1652 4 gulden

Noch ontfangen van trouweren tot
Schoonhoven van intrest 40 gulden

Noch ontfangen van Seeger Geryts Verwijde
van een obbelygaetie met den intrest
bij hem gelost 107.10.0

Noch ontfangen van Aeryen Jan Bruynen
van huyshuyer van den jaere 1653 18 gulden

Noch ontfangen van Jaecop van der Plas 6.10.0

Beloopt den geheelen ontfanck ter
somme van 592.18.0

Noch brenckt Claes Schalcken voor ontfanck van het lant dat hij bruyckt
de somme van 80 gulden vant jaer 1651 ende 1652.
Hyervan bij den rendant betaelinge gedaen.
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Eerst compt den rendant bij slot van
reeckenyn bij hem gedaen in den jare
1651 de blijckende bij slot van de reckening 26.16.8

Blijft den ontfanck suyvers ter somme van 672.18.0

Betaelt aen den brouwer int Seewaepen
tot Rotterdam de somme van
noch bijgeleyt 2 aesen 4 stuyvers 17.10.0

Noch voor een peerboem betaelt 10 stuyvers

Noch betaelt Aeryen Gheysz van een styck
roockvleys 12 stuyvers

Noch de glaesmaecker 16 stuyvers

Noch van het maecken van den dick
op smaelweer betaelt 12 gulden

Noch van de sijl buytendijckx betaelt 1.7.0

Noch van het corten van den Dyefdijck
10 stuyvers de margen, compt 3.5.0
/0668/
Noch betaelt aen Jan Aertsz dat hij
verschooten heeft 1.11.8

Noch betaelt ae aen den schout van teer-
kosten ofte selaeris 2.4.0

Noch betaelt aen Bouwen Bouwensz
over oflossen van een obbelygaetie
hooftsomme met den intrest,
beloopt ter somme van 212.0.0

Noch betaelt voor twee peereboomen
de somme van 1.4.0

Noch betaelt aen verloopen poortgelt
tot Dordrecht de somme van 8.6.0

Noch betaelt van cleederen voor Aert
Willemsz aen gecofte cleederen blijckende
bij sijn spesyfycaetie van den jaren
1652 ende 1653 52.13.0

Noch betaelt voor twee jaer
montkost van den jaere 1652 ende 1653
de somme van 120 gulden

Noch betaelt in de twee jaeren 
aen cleederen voor Willymtien
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Willems de somme van 30.6.0

Noch betaelt voor twee jaeren mont-
kost de somme van 120.0.0

Noch betaelt van de cortyng van het
landt dat Claes Schalcken bruyckt,
soo van den Dyefdijck ofte van het
verhoogen van de verpondyng van den jaren 1651
ende 1652 9.9.12

Noch betaelt van het maecken vande
nieuwe karck tot Strefkarck, compt
over 2 margen 2 hont ¼ hont op ider margen
9 gulden 10 stuvyers, compt tesaemen 22.11.4

Noch betaelt aen den schout van verteerde
kosten ende selaeris de somme van 10.3.0

Noch betaelt aen den booden voor de
Hyemers te dachvaerden 4 stuyvers

Somma beloopt den geheelen
uytgheeff ter somme van 654.8.0

Dyt tegen den ontfanck
vereffent beloopt den ontfanck ter somme van 672.18.0

Dese reeckenyn tegens maelcanderen
gereeckent ende gelyckedeert
compt den rendant op dese reeckenyn
tekort de somme 18.10.0

Aldus vereffent ende gelyckedeert
ter presentye van Jan Aertsz Verleck,
als bloetvoocht van de weeskynderen
van zaliger Willem Aertsz. Aldus gepasseert
voor Willem Aeryens, schout,
Goeris Pyetersz, Willem Teusz,
geswooren heemeraden in Nieuleckerlant
op den 8 Juny 1654.
X Dit merck gestelt bij Goeris Pyeters
Jan Aerts Verleck
Willem Teusen
in kennis van mij als seckrtaris Willem van Zijl
/0669/
Dyrck Cornelisz heeft betaelt de pacht van den jaeren 1655

Betaelt aen Neltien Jans 90.0.0

Noch betaelt aen Claes Schalcken 36.0.0

Noch betaelt aen Jan Aertsz 36.0.0
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Noch betaelt aen Aeryen Jansz
tymmerman 7.0.0

Noch betaelt aen Heyndrick Gheysz
van het maecken van de nyeuwe keur 14.14.0

Compt Dirck Corssen van het
maecken van de nieuwe keur 34.0.0

Noch compt den selfden van
twee hondert pooten 10.0.0

Noch van tachtich schouwen aerdt
te verdijcken 3.0.0

Komt noch van de halleve verponding 116.5.8

Noch betaelt bij Dirck Korssen
de somme van 104.15.0
Compt samen 351.15.0

Aldus vereffent ende gelyckedeert ten
overstaen van Jan Aertsz Verleck ende
Claes Schalcken, Thonis Pyetersz als
voochden van de weeskynderen van Jan Pyeters
ende Willem Aertsz. Aldus gepasseert
voor Willem Aeryensz, schout, Maerten
Gerytsz, Willem Theusz, geswooren heemeraden
in Nieuleckerlant op den 23 Desember 1654.
Mij present Willem van Zijl seckrtaris

Betaelt bij Dyrck Korssen de huyerpacht
van het jaer 1654, blijckende bij dese reeckening

In den eersten betaelt aen Aeryen Aeryensz
Brantwijck, tymmerman, van leverantie
van houdt ende arbeytsloon, de somme
van 16.11.0

Noch betaelt aen Pyeter
Goerysz Smyt van leverantye
van iserwerck, de somme van 4.11.0

Noch betaelt aen Jaecob Willemsz
over coop van ryet de somme van 12.1.8

Noch betaelt aen Jan Cornelisz
metselaer van leverantye
ende arebeytsloon, de somme van 13.6.0

Noch betaelt aen Roeckys
Aeryens decker van
arebeytsloon, de somme 19.8.0
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Noch betaelt aen calck en
steen ende voorscheyde
posten de somme van 27.15.0

Compt Dyrck Korssen van de
coop van 18 vymmen ryet, ider
vym voor 54 stuyvers, compt 49.12.0

Nocht verdyent bij Dyrck Korssen
van het maecken van de nyeuwe
keur, de somme van 7.0.0

146.3.8
/0670/
Noch verdyent bij Dyrck
Korssen van het maecken van de
nyeuwe kaede op smaelweer

Noch betaelt aen Jan de metselaer 8.0.0
0.13.0

Cort noch van het dijck-
gelt eennen twyntich stuyvers
op de mergen van het jaer 1655

Blijckt alhyer dat Dyrck Korssen
verschooten heeft ofte
selver verdyent, de somme 19.9.0

179.6.0
Is noch Dyrck Korssen toegeleyt
voor sijn hantreycking van den decker 5.0.0

Noch betaelt bij Dyrck Korssen
aen Jan Aertsz ende Claes
Schalcken ende Cornelis Baerentsz
de somme van 171.4.0
Beloopt dese reeckenyn
ter somme van 350.4.0

Compt tot lasten van de reparaetye
van het huys ende schuyer voor
de weeskynderen van Willem Aertsz
ende Willemtien Schalcken zaliger
voor de eene helft de somme van 74.13.12

Noch compt tot lasten van de
voorsz. weeskynderen van het
maecken van de kaede op smael-
weer voor het vyerde paert 2.0.0

Compt noch tot lasten van de
voorsz. weeskynderen van het maecken
van de kaede van Aerdt Jansz-
weer ende Anne Goosensweer
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de somme van 3.0.0

Compt noch tot lasten van de wees-
kynderen over het corten van seeven-
dalf mergen van het dijckgelt
van den jaeren 1654, de somme van 6.12.4

Aldus vereffent ende gelyckerdeert ten overstaende
van Jan Aertsz Verleck ende Claes Schallecken
als voochden van de voorsz. weeskynderen ende
Cornelis Baerentsz den [geen datum ingevuld]

Compt noch voor de pacht van het jaer 1654 voor de wees-
kynderen van Willem Aertsz
de somme van 46.8.0
Welcke voorsz. somme Claes
Schalcken heeft ontfangen

Aldus vereffent ende gelyckedeert
ten overstaende van Jan Aertsz Verleck
ende Claes Schallecken ende Cornelis
Baerentsz den 20 November 1655
Jan Aerts Verleck
Claes Schalcken
Bij mij Cornelis Barentsen
In kennys van mij als seckertaris, Willem van Zijl
/0671/
Wij, Willem Aeryens, schout, Cornelis
Pyeters, Claes Aeryens, geswooren heemeraden
in den dorpe van Nyeuleckerlant, orconden
ende kennen dat voor ons is gecomen ende
gekompareert Daem Syemens van der
Vlyet, woenende in den dorpe van Leckerlant, 
als in echten getrout hebbende
Mertyntien Mertens, die in echten gehadt
heeft Pyeter Pouwels, dewelcke
bekende wel ende deuchdelijcke schuldich
te weesen Jan Huygens ofte houder van
desen bryef, de somme van vijf hondert
carolus gulden tot 20 stuvyers het stuck,
spruytende van goede aengetelde
penningen, die hij comperant voor ons verclaerde
met goeden ganckbaeren ghelde
ontfangen te hebben den laetsten
penning met den eersten, welcken penningen hij
comperant verseeckert ende verhypotyneert
heeft op drye margen anderhalf
hont landts, gelegen in den dorpe
van Nyeuleckerlant, in een weerlants
van ses en een half mergen landts,
genaempt Geen Ottenweer, ten
oosten belent Japen lant ende ten
westen Cornelis lant, welcke
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penningen hij comperant sal moegen
gebruycken jaerlijckx ider hondert
om vyer gulden vrij gelt, sonder eenyge
kortynge te doen, waervan het
eerste jaer intrest verschenen sal weesen
/0672/ den 30 Augusty 1656 ende soo voorts
van jaeren tot jaeren soolange dese rente
staet ende niet ofgelost en sal sijn,
is condytie ofte Daem Seymensz
ofte sijnen erfe dese rente ten verschijndaegen
niet en betaelde als voorsz. staet, soo mach
den toender deser bryef comen schatten
ende panden aen het voorsz. onderpandt
ofte aen den comperants gereetste goederen
ofte met alsulcken recht als den toender
deses gelyeven sal, des vermach den toender
deses dese rente tot allen teyden op-
eyssen ende vermach Daem Seymensz tot
allen tijden opleghen, myts maelcanderen een
half jaer tevoeren te waerschouwen,
myts betaellende den hooftsomme met
den voorlopen intrest tot der tijt des
oflossinge toe, ende dat met goedt
ganckbaer gelt in der tijt coers ganckbaer
sijnde, ende alsoo wij heemeraden deser tijt
genen seegel en gebruycken, soo hebben
wij gebeden Willem Aeryensz, onsen schout,
desen rentebryef te beseegelen, soo voor
ons als over hemselven, t'welck ick schout
alsoo gedaen hebbe met mijnen uythangenden
seegel op den 29 August 1655.
Daem Symons van der Vliet
Willem Ariens 1655
X Dit merck gestelt bij Goerys Pyetersz
Claes Ariens

Wij, Willem Aeryens, schoudt, Goris Pyeters,
Lendert Foppen, gesworen heemeraden in den
dorpe van Nieuleckerlant, orconden ende
kennen dat voor ons is gecomen ende gecom-
pareert is Lendert Aeryensz Baet, woenende
in Slyederecht, dewelcke bekennende
voor hem ende sijnen arfeven deuchdelijck
schuldich te weesen de deyakenne
van Slyederecht ofte den thoonder deses,
de somme van hondert carolus gulden, den
gulden tot 20 stuyvers het stuck, spruytende
van deuchdelijcke aengetelde penningen, die hem
comperant van de dyaeckenye van den
voorsz. dorpe is aengetelt, welcke penningen
hij comparant verseckert ende verhypoty-
kueert heeft op het gerechte vyerde
paert van de huysinge arfe, gryende, haeve-
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lynge daer Jan Ploenen teghenwoerdich
is op woenende, geleghen in den dorpe
van Nieuleckerlant, belent ten oosten
Geryt Aeryensz het Ryet, ende ten westen
de kynderen van Pyeter Huygen, ende
voorts op sijn comparantes goederen, gheen
ter weerelt uytgesondert, waer die
bevonden soude moeghen worden,
welcke penningen hij comparant sal moghen
gebruycken jaerlijckx om vijf gulden ten
hondert, sonder eenynge cortynge te
doen, waervan het eerste jaer intrest
verscheenen sal weesen den 14 Jannewary
1657 ende soo voorts van jaeren tot
jaeren soo lange dese rente staet ende
niet ofgelost en sal sijn, is condeytie
ofte Leendert Aeryensz voorsz. ofte sijnen
erfen des rente ten verschijndaegen
niet en betaelden als voorsz. staet, soo
mach den thoender deses bryef commen
schatten ende panden aen het voorsz. onder-
pant, ofte aen sijn comparants gereetste goederen,
ofte met alsulcken recht als den toender
dese gelyeven sal, 
/0673/ des vermiach den toender deses dese
renten tot allen teyden opeyssen ende
vermach Lendert Aeryensz Baet dese rente
tot allen teyden opleggen, myts maelcanderen
een half jaer tevooren te waerschouwen,
myts betaelende de hooftsom met
den verloopen intrest tot der tijt der
oflossing toe, ende dat met goedt ganck-
baer ghelt in der tijt der lossynge ganckbaer
sijnde, ende alsoo wij heemeraden
deser tijt gheenen seeghel en gebruycken,
soo hebben wij heemeraden onsen schout
gebeden desen rentenbryef te besegelen
soo over ons als over hemselfen,
hetwelcke ick schoudt also gedaen
hebbe met mijnen uythangenden
seeghel, ende nevens de heemeraden
geteyckent den 12 September 1655.
Willem Ariens 1655
Leendert Aeryensen Baet
X Dyt merck gestelt bij Gorys Pyetersz
Leendert Foppen
/0674/
Wij, Jan Aerdts Verleck ende Claes Schallecken,
beyde woonende in den dorpe van Strefkerck,
als bestorven bloetvoochden van Aerdt
Willemsz ende Willempien Willems, naergelaeten
weeskynderen van Willem Aertsz Verleck ende
Willempyen Schallecken, dewelcken bekennen
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wel ende deuchdelijcken schuldich te weesen
Pyeter Pyetersz, die naer Westyndien is gevaeren,
ofte sijnen arfen ende naecomelingen, de somme
van seeven hondert acht en sestych gulden,
den gulden tot 20 stuvyers
het stuck, welcke voorsz. penningen sijn den
voornomde Pyeter Pyetersz aenbestorven
van Maerygien Aerdtsdochter, sijn meuye,
als te weeten vijf hondert twee en
tachtych gulden 2 stuvyers ende noch bij Jan 
Aerdts voorsz. betaelt aen Willem Aertsz
van intrest de somme van seventyen gulden
9 stuvyers, ende noch den intrest tot 8 jaer,
lest verscheenen den 1 July 1655 tot drye
gulden tyen stuyvers s'jaers ider hondert,
beloopt ter somme van hondert acht en
sestych gulden, maeckende tesaemen
de somme van seeven hondert acht en sestych gulden,
welcke voorsz. somme belooven de voorsz.
voochden te betaelen met den intresse
vandien tegens drye gulden tyen
stuvyers van ider hondert in het jaer te 
reckenen, voor de betaellinge vandien
verbynden de voochden de voorsz. wees-
kynderen haer goederen, roerende ende
onroerende ende tot meerder verseckerheyt
verbynden wij Jan Aertsz ende Claes 
Schalleken ons paersoon ende goederen, 
onder ten verbant van allen heeren, recht ende rechteren,
ende dat onder de renonsyaetie van de
bennefyte ordynis dyvysionys execuyt-
onys, houdende ons van den effeckten vandien
wel onderrecht.
/0675/ In orconden is dese bij Jan Aertsz
ende Claes Schalleken onderteyckent.
Alduys gepasseert voor Willem Aeryens,
schout, Merten Geryts, Goeris
Pyeters, geswooren heemeraden in den
dorpe van Nieuleckerlant op den
10 Feberwaery 1656.
Jan Aerts Verleck
Claes Schalcken
Willem Ariens 1656
Merten Gerrits
X Dit merck gestelt bij Goeris Pyeters
In kennis van mij als seckertaris, Willem van Zijl 1656
[Aan het begin van deze akte staat in de marge:]
Op heden den 7en April 1667 is het cappitael met 
de interest vandien, tsamen tot 1963 gulden 7 
stuyvers bij de kinderen van Willem Aerts Verleck 
aen de erffgenamen ab intestato van Pieter Pietersz, 
soo hij soude mogen overleden sijn, die gevaren 
is over 27 jaren naer Westindien, elcx voor een 

-80-



seste part voldaen ende betaelt volgens de wettelijcke
quitantie ende acte van restitutie, indien hij weder
te voorschijn mochte comen, op date voorsz. voor
schout ende heemraden alhier gepasseert, versochten derhalven
deselve erffgenamen in cas als vooren dat desen mochte
werden gecasseert, twelck ick secretaris ten versoecke
alsvooren alsoo hebben gedaen, in presentie van
Maerten Gerrits ende Jacob Rutten, heemraden in
Nieuleckerlant op datum voorsz.
Mij present Willem van Dijck

Verteert bij Jan Aertsz ende Claes Schalcken
ende Roeckis Jaecobsz ende Huybert Claessen
met de heemeraden op het passeeren van dese
obbelegatie, de somme van 4 gulden 16 stuyvers,
rest noch het schrijfghelt.

Op den 24 Marty 1656 hebben Cornelis
Jansz ende Jaecob Jansz, kynderen van Jan
Cleyssen saliger, dewelcken hebben haere op-
reeckenynge gedaen van haeren ontfanck
ende haeren uytgheeff bij haeren vader
saliger gehandelt.

In den eersten een obbelygaetie, hooftsom
de somme van hondert acht en sestych gulden,
staende tot lasten van Geryt Aeryens
het Ryet, staedt in het regester

Noch een obbelygaetye, staende tot lasten
van Aeryen van Asperen seckertaris tot
Alleblasserdam, hooftsomme 200 gulden

Noch een obbelygatie, staende tot lasten 
van Cornelis Woutersz Vermey,
die den voorsz. Cornelis Wouters opgenomen
heeft voor de kynderen van Geret
Mertens saliger, hooftsom 150 gulden.
dese obbelegatie is bij Cornelis Wouters Vermey
ofgelost.

Noch een obbelygaetye staende tot
lasten van Geryt Jansz de Vlyegende,
daer Jaecob Jansz Cleyne borch voor is,
de somme van 74 gulden

Noch een obbelegaety staende tot lasten
van Jan Pyeters Kleyne ende Jaecob Jansz,
hooftsom 150 gulden, dese penningen hebben
Jaecob Jansz ende Cornelis Jansz behandicht,
sijnde gecomen van de obbelegaetie van den
schaepsboer, hyerin sijn alle voorgaende
reeckenynge bij Jan Cleyssen gehandelt,
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vereffent ende gelyckedeert, ende bedanckt
Lijntyen Aeryens de voorsz. kynderen van Jan
Cleyssen saliger van sijnen getrouwen dyenst.
/0676/
Aldus gepasseert voor Willem Aeryens,
schout, Cornelis Jan Huygen, heemeraedt
in Nyeuleckerlant. Acktom den 28 Marty 1656.
Willem Ariens 1656
Cornelis Janssen
X Dyt merck bij Lijntgen Aeryens gestelt

In deser manieren ende voorwaerden hyernaer
beschreven, soo sijn met myne ende vryentschappe
bij maniere van boelscheydinge ende vertychtinge,
ter presentie ende ten overstaende van den
schout ende heemeraden van Nieuleckerlant,
onder genomineert, als oppervoochden
van s'heeren weegen, Gerryt Cornelisz
den Boer, wedewnaer van Maerygien Aerts,
ende geassesteert met Willem Cornelisz 
ende Jaecob Cornelisz Boer, sijne broeders,
ter eenre, ende Lendert Gerryts, geassesteert
met Cornelis Woutersz Vermey van vaders-
weghen, ende Aerdt Jaecobsz als groot-
vader, geassesteert met Melis Jansen,
sijnen swaeger van s'moeders sijden,
als bestorven bloetvoochden van de twee naer-
gelaete weeskynderen van Gerryt Mertens
ende Maerygien Aerdts, beyde zaliger, ter andere
seyde, ende dat beroerende alle de goederen,
soo roerende als onroerende, egeen uytbesondert,
sulckx de voorsz. Maerighien Aerdts zaliger
metter doot ontruympt ende achter-
gelaeten heeft, in den eersten sal Gerryt
Cornelis Boer behouden in vrijen eygendom
sestyn hont lants, gelegen in Nieulecker-
lant in Gerryt Jansen hofstede,
met de halleve huysynge daerop staende,
met noch eenen merghen ses en vijftich roeden
vyer voeten lants, gelegen in den voorsz. dorpe
in het sluysweer, met noch een
somme van acht hondert eenenseventich
carolus gulden, met een koe ende vaers,
die in den gemenen boedel is gebleven,
waervooren heeft Garryt Cornelis Boer
wederom uyt den gemenen boedel genoten
een somme van acht hondert eenenseventich
carolus gulden, ende sal noch daerenboven
ontfanghen van de arfhuyssedulle
de somme van twee hondert vijftich carolus
gulden, maeckende tesaemen een somme
van ellef hondert eenen twyntich
carolis gulden, Garryt Cornelis sal noch
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naer hem neemen het bedt, dat
hij in den boedel heeft gebracht,
/0677/ met noch vyer slaeplaeckens, twee
slaepmutsen, drye kussloopen een stuck
lynde laecken, met de eene helleft van de
kaesen in het sterfhuys bevonden,
met die halleve mysse van de beesten,
met noch den tackstruyck, de schou
met het houphout ende rijs, ryet ende de
kennip op Gerryt Cornelis landt gewassen,
met noch het gaeren tot een seyl,
mytsgaders noch alle het tghene Gerryt
Cornelis te huwelijck heeft gebracht,
uytgesondert de koe ende vaers, sal comen
tot proffijte van de weeskynderen,
waerentegens sullen de voorsz. weeskinderen
behouden in vreyen eygendom vyer mergen
twee hont vijf en twyntich roeden lants,
gelegen in Nieuleckerlant in Lendert
Aertsweer, met noch de huyer van
dardalf mergen lants, gelegen mede
in Nieuleckerlant in Pyeter Pyeters-
weer, toebehoorden de heylige gheest aremen,
in vreyen eygendom den vorderen gehellen 
boedel sullyckx Maerygien Aerdts, haere
moeder zal metter doot ontruympt ende 
achtergelaeten heeft, niet daervan uyt-
gesondert, de weeskynderen nemen noch tot
haeren lasten alle de incomende schulden
te ontfanghen ende alle de uytgaende schulden
te betaelen, alles uyten kosten ende lasten,
houdende haer dese parteyen met dit ackoort
voornomt ende gecontenteert, belovende
oock hyerteghens niet te doen dierecktelijck
ofte indierectelijck, in rechten ofte hyer-
buyten, in ghenderley manieren ende dat
onder het verbant van haer pasooen ende
goederen, stellende selfde ten /
bedwanck van allen heeren, recht ende
rechteren. Aldus gepasseert voor Willem
Aeryens, schout, Lendert Foppen ende
Cornelis Jansz, geswooren heemeraden.
Actom is deses bij dese partien
neffens de heemeraden geteyckent den 9en
Feberewary 1657.
X Dit merck gestelt bij Garryt Cornelis Boer
& Dit merck gestelt bij Aerdt Jaecobs
$ Dit merck gestelt bij Lendert Garryts
Cornelis Woutersen Vermey
Willem Ariens 1657
Cornelis Janssen
Leendert Foppen
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Ick Gerryt Cornelis den Boer bekenne
ontfangen te hebben uyt handen van Willem
Aeryens, schout, de somme van twee hondert
vijftich carolus gulden, spruytende ter saecke
van den uytcoop, noch van den boedel
van weeskynderen van Maerygien
Aerdts, sijn overleeden huysvrouwe
zaliger, die hem noch was competeerende.
Acktom is deses bij Gerryt Cornelis den
Boer geteyckent den 29 Aperyl 1658.
X Dit merck gestelt bij Gherryt Cornelis den Boer
In kennis van mij als seckertaris W. van Zijl 1658
/0678/
Reeckenyn gedaen bij Claes Schalleken
van sijn ontfanck ende uytgheef
bij hem gehandelt van de weeskynderen
van Willem Aerdts ende Willemtien
Schalleken, beyde saliger, ende dat van de 
jaeren 1655 ende 1656.

In den eersten ontfanghen van de pacht
van het huys staende op Strefkerck
van de jaeren 1654 de somme van  18.0.0

Noch ontfangen van de
pacht van de jaeren 1655 46.8.0

Noch ontfanghen de huyere
pacht van jaere 1655 ende
1656 van het lant in
Leckerlant, de somme 264.10.0

Noch de huyerpacht van
14 hont lants, geleghen tot
Strefkerck van de jaeren
1654 ende 1655 ende 1656 120.0.0

Noch de huyer pacht van het
huys tot Strefkerck van de jaeren
1654, de somme van 18.0.0

Noch de huyshuyer van-
weeghen Maeyken Buyeren
de somme van 18.0.0

Noch de huyer van het huys van
Bastyaen Bouwens van den jaeren 1654 17.0.0

Noch de huyshuyer van
het huys tot Stref-
kerck ontfanghen
van Bastyaen Bouwens
van de jaeren 1655 ende 1656
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de somme van 30.0.0

Noch de huyerpacht van het
huys tot Strefkerck van 
Neel Jan Daemen van den jaeren
1655 ende 1656 de somme van 36.0.0

567.18.0
/0679/
Somma totalis beloopt den
gehellen ontfanck op de andere sijde
verhaelt, ter somme van 567.18.0

Uutgheef teghens desen ontfanck
In den eersten betaelt aen den
schout van verteerde
kosten de somme van 4.16.0

Noch het solaeris van den
seckertaeris verdient 2.10.0

Noch betaelt aen den schout
van verteerde costen 13.0.0

Noch tot Rotterdam betaelt
aen den silleversmyt 7.4.0

Noch aen den schout betaelt
als de attestatie andermael
beleyt worden, doen verteert 7.8.0

Noch op de comparisy-
dach verteert 3.0.0

Noch de boode van ver-
scheyde dachvaerdinge 0.10.0

28.14.0
Noch betaelt aen den schout
als van de huyer pacht van den
jaeren 1654 de somme 1.14.0

Noch Dyrck Claes van
heynstghelt betaelt 2.0.0

Noch betaelt aen reparatie
van het huys in Lecker-
lant de somme van 38.10.0

Noch betaelt aen Claes Aeryens
over drye jaeren montcost
van Aerdt Willems ende
aen kleederen gekocht van den
jaeren 1654 ende 1655 ende
1656, blijckende bij sijn
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spesyficatie, de somme van 246.5.0

Noch betaelt aen Neltyen
Willems over drye jaeren
montkost van Willemtie
Willemsdochter ende
aen cleederen gekoft
in de drye jaeren van den
jaeren 1654 ende 1655 ende
1656, blijckende bij sijn
spesyficatie, de somme van 211.3.0

Noch betaelt aen Jan
Aerdts Verleck bij hem
verschooten 1.0.0

500.12.0
/0680/
Beloopt den geheelen ontfanck
ter somme van vijf hondert
seeven en sestysch gulden achtyen
stuvyers, ick segge 567.18.0

Uutgheef teghens den ontfanck
bedraecht ter somme van 
vijf hondert neghen en twyntich
gulden ses stuyvers, ick segge 529.6.0
Blijckt alhyer dat den rendant
meerder ontfangen heeft als 
uytgegheven de somme van 38.12.0

Aldus vereffent ende gelyckedeert
ter presentie van Jan Aerdts Verleck
als voocht van de voorsz. weeskynderen
ende Claes Aeryens ende 
Willem Aeryens, schout van
Nieuleckerlant. Acktom den 9 Marty
1657.
Jan Aerts Verleck
Claes Schalcken ven Es
Claes Aeryenssen Sterrenburch
Willem Ariens 1657
In kennis van mij als seckertaris W. van Zijl

Reeckeninge, bewijs ende
reliqua, gedaen bij Claes
Schalleken als bestorven
bloetvoocht van de twee 
onmondige weeskynderen
van zaliger Willem Aerts ende
Willemtien Schalleken zaliger,
die hij doet ende prysenteert
Claes Jansz van Es ende
Claes Aeryens
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als voochden van de voorsz. wees-
kynderen van s'vaders sijde,
die hij doet ende prysenteert
aen den schout ende heemeraden, oppervoochden
van s'heeren weegen ende dat
van den jaeren 1657, 1658, 1659 ende 1660
incluys, welcke reckeninge
is gestelt in gulden, stuyvers
naer advenant, als vollecht:

Ontfanck
In den eersten bij het slot van de voorgaende
reckeninge van den jaeren 1658 de somme van 38.12.0

In den eersten den ontfanck
van ses mergen drye hont lants
ende de halleve huysinge daer-
op staende, gelegen in Nieulecker-
lant, bij Aert Jansen in huyere
gebruyckt voor den jaeren 1657 ende
1658, ider mergen jaerlicks om
achtyen gulden ende voor de halleve
huysinge jaerlickxs twaelff gulden,
compt in de twee voorsz. jaeren
de somme van 258.0.0

Noch voor den jaeren 1659
de voorsz. ses mergen 3 hont lants
met de halleve huysinge
daerop staende bij Aerdt Jansz
gebruyckt, in den nondaetie [overstroming]
van den Alleblasserwaert alsoo
hij betaelt heeft neffens de
buyeren ende weynich proffijte
van de voorsz. landen gecomen sijn,
soo sijn de voochden met den huyerman
verackerdeert bij den hoop voor de
somme van 48.0.0

344.12.0
/0681/
Noch de huyere pacht van het lant
in Nieuleckerlant met de halleve
huysinge in huyere gebruyckt bij
Aert Jansz voor den jaeren 1660,
ider mergen achtyen gulden ende
voor de halleve huysinge twaelf
gulden, compt tesaemen de somme 
van hondert negen ende twyntich gulden, 
aldus 129.0.0

Noch de huyerpacht van 2 mergen 
2 hont 25 roeden lants, gelegen tot Strefkerck
in huyere gebruyckt bij Claes Schalleken,
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jaerlicken den hoop voor de somme van 4 gulden,
compt voor den jaeren 1657 ende 1658 ende
1660 voor de drye jaeren de somme van 12.0.0

Noch voor den jaeren 1655 de voorsz.
2 mergen 2 hont 25 roeden lants bij Claes
Calcken gehuyert alsoo door den nondati [overstroming]
van den Alblasserwaert weynich profijt van
het voorsz. lant gecomen sijn, soo sijn
de voochden met de huyerman
overgecomen ende verackordeert
voor den hoop voor de somme van 30.0.0

279.0.0
Noch bij den rendant ontfangen
over de huyerpacht van het huys,
staende tot Streefkerck op
Meuwys Claesensweer, in huyere
gebruyckt bij Neltyen Jans ende
bij Bastyaen Bouwens, jaerlickxs,
het geheele huys jaerlickxs
voor drye en dartich gulden,
compt over den jaeren 1657 ende
1658, 1659 ende 1660 incluys,
de somme van 132.0.0

Bedraeght den gehelen
ontfanck ter somme van 
ses hondert drye en twyntich
gulden twaelf stuyvers, aldus 623.12.0

Uytgheef
In den eersten bij den rendant betaelt
over de reparatie van het huys in
Nieuleckerlant ende voor het
vernieuwen van de Leckerlantse
sluys ende kaede op den dijck
voor den jaeren 1657 ende 1658,
blijckende bij sijne decklaeratie de
somme van ses en sestich gulden
drye stuyvers, aldus 66.3.0

Noch bij den rendant betaelt
over het repareeren van huysynge
in Nieuleckerlant ende het
maecken van den dick in de
nondatie van den jaeren 1659 ende 1660,
blickende bij sijn quitansie daervan
sijnde, de somme van
hondert seeven gulden ses stuyvers, aldus 10.6.0

173.9.0
/0682/
Noch bij den rendant betaelt aen
Claes Aeryens over gekochte
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cleederen, cousen ende schoen voor
Aerdt Willems, in den tijt van
vyer jaeren sedert het jaer 1657 tot 
het jaer 1660 incluys, blickende
bij sijn decklaeraetie de somme van
hondert ses gulden elf stuvyers, aldus 106.11.0

Noch betaelt aen Claes Aeryens
over vyer jaeren montkost
van Aerdt Willems van den jaeren
1656 tot het jaer 1660 incluys,
jaerlickxs de somme van acht 
en vertych gulden, bedraegende in de 
vyer voorsz. jaeren de somme van
hondert twee ende tnegentich gulden,
aldus 192.0.0

Compt den rendant over 4 jaeren
montkost van Willemtie Willems-
dochter van den jaeren 1656 tot het
jaer 1660 incluys jaerlickxs
de somme van vertych gulden,
compt in de vyer jaeren de somme
van hondert den sestych gulden,
aldus 160.0.0

458.11.0
Noch betaelt bij Claes Schalleken
voor Willemtien Willemsdochter
aen cleederen in den tijt van vyer
jaeren sedert den jaeren 1658 tot
den jaeren 1660 incluys,
blickende bij sijn deckelaeratie
daervan sijnde, de somme van 
seeven en sestych gulden eenen stuyver,
aldus 67.1.0

Noch bij den rendant betaelt 
over het schyeten van de
sluep ende aen pooten gekocht
van Dirck Korsen, tesamen
de somme van 17.2.8

Noch betaelt bij Claes Schalleken
over het maecken van den dick
van het lant op Strefkerck,
de somme van acht gulden, aldus 8.0.0

92.3.8
Bedraeght den uytgheeft
ter somme van seeven hondert
vyer en twyntich gulden drye stuyvers,
aldus 724.3.8

Ofgetrocken den ontfanck hyer-
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voorens verhaelt, ter somme
van ses hondert drye en twyntich
gulden twaelf stuyvers, aldus 623.12.0

Blijckt alhyer dat den rendant
meerder uytgegheven heeft
als ontfangen de somme van
hondert gulden elf stuyvers 8 penningen,
aldus 100.11.8
/0683/
Aldus gereckent ten overstaen
van Willem van Zijl, schout,
Claes Geenen, Jaecob Rutten,
geswooren heemeraden in Nieu
Leckerlant. Acktom is deses
bij de voochden neffens schout 
ende heemeraden voornt. geteyckent
den 17en Mey 1661.
Claes Schalcken van Es
Claes Aeryensz Sterrenburch
Claes Jansen Verleck
X Dit merck gestelt bij Claes Geenen
& Dit merck gestelt bij Jaecob Rutten
In kennis van mij als seckertaris W. van Zijl

Op huyden datom deses ondergeschreven,
comparende voor ons schoudt ende
heemeraden van den ambacht van Nieuleckerlant,
onder genomineert, Aerdt Willems ende
Willemtien Willemsdochter, naergelaeten wees-
kynderen van Willem Aertsz, bij Willemtien
Schalleken verweckt, dewelcke Claes Jansz
Verleck, Claes Schalleken ende 
Claes Aeryensz Starsenborch, haere voochden,
mytsschaeders den schout ende heemraden
van Nieuleckerlant, als oppervoochden
van s'heeren weegen, voor haere ghoede
getrouwe diensten ende admydstrate den tijt haer der
mynderjaericheyt aen haer gedaen.
T' orconden is deses bij Aerdt Willemsz
ende Willemtien Willemsdochter,
neffens Willem van Zijl, schout,
Aerdt Jansz Verleck ende Jan Pietersz
Strevelant, heemeraden van
Nieuleckerlant geteyckent den 6en Feberewary
1665.
W. van Zijl
Aert Willemsz Verleck
Willemtje Willems
Aert Jansz
J.P. Strevelant [stempel]

Reckenyn ende reliqua
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gedaen bij Willem Aeryensz,
schout, die hij doet ende
prysenteert aen Lendert
Gherrytsen ende Cornelis
Woutersz Vermey van s'vaders
seyde ende Aerdt Jaecobsz
als grootvader, geassesteert
met Jaecob Aertsz van s'moeders sijde
van de weeskinderen van zaliger
Gherryt Maertensz ende
Maerichien Aerdts, ten
overstaen van Jan Cornelisz
ende Jan Pietersz Strevelant
van de arfhuyssedulle toe-
behoorende de voorsz. weeskynderen,
bedraegende ter somme van
1129 gulden 6 stuvyers, welcke reckenyn 
is gestelt in guldens tot
20 stuyvers, penningen nae advenant.

Den ontfanck bedraeght ter
somme van een duysent een hondert
negen en twyntich gulden ses stuyvers,
ick segge 1129.6.0

Uytgeheef jegens den ontfanck
Betaelt aen Gherryt Cornelisz
den Boer, wedewenaer van zaliger
Merygien Aerdts, hetwelcke
hem noch was competeerende
uyt den boedel van de voorsz. wees-
kynderen, blijckende bij de quitansie
daervan sijnde, de somme van 250 gulden
/0684/
Noch betaelt aen Lijntien Aeryens-
dochter over oflossinge van een obbelegatie
met den intrest vandien, blijckende
bij de obbelegatie daervan sijnde,
de somme van hondert vijftich gulden
capitaels, met een jaer intrest
tot ses gulden s'jaers, compt saemen 156 gulden

Noch betaelt aen Jan Pyetersz
als arremmeester van Nieu Lecker-
lant over oflossinge van een
obelegatie van seeven en seeventich
gulden capetals met drye jaeren ver-
loopen intrest tot 3 gulden 2 stuyvers
s'jaers, compt tesaemen 9 gulden ses stuyvers,
compt tesaemen d'somme van 86.6.0

Noch bij den rendant betaelt
aen Aerdt Jaecobsz Oude een
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jaer montkost van
Janegien Gherrytsdochter
van den jaeren 1657, verscheenen
9 Feberwary,  de somme van 54 gulden

296.16.0
Noch betaelt aen Cornelis Woutersz
Vermey booven hetgheene hem
noch reste over een jaer mont-
kost van Aeryen Geryts, verschenen
den 9 Feberewaery 1657,
de somme van 24 gulden

Noch bij de voochden ende
schout ende gerechten verteert
op het aennemen van de voorsz. kynderen
ende als d'armmeesters met de
voochden sprecken van het arremenlant
in Nelaeresen weer, de somme van 3.4.0

Compt den rendant voor de
coleckte van dese arfhuys-
sedulle te gaeren drye gulden
van het hondert, compt
de somme van 33 gulden

Beloopt de uytgheef
bij den rendant gedaen
de somme van [geen bedrag ingevuld]

Noch bij den rendant tot sijnen
huysen verteert bij de 
voochden ende schout ende
heemeraden ende genoode, ende 
aen treckgelt verschooten,
blijckende sijn deckleratye
de somme van 37.18.0

98.2.0
/0685/
Beloopt den geheelen uytgheef
bij den rendant gedaen hyer voorens gestelt
ter somme van ses hondert vyer en
veertych gulden achtyen stuyvers,
ick segge 644.18.0

Blijckt alhyer dat den rendant meerder
ontfangen heeft als uytgegheven
de somme van vyer hondert vyer en tachtych
gulden acht stuyvers, ick segge 484.8.0

Dese voorsz. vyer hondert vyer en tachtych
gulden 8 stuyvers heeft den schout ten vollen
betaelt aen Aerdt Jaecobs op den 6 Juny 1658.
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Aldus dese reckeninge geslooten ende
gevysenteert ten overstaende van
de voochden ende heemeraden hyer voorens
in den hoofde van dese reckeninge gestelt,
op den 6 Juny 1658.
Lendert Gerritsen
Cornelis Woutersen Vermey
Jacob Aertsen
Arien Cornelisse Huysman
X Dit merck gestelt bij Jan Pyeters Strevelant

Noch bij Aerdt Jaeckobs ontfangen
de huyerpacht van Gherryt Foppen
van den jaeren 1657, de somme van hondert
vijf en vijftich gulden 12 stuvyers 8 penningen
ende gekort tot het vernyeuwen van de
sluys tot drye gulden de mergen,
oock blijft den ontfanck van dese
huyer suyvers de somme van 156.12.0

Compt Geryt Foppen van arbeyts-
loon de somme van 6.12.0
Noch voor het effenen van de 
aerdt 0.10.0

Noch aen Huych Gheerytsz boede
betaelt voor verscheyde diensten
voor den boedel van de weeskynderen
gedaen, de somme van 7.10.0

Ofgetrocken van dese voorsz.
155.12.8 penningen

Blijckt
Noch aen den seckertaris
betaelt voor het schrijven
van dese reckening de somme van 3.0.0
ende andere dyensten voor de
weeskynderen gedaen.
/0686/
Noch bij den schout ende voochden
ende heemerdaen ende Geryt Foppen
den huyerman verteert op dese
voorgaende reckening de somme van 4.8.0

Ofgetrocken van de voorsz. 155.12.8
des omme van 22 gulden
Blijft dese huyer noch suyvers
de somme van 133.12.0

Op huyden [datum onleesbaar] Mey anno 1658 hebben wij,
Fop Cornelisz, als getrout hebbende Dircken
Aerts, ter eenre, ende Cornelis Flipsen van
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Nederveen, als getrout hebbende Neltgen
Aerts, ter andere sijde, sijnde kinderen ende erfgenamen van Aert
Cornelisz Hoornaert, in sijn leven
sluysmester van den Overwaert ende Aertgen Cornelis
hebben op dese naervolgende conditie gegront-
cavelt voor nu ende voor haer naercomelingen
ten eeuwigen dagen, gelijck sij doen bij desen, de
landen gelegen in Nieuleckerlandt
ende de vordere landen gelegen opte deusse
blijven noch gemeen tusschen haer tween gelijck
die becavelt sijn volgens de eventaris
daervan sijnde.
Eerstelijck is Fop Cornelisz voornt. te beurt gevallen
een vierde paert int weer genaempt Symon
Cornelisweer, sijnde het geheele weer,
groot 7½ mergen met het gerechtige
vierde paert van de huysinge daerop
staende.
Noch is denselve becavelt met een kampken,
groot ontrent 700 roeden, gelegen int buyten-
landt int Grietken, mytsgaders noch een erfgen
in het Loeyen schyp.
Waerjegens de voorsz. Cornelis Philips is becavelt
met 2½ mergen lants, gelegen in Claes
Leendertsweer over den tienwech
volgens den briefven daervan sijnde.
Noch sal Cornelis Philips voornt. behouden ende gebruycken
soo haffelijcke ende meubele goederen, gelijck hij
dat jegenwordich is besittende ende gebruyckende 
is.
Mits dat denselven aen sijn swager Fop Cornelisz
voornt. sal uutkeeren, doordien bevonden
wert dese cavelinge soo veel beter te weesen,
de somme van 200 gulden, die opt passeren van dese
cavelceel sijn voldaen ende betaelt,
soodat sij contrehenten voldaen met min ende vrundtschap
gecavelt ende gescheyden te sijn voor ons 
/0687/ ende onse naercomelingen, sonder arch ofte
list. Dit aldus gedaen ten dagen, maent ende
jaere als voren ende bij deselve elkcx ondertyeckent
in presentie van W. Aryens, schout
van Nieu Leckerlandt, die dese neffens
de contrehenten heeft onderteyckent.
Fop Cornelisz
Willem Ariensz 1658
Cornelis Philipsen van Nederveen

Reckeninge, bewijs ende reliqua
Cornelis Wouters Vermey als oom
ende voocht, geassesteert met 
Leendert Gerytsz, mede oom ende
voocht van de twee onmondige
weeskynderen van Gerryt
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Meertens ende Maerigien Aerts,
beyde zaliger, van vaders sijden,
die hij doet ende prysenteert
de vordere voochden Jaecob
Aertsz ende Aeryen Aertsz, van s'moeders
sijde, mitsgaeders schout ende
heemeraden van Nieuleckerlant
als oppervoochden van s'heeren
weegen ende dat van alsulleken
ontfanck ende uytgeheef
als bij den vorosz. Cornelis Woutersz
vanweegen de voorseyde kynderen
is geweest, welcke reckeninge
is gestelt in guldens van 40 grooten
tstuck, penningen naer advenant,
sullickxs als vollicht,
van den jaeren 1658.

Ontfanck
De huyerpacht van het lant
bij Gerryt Foppen blijckende bij
de huyersedulle daervan sijnde
de somme van 141.15.0

Noch de huyer van de halleven schuyt
vollegh waeters bij den Boesemenaer
gehuyert, s'jaers de somme van 30.5.0

Beloopt den ontfanck de somme van 172.0.0
/0688/
Uytgheef
Compt den rendant van de reeckenynge
van den jaeren 1657, blijckende reckening
daervan sijnde, de somme van 2.0.0

Noch betaelt aen cleederen ende
schoolghelt voor Aeryen Gerryts,
blijcken spesiffecatie daervan sijnde 44.5.0

Noch over een jaer montkost
van Aeryen Geryts ende een vierdendeel
jaers, verscheenen den 14en Mey 1659 67.10.0

Noch betaelt aen Aerdt Jaecobsz
over een jaer ende een vierendeel
jaers montcost van Jantgen Gerryts
verscheenen den 14en Mey 1659
des omme van 67.10.0

Noch betaelt aen Aerdt Jecobsz
bij hem aen cleederen, schoolghelt
voor Janegien Geryts gekocht,
blijckende bij de spesifficatie de
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somme van 25.14.0
206.19.0

Noch betaelt aen Geryt Foppen
over seeven mergen 5 hont 25 roeden
tot 7½ stuyver van het maecken van de
nieuwe sluys, compt ter somme van 2.19.0

Noch betaelt aen Gerryt Foppen
over het maecken van de cade ende
den dick te verbreeden, de somme van  3.10.0

Noch betaelt van verteerde costen
bij de voochden, schout ende heeme-
raden den huyerman ende den schout
voor het regustreeren van dese reckeninge
saemen de somme van 8.18.0

Blijckt alhyer dat den rendant meerder uyt-
gegheven heeft als ontfangen de somme van
acht en vijftich gulden twaellef stuyvers 58.12.0
Dese acht en vijftich gulden 12 stuyvers heeft den
Boesmenaer ontfangen van penningen die onder
Aerdt Jaecobs waeren berustende, in presentie
van den schout ende Jaecob Aertsz.

Aldus gerekent ende geslooten
ten overstaende van Maerten
Gerryts ende Wyllem Cornelisz
Boer, ten overstaende van de voochden
van de voorsz. weeskynderen, in den hoofde
van desen reckening genomineert
op den 14 Mey 1659.
Willem van Zijl 1659
Merten Gerritsz
Willem Cornelise
[in de marge staat hiernaast:]
De penningen die onder Aerdt Jaecobsen
waeren berustende, heeft Jaecob Aerts
aen Cornelis Wouters behandight, bedraegende 
ter somme van 427.13.0.
Dese penningen staen in de reckeninge
van den jaeren 1661.
/0689/
Lendert Jansz, biersteecker tot Leckerkerck
heeft aengenoemen Janegen Gerryts een jaer
te allementeeren in eeten ende dryncken ende
te leeren naeyen, voor de somme van  60.0.0,
ingegaen den 15 Mey 1659.

Cornelis Woutersz Vermey heeft
aengenomen Aeryen Geryts mede
een jaer te allementeeren in eeten
ende dryncken, ter schoolen te laten
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gaen, voor de somme van 46.0.0
ingegaen den 15 Mey 1659.

Lendert Jansz, byersteecker tot
Leckerkerck heeft weederom
aengenomen Janeghien Geryts
een jaer lanck te allementeeren
in eeten ende dryncken ende te leeren 
naeyen een jaer lanck, ingegaen den 
15 Mey 1660 voor de somme van 55.0.0

Cornelis Woutersz Vermey heeft
wederom aengenomen te allemen-
teeren een jaer lanck Aeryen Gerrits
in eeten ende drincken ende ter schoolen
gaen, ingegaen den 15 Mey 1660 voor de somme
van vertych gulden, aldus 40.0.0

Cornelis Wouters Vermey heeft
gehuyert de halleve schuyt vollcich water
voor den jaeren 1660 tot jaerdach
1661

Reckeninge ende reliqua
Cornelis Woutersz Vermey
als oom ende voocht ende
Lendert Gerrtys, mede oom
ende voocht van s'vaders sijde
van de twee onmondige weeskinderen
van Gerryt Maertsz ende
Maerychien Aerdts, beyde zaliger,
die hij doet ende prysenteert
Jaecob Aertsz ende Aeryen Aertsz
als oomen van de voorsz. twee onmondige
weeskynderen van s'moeders
sijde, mytsgaeders schout ende
heemeraden van Nieuleckerlant
als oppervoochden van s'heeren
weegen, ende dat van alsullecken
ontfanck ende uytgheef
als den voornt. Cornelis
Wouters heeft gehadt
van den Jaeren 1659, welcke
reckeninge is gestelt in guldens
tot 20 stuyvers het stuck, stuyvers ende
penningen naer advenant.

Ontfanck
In den eersten de huyerpacht
van het lant in Nellaeresen weer ende
in Geleyn Aertsensweer, bij Gerryt Foppen gehuyert
jaerlijckxs, blijckende bij de huyersedulle daer-
van sijnde, voor de somme van hondert
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eenen vertich gulden 15 stuyver,
dan alsoo door den nondatie [overstroming] van den
Alleblasserwaert voor den jaeren 1659
weynich profijten sijn van het lant
gecomen, soo sijn de voochden
met Gerryt Foppen overgecomen
ende verackordeert ende sal den
huyerman voor den jaeren 1659
betaellen de somme van
die den huyerman aen Cornelis
Woutersen betaelt heeft,
de somme van 28.0.0
Hyer in gereckent het maecken van de
nieuwe kuer op den dick van Geleyn Aertsweer.

Noch bij den rendant ontfangen over
oflossinge van een obbeligatie van hondert
gulden capetals met een jaer intrest
die Jaecob Aerts ende Aeryen Aerts of-
gelost hebben den 16 Mey 1660, aldus
spruytende ter saecke van uytcoop
voor de weeskynderen haer porsye
van haers grootvaders
besterfenis van den imboel van Aerdt 
Jaecobs zaliger, vollegens den uytcoop daer-
van sijnde, aldus 100.0.0
/0690/
Noch brenght den rendant voor ontfanck
voor de halleve schuyt vollich waeter,
gelegen op de worp van Leckerkerck
daer Cornelis Wouters de weederhelleft
van heeft, voor het jaer deser reckeninge,
de somme van 30.5.0

Noch bij den rendant ontfangen van 
Claes Geenen van aerdtghelt de 
somme van 2.0.0

Noch ontfangen van aerdtghelt uyt
het ryedtvelt gestecken tot maeckynge
van den schoordijck, de somme van 7.10.0

Noch bij den rendant ontfangen van Cornelis
Aeryens ende meer andere buyeren van de uyt-
gestecken aerde tot maeckynge van cuere van den
hoogen dijck, de somme van 7.10.0

Beloopt desen ontfanck hyervoorens
verhaelt ter somme van hondert drye
en seventich gulden, aldus 173.10.0

Uytgheef
Betaelt bij Cornelis Wouters Vermey
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aen Lendert Jans byersteecker tot
Leckerkerck over een jaer montcost
van Janeghien Gerryts, verschenen den
15 Mey 1660, de somme van sestich gulden 60.0.0

Noch aen cleederen gekocht bij Cornelis
Wouters voor Jeneghien Gerryts als anders,
blijckende bij sijn spesifficatie, de somme van 18.7.0

Noch compt Cornelis Woutersz Vermey
over een jaer montcost verscheenen
den 15 Mey 1660 de somme van 46.0.0

Noch aen cleederen gekocht
voor Aeryen Gerryts ende
aen schoolghelt betaelt, blijckende
bij sijn spesifficatie daervan sijnde,
de somme van 32.4.12

Noch bij den rendant betaelt aen
Gerryt Aeryens Bol over
het maecken van de nyeuwe keur
op den dick van Nellaers weer
over het jaer deser reckeninge
de somme van negen en dartich gulden
1 stuvyer 12 penningen, aldus 39.1.12

Noch bij den rendant betaelt voor den
boedel voor de heemeraden te dachvaerden
als andere dyensten voor de weeskynderen
gedaen, de somme van 1.10.0

Noch bij den rendant betaelt van de verterde costen
bij de voechden ende heemeraden gedaen in twee
reysen de voochden met de heemeraden verteert, ende
voor den schout voor het schrijven dese reckening,
tesaemen de somme van 14.8.0

Beloopt den uytgheef ter
somme van hondert vijf ende
tnegentich gulden acht stuvyers
12 penningen, aldus 195.8.12

Beloopt den uyt-
gheef heyrvoorens verhaelt
de somme van twee hondert
negen gulden ellef stuyver 8 penningen, aldus 209.11.8

Ofgetrocken den ontfangh hyer-
voorens verhaelt de somme van hondert 
drye en seventich gulden
tyen stuyvers, aldus 173.10.0

-99-



/0691/
Blijckt alhyer dat den rendant
meerder uytgegeven heeft als 
ontfangen de somme van seven ende
dartich gulden seeventyen stuyvers, aldus 37.17.0

Aldus gereckent ende geslooten
ten overstaende van Lendert Gertysz,
Cornelis Woutersz Vermey ende Jaecob
Aerts ende Willem van Zijl, schout,
Lendert Foppen, Claes Gheenen, geswooren
heemeraden in Nieuleckeklant. Acktom
den 8en Ocktober 1660.
W. van Zijl 1660
X Dit merck gestelt bij Lendert Gertys
Cornelis Woutersen Vermey
Jacob Aertsz
Leendert Foppe
& Dit merck gestelt bij Claes Gheenen

Reeckeninge, bewijs ende reliqua
Cornelis Wouters Vermey
als oom ende voocht van de twee
naergelaeten weeskynderen
van Gerryt Maertsz ende
Maerygien Aerts, beyde zaliger,
die hij doet ende prysenteert
Lendert Gertysz als bestorven bloet-
voocht van de voorsz. weeskynderen
van s'vaders sijde ende Jaecob
Aerts ende Aeryen Aerts als
bestorven bloetvoochden van de
moeders sijde, mytsgaders den
schout ende gerechten van
Nieuleckerlant als oppervoochden
van s'heeren weegen van de voorsz.wees-
kynderen ende dat van den jaeren 1660, welcke 
reckeninge is gestelt in guldens tot 40 grooten
het stuck, stuyvers, penningen naer
advenant.

Ontfanck
In den eersten brenght den rendant
alhyer voor ontfanck de huyer-
pacht van het lant in Nellaertsweer
ende in Geleyn Aertsweer
bij Gerryt Foppen gehuyert voor den
tijt van vyer jaeren, sijnde het
laeste jaer huyer, jaerlickxs
voor de somme van hondert een
ende vertich gulden vijftyen stuyvers,
verscheenen St. Pyeter 1660, vermogens
de huyerseculle daervan sijnde,
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aldus 141.15.0

Noch brenght den rendant alhyer
voor ontfanck de halleve schuyt
volligh waeters, gelegen op de worp
voor Leckerkerck bij hem gehuyert
/0692/ voor den tijt van vyer jaeren,
sijnde het laetste jaer huyer
jaersdach 1661 ende dat jaerlcikxs
vrij ghelt voor de somme van 20.0.0

Noch bij den rendant ontfangen
van verkochte elsen in de schynckel
in Geleyn Aertsweer de somme
van drye gulden tyen stuyvers 3.10.0

Bedraeght den ontfanck hyer-
voorens verhaelt ter somme van
hondert vijf en sestich gulden vijf
stuvyers, aldus 165.5.0

In den eersten compt den rendant
blickende bij het slot van de voorgaende 
reckeninge van den jaere 1659 de somme 
van seeven en dartych gulden seven-
tyen stuvyers, aldus 37.17.0

Noch betaelt bij Cornelis Wouters
Vermey aen Leendert Jansz byerstecker
tot Leckerkerck over een jaer
montkost van Janegien Gerryts
de somme van vijf ende vijftich gulden,
verscheenen den 15 Mey 1661, aldus 55.0.0

Noch bij den rendant betaelt voor
Janegien Gerryts over gekochte
cleederen ende schoen ende kousen
vollegens sijn decklaeratie daer-
van sijnde, de somme van 28.5.0

Noch compt den voorsz. Cornelis
Wouters Vermey over een
jaer montkost ende schoel-
gaen van Aeryen Geryts, verscheenen
den 15 Mey deses jaers 1661, de somme
van ses en veertych gulden, aldus 46.0.0

Noch over coop van cleederen,
cousen ende schoen bij den rendant
betaelt voor Aeryen Gerryts over 
het jaer deser reckeninge,
blijckende sijn decklaeratie daer-
van sijnde, de somme van 48.7.8
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215.9.8
/0693/
Noch bij Cornelis Wouters
betaelt als het lant verhuyerdt
warde over de verteerde costen
bij de voochden ende schout ende
heemeraden, blijckende bij de quytantie
de somme van acht gulden, aldus 8.0.0

Noch aen treckghelt verschooten
als het lant verhuyert warde,
de somme van 0.12.8

Beloopt de uytgheef
hyervoorens verhaelt
ter somme van twee hondert
vyer en twyntich gulden twee stuyver,
aldus 224.2.0

Ofgetrocken den ontfanck
hyervooren verhaelt, ter somme 
van hondert vijf en sestych gulden
vijf stuyvers, aldus 165.5.0

Blijckt alhyer dat den rendant
meerder uytgheeven heeft
des omme van acht en vijftich
gulden seventyen stuyvers, aldus 58.17.0

Compt de weeskynderen van de voorgaende
reckeninge van de penningen die Jaecob Aerts ende
Aeryen Aerts aen Cornelis Wouters behandicht
hebben, de somme van vyer hondert seeven en
twyntich gulden dartyen stuvyers, ofgetrocken
de somme van acht en vijftich gulden seventyen stuyvers,
blijckt alhyer dat de voorsz. weeskynderen noch
onder Cornelis Wouters hebben berustende
de somme van drye hondert acht ende sestych
gulden sestyen stuyvers, aldus 368.16.0

Aldus dese reckeninge geprysenteert
ende geslooten ten overstaende van
Willem van Zijl, schout, Claes Gheenen,
Jaecob Rutten, geswooren heemeraden
van Nieuleckerlant ende neffens
de voochden in den hoofde van dese
reckeninge gestelt op den 12en Mey
1661.
X Dit merck gestelt bij Lendert Gerrytsz
Cornelis Woutersen Vermey
Jaecob Aertsen
Aeryen Aertsen
W. van Zijl
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$ Dit merck gestelt bij Jaecob Rutten
& Dit merck gestelt bij Claes Geenen

Cornelis Wouters Vermey heeft
aengenoemen Aeryen Gerryts een jaer
lanck te allementeeren in eeten ende
dryncken ende in het jaer tyen weecken school
te laeten gaen, voor de somme van 14 gulden.
Ingegaen den 15 Mey 1661

Jaecob Aerts heeft mede aengenomen Janneken
Gerryts een jaer lanck te allementeeren in
eeten ende dryncken om de somme van 36 gulden.
Ingegaen den 15 Mey 1661
/0694/
Reckeninge, bewijs, gedaen bij
Cornelis Wouters Vermey als
oom ende voocht van de twee
onmondige weeskynderen van
Gerryt Maerts ende Maerygien
Aerts zaliger, die hij doet ende 
prysenteert aen Lendert Gerytsz 
als oom ende bestorven bloet-
voocht van de voorsz. weeskynderen
van s'vaders sijde ende 
Jaecob Aerts ende Aeryen Aerts 
als oomen ende bestorven bloet-
voochden van moeders sijde, 
ten overstaen van de schout 
ende heemeraden van Nieulecker-
lant als oppervoochden van 
s'heeren weegen ende dat van den 
jaeren 1661, welcke reckeninge 
is gestelt in guldens, stuyvers tot
twyntych stuyvers het stuck.

In den eersten van sijnen ontfanck
In den eersten ontfangen van
Jaecob Aerts over het eerste jaer
huyerpacht van vyer mergen twee hont
25 roeden lants, gelegen in Geleyn
Aertsweer, ider mergen voor achtyen
gulden vrij ghelt, compt 78.15.0

Noch bij den rendant ontfangen
van Aeryen Claessen Blyeck ende
Ploon Bastyaens over het eerste
vyerde jaer pacht van 3½ mergen
lants bij haer gehuyert, ider mergen
jaerlickxs vrij ghelt voor de somme van
17 gulden 5 stuvyers, compt 60.7.8

Noch brenght den rendant al-
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hyer voor een halleve schuyt
vollegen waeter op de worp
voor Leckerkerk bij hem
gehuyert van den jaere tot jaer
voor de somme van 20.0.0
Bedraeght den geheelen ontfanck
ter somme van 159.2.8
/0695/
Uytgheef
In den eersten bij den rendant betaelt
aen den schout van Lecker-
lant bij de voochden ende gerechten
verteert op de reckeninge van den
jaeren 1660, de somme van 6.0.0

Noch bij den rendant betaelt
aen Geryt Foppen over het 
maecken van de waterkerynge,
de somme van 0.11.8

Noch betaelt over gekochte
clederen, cousen ende schoenen,
blickende bij sijn deckelaeratie
daervan sijnde, de somme van 42.9.0

Noch compt den rendant over
een jaer montcost van
Aeryen Geryts, ingegaen
den 15en Mey 1661 ende expareerende
den 15 Mey 1662, de somme van 14.0.0

Noch betaelt aen Jaecob Aerts
over een jaer montcost
van Janegien Geryts, verscheenen
den 15 Mey 1662, de somme van 36.0.0

Noch bij den rendant betaelt
aen Jaecob Aerdts over de
coop van cleederen, cousen ende
schoen gekocht over het gehelle
jaer deser reckeninge, de somme
van 50.13.0

Noch bij den rendant betaelt
aen Jaecob Aerdts dat hij gekort
heeft van de verpondinge van den jaeren 1658
ende 1659 tot 2 gulden 2 stuyvers de
mergen, tot betaellinge van de inbreck
van den Alblasserwaert, compt
over de 2 jaeren de somme van 18.7.0

168.17.0
Noch brenght den rendant voor
uytgheef dat Aeryen Claessen
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den Blieck ende Ploen Bastyaens
gekort hebben over het eerste vyerde
jaer huyer van de lantpacht van 3½ mergen
lants, gelegen in Nellaeresenweer,
de verpondinge van den jaeren 1658 ende 1659
tot 2 gulden 2 stuvyers de mergen, hyerin gerekent
de 12 stuyvers van de sluys in Dallem,
bedraeght dese 2 jaeren de verpondinge 14.14.0

Bedraeght den gehellen uytgheef
ter somme van hondert twee ende
tachtich gulden vertyen stuvyers, aldus 182.14.0

Ofgetrocken den ontfanck
hyervoorens verhaelt, ter somme
van hondert negen en vijftich gulden
twee stuyvers acht penningen, aldus 159.2.8

23.12.8
Blickt alhyer dat den rendant
meerder uytgegheeven heeft
als ontfangen de somme van 
drye en twyntych gulden twaelf
stuvyers 8 penningen, aldus 23.12.8

Aldus gereckent ende geslooten
ten overstaende van Lendert Geryts
ende Jaecob Aerdts ende Aeryen 
Aerdts als voochden van de voorsz wees-
kynderen ende Willem van Zijl,
schout, Jan Cornelis Huysman,
Ghoorys Pyeters, heemeraden
van Nieuleckerlant den 22 Mey 1662.
W. van Zijl
X Dit merck gestelt bij Lendert Gheeryts
Cornels Woutersen Vermey
In kennes van mijn Jacob Aertsz
Jan Cornelysen Huysman
& Dit merck gestelt bij Ghooris Pyeters
/0696/
Reckeninge, bewijs ende 
reliqua gedaen bij Cornelis Wouters 
Vermey als oom ende voocht 
van naergelaten weeskynderen 
van Gerryt Mertens ende 
Maerygien Aerdts saliger, die hij 
doet ende prysenteert 
aen Lendert Gerryts als oom 
voocht van de voorsz. wees-
kynderen van s'vaders sijde 
ende Jaecob Aerts ende 
Aeryen Aerts van s'moeders 
sijde, ende dat van den 
jaeren 1662, welcke reckeninge 
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is gestelt in guldens, stuyvers, penningen
naer advenant als vollecht:

In den eersten van sijnen ontfanck
In den eersten bij den rendant
ontfangen die huyerpacht van
3½ mergen lants, gelegen in Nelaeren-
weer, in huyere gebruyckt bij Aeryen
Claesen den Blieck ende Ploen Bastyaens,
ider mergen jaerlickxs voor de somme
van 17 gulden 5 stuvyers ider mergen vrij gelt
over het tweede jaer huyerpacht
de somme van 60.7.8

Noch bij den rendant ontfangen voer
het tweede jaer huyerpacht
van 4 mergen 2 hont 25 roeden lants
van Jaecob Aerts ende Aeryen Aerts,
gelegen in Geleyn Aertsweer,
ider mergen bij haer gehuyert jaerlickxs
vrij ghelt voor de somme van
achtyen gulden, bedraeght ter somme
van 78.15.0

139.2.8
Noch de huyerpacht
van de halleve
schuyt vollich waeters voor den
jaere 1662, voor memory
alsoo daer ghen vaste huyer is gemaeckt

Uytgheeft jegens den ontfanck 
In den eersten bij den rendant
betaelt aen Aeryen Claesen Blieck
over het maecken van de kuere op
de seyden, de somme van 0.15.0

Noch compt den rendant blijckende
bij het slot van de laetste gedaene
reckeninge van den jaeren 1661,
de somme van drye en twyntich gulden
twaelft stuyvers 8 penningen, aldus 23.12.8

Noch bij den [rendant] betaelt de verpondinge
van den jaeren 1658 ende 1659
over 4 mergen 2 hont 25 roeden lants
tot betaelinge van de herdickinge
van den Aleblasserwaert tot 2 gulden
2 stuyvers de mergen s'jaers, compt 18.7.8

Noch het dijckghelt van
het voorsz. lant tot 15 stuyvers,
compt ter somme van 3.5.0
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Noch de verpondinge van de jaeren
1658 ende 1659 over 3½ mergen lants
in Nelaersweer tot 2 gulden 2 stuvy ers
de mergen s'jaers, compt 14.14.0

Noch het dickghelt bij Nelaers
tot 15 stuyvers de mergen, compt 0.6.0

62.0.0
/0697/ 
Noch bij den rendant aen Janegien
Gerryts in twee reysen aen ghelt
gedaen de somme van 10.6.0

Noch bij den rendant betaelt voor
gekogte klederen ende ver-
schoten penningen voor Jannegien Gerryts
ende Aeryen Gerryts, blickende
bij sijn spesiffecatie daervan sijnde
de somme van een ende vijftich gulden
vijftyen stuyvers 8 penningen, aldus 51.15.8

Noch bij den rendant betaelt aen
Jaecob ende Aeryen Aersen
over een jaer montcost
van Janegien Gerrtys over het jaer
deser reckeninge, de somme van 18.0.0

Item noch bij Jaecob Aerts
verschooten voor Janegien
Gerryts voor gekochte clederen
ende verschoote penningen die sij
gekort hebben aen de huyerpacht
van het lant van de weeskynderen
bij Geleyn Aerts de somme van
twe ende vijftich gulden drye stuyvers,
aldus 52.3.0

132.4.8
Bedraeght den geheelen ontfanck
hyervoorens verhaelt ter
somme van 139.2.8

Den uytgheeft hyerjegens
gelickedeert bedraeght ter
somme van hondert vyer
en tnegnetich gulden vijf stuyvers, 
aldus 194.5.0

Blijckt alsoo alsdat den rendant
meerder uytgegheven heeft als
ontfangen de somme van vijf
ende vijftich gulden drye stuyvers,
aldus 55.3.0
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Aldus gereckent ende geslooten
ten overstaende van Willem van Zijl,
schout ende Maerten Gerytsz,
heemeraedt van Nieulecerklant.
Acktom is deses bij dese voochden 
voornt. ende schout ende heemeraden
geteyckent den 21en Mey 1663.
X Dit merck gestelt bij Lendert Geryts
Cornels Wouterse Vermey
Jacob Aertsz
Aeryen Aertsen
W. van Zijl 1663
Merten Gerritsen

Den 21en Mey 1663 heeft Cornelis Wouterz
Vermey gehuyert Aeryen Gertys van datom
den eersten Mey 1664 voor de somme
van twintych gulden, aldus 20.0.0
/0698/
Reckeninge, bewijs ende 
reliqua gedaen bij Cornelis 
Wouters Vermeyde
van sijnen ontfanck ende uyt-
gheeft bij hem gehandelt van de
weeskynderen van zaliger Gheret
Maertens ende Maerichgen
Aerts zaliger, die hij doet ende
prysenteert aen 
Lendert Gherryts ende
Jaecob Aerts als voochden
van de kynderen van Gheryt Maertens
van den jaeren 1663.

Ontfanck
Ontfangen bij den rendant
ofte wordt bij hem alhyer
verantwoort de huyre van
Aeryen Gheryts van de jaeren
1662 ende 1663, de somme van 27.0.0

Uytgheeft
Compt den rendant van het slodt
van de reckeninge 1662 de somme van 23.12.8

Betaelt bij den rendant over het 
maecken van de nieuwe kuer op den
dijck bij Nelaers de somme van 9.0.0

Noch over den omslach van de nondatie [overstroming]
van den jaere 1659 tot acht gulden de
mergen, de somme van 63.0.0

Noch bij den rendant betaelt over de
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coop van cleederen voor Aeryen
Gheryts, blickende bij de deckleratie
daervan sijnde, de somme van 44.18.0

Blickt alhyer alsdat Cornelis Wouters
meerder uytgegeven heeft als ontfangen
de somme van 113.11.0

Aldus vereffent ende gelickedeert
ten presensie van Lendert Gherytsz
ende Jaecob Aerts ende Willem
van Zijl, schout, Cornelis Aeryens
ende Cornelis Jan Wouters, heemraden
van Nieuleckerlant den 3 Mey
1664.[Inde marge:]
De reckeninge van den jaere 1664 staet
10 blaeren voorwart.
W. van Zijl
X Dit merck gestelt bij Lendert Gheryts
Jacob Aertsen
& Dit merck gestelt bij Cornelis Aeryens
$ Dit merck gestelt bij Cornelis Jan Woutersz

Wij, Willem Aderiaens, schout, Goris Pieters ende
Lendert Foppen, gesworen heemeraden in den dorpe
van Nieuleckerlant, orconden ende kennen dat
voor ons is gecompereert Fop Geersen, onsen mede heemraet,
dewelcke bekende ontfangen te hebben ende schuldich
te weesen den heylige geestarmen ofte dieakenye van Nieu
Leckerlant de somme van hondert vertyen carolus gulden
tot 20 stuvyers het stuck, spruytende van goede aengetelde
penningen, bij mijn ten danke wel heeft ontfangen, welcke voorsz.
hondert veertyen gulden Fop Geerissen ofte sijn arven sal mogen ge-
bruicken jaerlickx den hoop om vyer gulden 10 stuvyers vrij gelt
sonder eenige cortynge te mogen doen, waervan het eerste
jaer interest verscheenen sal weesen den 18 Mey 1656 ende soe
voorts van jaer tot jaer vervolgende soe lange dese renten
staen ende niet ofgelost en sijn, welcke penningen hij comperant
alsoo versekert ende verepotekeert heeft op vijftalf hont
lants, gelegen in den dorpe van Nieuleckerlant in een
weerlants van negen margen, genaemt Jan Jelsenweer, ten 
oosten belent Willem Ariens, schout, ende ten westen Stuynen
weer ende noch voorts op sijne andere goederen, gewonnen ende
ongewonnen, is condity dat Fop Geerssen ofte sijnen arven dese
renten jarlickxs niet en betaelden als voorsz. staet, soo mach
den houder van desen brief de penningen doen innen aen het voorsz. onder-
pant off aen den comperants gereetste goederen daer de heer sijn
hant op slaet, ende alsoe wij heemraden desen tijt geen seegel
en gebruycken, hebben wij gebeden onsen schout desen bryef
te besegelen soe over ons als over hemselven, hetwelck ick
schout gedaen hebbe met mijn uythangenden segel ende
neffens den comperant geteykent den 18 Mey 1655.
Willem Ariens 1655
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Bij mijn Fop Geertse
X t'Merck gestelt bij Goris Pieters
Leendert Foppensz
In kennis van mij als seckertaris W. v. Zijl

[in de marge staat bij deze akte:]
Anno 1699 op den 6 April compaereerde
voor mijn schout de kerreckenraede van 
Nieu Leckerlant met de kinderen
van Marygye Jans die tot lasten hadde staen
een hepoteeck aen desen aermen alhier een
somme van hondert vertien gulden, hetwelck dese
kinderen hebben het opgeleght en betaelt
en geroyeert voor nu en ten eeuwigen dagen,
sonder daer meer aensprekelijck voor te wesen.
Actum voor mijn presensie, schout van Leckerlant.
/0699/
Op huyden den 2en Desember deses jaers [...]
soo sijn wij schout ende heemraden van Nieu
Leckerlant onder genomineert, ontboden
ter woonstede van Maerighien Geryts onse
mede gebuere, dewelcke sieckelicken sijnde, doch
nochtans haer verstant, reden ende memory
wel hebbende soo het ons schout ende heemraden
geblecken heeft, dewelcke verclaerde
voor ons uyt haer vrije wille, sonder van
iemant daertoe mysleyt te sijn ende 
om redenen haer daertoe moveerende,
so ist dat de voornt. Maerighien Gheerits
gemaeckt heeft aen Aeryen Aeryens, haeren soon,
als getroudt hebbende Neltgen Jaecobsdochter,
het gerechte vyerde part van alle haere ghoederen,
soo roerende als onroerende, gheen vandien uyt-
besondert, sullickxs Maerighien Gheertyts jegenwoordich
is besyttende ende bij haer metter doot
ontruymt ende naergelaeten soude mogen
warden, om alsdan bij den voornt. Aeryen Aeryensz
te moogen gebruycken, het vruchtgebruyck
van de ghoederen, sullickxs Maeryghien Gheeryts,
sijne moeder, hem soude moegen naerlaeten
om in sijnen ouden daeghen daervan te leeven
ende wanneer den voornt. Aeryen Aeryens quaem
oflijvich te warden sonder eenigh kynt ofte
kynderen naer te laeten, soo sullen de ghoederen
die hij van sijn moeder soude comen te erffen
wederom ghaen ende besterffen aen de
sijde van de voornt. Aeryen sijn naeste vryenden
naer dese rechten van desen lande. Alle tgheene
voorsz. staet versoucke Maerghien Geryts
dat het selfde in alle poeynten ende dellen
hyervooren verhaelt volcomentlicken
achtervollecht warden, versouckende hyer
in alle hullepe ende attestentie ende behullepe
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van allen heeren, hooven, recht ende rechteren.
Aldus gepassert voor Willem van Zijl, schout, Jan Cornelis Huysman
ende Claes Gheenen, geswooren heemeraden 
van Nieuleckerlant op den dach, maende
ende jaeren als boeven.
In kennis van mij als seckertaris geteyckent W. van Zijl
/0700/
[Het begin van deze akte ontbreekt hier]
Bedraegt den ontfanck
op het andere blat van den jaeren 1664
de somme van twee hondert seven-
theyn gulden 1 stuvyer, aldus 217.1.0

Noch ontfangen van Jaecob Aerts
van de appelen van den jaeren 1663 op
Ruesiens weer 1.1.0

Noch van slyckghelt van den jaere
1663 op Ruesiens weer 0.14.0

Noch ontfangen van Jaecob Aerts
voor de kynderen haer porsye
van het lant op Reusiens weer
van den jaeren 1662,d e somme van 10.0.0

218.16.0

Reeckeninge, bewijs ende reliqua
gedaen bij Cornelis Wouters
Vermey van sijnen ontfanck
ende uytgheef, bij hem gedaen
vanweegen de weeskynderen
van Gheeret Maertens
ende Maeryghien Aerts,
die hij doet ende prysenteert
aen Lendert Gheeryts ende 
Jaecob Aerts van den jaeren
1664, welcke reeckeninge
is gestelt in guldens tot 20
stuvyers, penningen naer advenant.

In den eersten van sijnen ontfanck
Ontfangen bij den rendant van Aeryen
Claesen ende Ploen Bastyaens van huyerpacht
van de 3½ mergen lants in Nelaeressen weer
van den jaeren 1664, de somme van 60.7.8

Noch ontfangen van den intrest van 
een rentebryef van vijf hondert
guleden capetals, staende op het cantoor
van de gemeene myddelen tot
Dordrecht, de somme van 60.0.0

Noch van uytgesteecke aerde
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buytendijckxs de somme van 2.18.8
van Gheeryt Aeryens Bol

Noch ontfangen van Jaecob Aerts
van de huyerpacht van 4 mergen 2 hont
25 roeden lants gelegen in Geleyn
Aertsweer, sijnde het laetste
vyerde jaer huyer 1664, de somme van 78.15.0
Bedraeght den ontfanck 202.1.0

Noch de huyerpacht ontfangen van
Jaecob Aerts de huyerpacht voor de kynderen 
haer parte van het
lant op Ruesiensweer 1664 15.0.0

217.1.0
/0701/
Uytgheeft
In den eersten compt den rendant
bij het slodt van de laetste gedaene
reeckeninge van den jaeren 1663
de somme van hondert darthyen gulden
elft stuyvers, aldus 113.11.0

Noch bij den rendant betaelt aen schout Leckerlant over
den omslach van de nondatie [overstroming]
van den Alblasserwaert 1659 voor
de kynderen haer porsie van
het lant op Ruesiensweer
de somme van 7.12.0

Noch betaelt aen Jaecob Aerts voor het
maecken van het banwerck
op Ruesienlant, de somme van 1.10.0

Noch bij den rendant betaelt aen Jacob
Aertsz voor het maecken
op de kueren van den dick bij Geleyn
Aertsweer ende op Ruesiens de somme
van sestyen gulden elft stuyvers, aldus 16.11.0

Noch betaelt aen den schoudt van
Leckerlant de ongelde van
de 5 hont 25 roeden lants op Reusiens,
van den jaeren 1662, 1663 ende 1664,
de somme van 7.0.0

Noch bij den rendant betaelt aen
Aeryen Gheryts ende Janeghien
Gheryts in verscheyde reysen
ende vorder verschooten penningen,
blickende bij de deckleratie daer-
van sijnde, de somme van 48.8.0

194.12.0
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Noch betaelt bij den rendant voor de
helleft voor de kynderen
haer part van de dootschult van
haer grootmoeder Wyne Jans,
blickende bij de deckleratie
daervan sijnde, de somme van 99.7.0

Noch bij den rendant betaelt
over oncosten gevallen over
het dolleeren van de 200e penninge
vanweegen den boedel van
Aerdt Jaecobs tot verschyede
reysen bij den schout ende
heemeraden tot Dordrecht
geweest, blickende bij de deckleratie
daervan sijnde, de somme van 12.14.0

112.1.0
Bedraeght den uytgheeft over
het jaer deser reeckeninge de
somme van drye hondert ses gulden
daerthyen stuyvers, aldus 306.13.0

Ofgetrocken den ontfanck
hyervooren verhaelt, bedraeght
ter somme van twee hondert
acht ende twyntich gulden sestyen
stuyvers, aldus 228.16.0

Blijckt alhyer alsdat den rendant
meerder uytgegheeven heeft
als ontfangen de somme van seeven
ende seeventich gulden seeventyen
stuyvers, aldus 77.17.0
[in de marge:]
Dit in naestvolgende reeckening in uutgeeff
gebracht, ergo hier gedoot.

Aldus gepasseert voor Willem van Zijl,
schout, Maerten Gherryts ende Jan Pyeters
Strevelant, heemeraden van Nieulecker-
lant, den 19en Juny 1665.
W. van Zijl
J.P. Strevelant [stempel]
Merten Gerritsen
/0702/
Compareerde voor Willem van Zijl, schout, ende
Maerten Gerryts ende Jan Pyeters Strevelant, gesworen
heemeraden in den dorpe van Nieuleckerlant,
Geleyntien Aeryens, wedewe van Aerdt Jaecobsz zaliger,
geassesteert met Cornelis Aeryens, haeren broeder,
in desen haeren gecoren voocht, ter eenre, ende Jaecob
Aerts ende Aeryen Aerts ende Melis Jans, als getrout hebbende
Aeltien Aerdtsdochter, ende Lendert Gheryts ende

-113-



Cornelis Wouters Vermey van s'vaders sijde ende
Jaecob Aerts van s'moeders sijde, als bestorven bloet-
voochden van de twee onmondige weeskynderen van
Gerryt Maerts ende Maerigien Aerts zaliger, ter andere sijde,
alle kynderen ende arfgenaemen van Aerdt Jaecobs zaliger,
dewelcke verclaeren geackordeert te weesen
nopende de scheydinge ende deylinge van alle de
goederen, roerende ende onroerende, in- ende uytschulden,
sullickxs Aerdt Jaecobs zaliger metter doot ontruympt
ende naergelaeten heeft, ende dat in manieren hyernaer
vollegende, te weeten eerstelicken is Geleyntien Aeryens
bedeelt voor de helleft van den geheelen inboelde ende haeffelijcke
goederen ende met een rentebryef van twee
duysent carolus gulden capetals, staende tot lasten van het
gemeenelant van Hollant ende West Vryeselant
op het cantoor van de gemeene myddelen tot Dordrecht,
met noch een oblygatie de somme van 250 gulden,
noch is deselfde becavelt met seeven meregen lants,
gelegen in Nieuleckerlant, genaempt het Waellant,
streckende uyt der diepte der Leck tot den Alblasse
cadesloot toe, noch is deselfde becavelt met drye
mergen drye hont landts, gelegen in Nieuleckerlant,
genaempt Ruesiensweer, sijnde de gerechte helleft
van het voorsz. weer, belent ten oosten Barchweer,
ten westen de greaffelijckheyt, is noch conditie
alsdat Geleyntien Aeryens haer leven lanck gedurende
sal moogen woonen in de huysinge daer sij jegen-
woordich in woont, hetsij in het geheel ofte ten
dele, soo haeren goeden raet gedraegen sal,
dat jegen eenyge conteredicksie ofte tegensprecken
van haere kynderen ende arfgenamen, 
/0703/ Jaecob Aerts ende Aeryen Aerts sijn tesaemen becavelt
voor haer vaederlijcke besterffenisse aen de halleve
hofstede, daer sij jegenwoordich op woenen,
groot vijf mergen hondert vijftich roeden lants,
met de huysinge, tymragie, potynge ende plantynge daer-
op staende, noch sijn deselfde becavelt met vyer
mergen twee hont 25 roeden lants, met de huysinge daer-
op staende, gelegen in Nieuleckerlant, genaempt
Geleyn Aerts hofstede, waervan het voorhooft
van de backweteryng of tot de diepte der Leck gecavelt
is, ende sijn Jaecob Aerts ende Aeryen Aerts becavelt
voor de eene helleft van het voorhooft, aen de
oostsijde van de voorsz. hofstede, met de gehelle
huysinge daerop staende, noch sijn deselfde becavelt
voor den halleven inboedel van paerden, beesten ende
lynde, tynne, coper ende houte werck ende de bougeretschap,
myts dat sij sullen uytreycken aen Mellis Jans ende
de weeskynderen van Gerryt Mertense zaliger
ider de somme van hondert gulden gereet ghelt,
dat voor de twee achte parten van gehellen boedel
als voorsz. staet, Mellis Jansen, als getrout hebbende
Aeltien Aerdts, is becavelt voor sijn vaderlijke besterffenisse
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met de hofstede daer Melis Jans tegenwoordich
op woont, groot vijf mergen hondert 50 roeden lants,
met de huysinge ende tymragie, potynge, plantinge daerop staende,
de weeskynderen van Gerryt Maerts ende Maerygien
Aerdts zaliger sijn becavelt voor haer vaderlijcke 
ende moederlijcke besterffenisse met vyer mergen
twee hont 50 roeden lants, gelegen in Nieuleckerlant,
genaempt Geleyn Aerts hofstede, met het
voorhooft, streckende van de backweteringe of
tot der diepte der Leck toe, aen de westsijde van
het voorsz. weer, gelijck het selfde voor desen
gecavelt ende gebruyckt ende gepossedeert is geweest,
myts alsoo bevonden warden dat de cavel
van Jaecob Aerts ende Aeryen Aerts ende Mellis Jans
beter te bevonden warden als de cavel
van de weeskynderen, soo beloven sij 
uyt te reycken ende betaellen aen de voorsz. wees-
kynderen de somme van duysent carolus gulden,
welcke penningen sijluyden onder haer houden sullen
soo lange als Geleyntien Aeryens in het leeven is,
myts dat Jaecob Aerts ende Aeryen Aerts ende
Mellis Jans tesamen beloeven intrest van de
voorsz. duysent carolus gulden aen de voorsz. weeskynderen
jegens vyer gulden van ider hondert in het jaer te
reckenen, van datom deses of, belooven dese partien
dese cavelinge ende deyllinge voor goet, vast
ende van waerden te houden, voor haer ende haeren
arffen ende naercomelingen ende dat onder het
verbant van haerluyder parsoon ende goederen,
stellende deselfde ten bedwanck van allen heeren, hooven,
recht ende rechteren, sonder froude, is deses
bij dese partijen ten wedersijden neffens schout
ende heemeraden geteyckent op den 23en Ocktober
1659.
W. van Zijl 1659
Merten Gerritsen
X Dit merck ghestelt bij Jan Pyeters Strevelant
/0704/
Compareerde voor ons Willem van Zijl, schout,
ende Maerten Geryts ende Jan Pyeters Strevelant,
geswooren heemeraden in den dorpe van Nieuleckerlant,
orconden ende kennen dat voor ons sijn gecomen ende
gecompareert Geleyntien Aeryens, weduwe van
Aerdt Jaecobs, geassesteert met Cornelis Aeryens,
haeren broeder, in desen haeren gecoren voocht,
ter eenre, ende Jaecob Aerts ende Aeryen Aerts
ende Mellis Jans als getrout hebbende Aeltien
Aerdtsdochter, ende Gerryt Aeryens Starsenborch,
als getrout hebbende Anneken Aerdtsdochter,
sijnde een voordochter van Aerdt Jaecobs zaliger,
ende Lendert Gerryts ende Cornelis Wouters
Vermey van s'vaders sijde, ende Jaecob Aerts van
s'moeders sijde, als bestorven bloetvoochden van de
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twee onmondige weeskynderen van Gerryt
Maertens ende Maerigien Aerdts, beyde zaliger,
ter andere sijde, ende bekennen sij comparanten
met myn ende vryentschap met Gerryt
Aeryens Starsenborch overgecomen te sijn
aengaende de scheydinge ende deyllinge van den
boedel ende naergelaete goederen, soo roerende
als onroerende, in- ende uytschulden, sullickxs Aerdt Jaecobs metter
doot ontruympt ende naergelaeten heeft,
te weeten alsdat Gerryt Aeryens Starsenborch
is becavelt voor het gerecht tyende pardt
van de gehellen boedel, sullickxs Aerdt Jaecobs
metter doot ontruympt ende naergelaeten heeft,
met drye mergen hondert vijftich roeden
lants, gelegen in Nieuleckerlant in een weer-
lants van ses mergen drye hont lants, genaempt
Elselant, sijnde de helleft van het voorsz. weer-
lants, streckent uutte diepte der Leck tot
den Alleblasse cadesloot toe,
belent ten oosten Pyeter Foppenweer,
ten westen Neltien Pyetersweer,
/0705/ Noch is deselfde becavelt aen een rentebryef
van vijf hondert gulden capetaels, staende tot lasten
van het gemeenlant van Hollant ende West-
vryeslant op het cantoor van de gemeene middelen
tot Dordrecht, myts dat Gerryt Aeryens
Starsenborch sal uytreycken op den voorsz. rente-
bryef aen Geleyntyen Aeryens de somme van
hondert vijftich gulden, die sij bekent van Gerryt
Aeryens ontfangen te hebben ende sal Gerryt
Aeryens van stonden aen in het gebruyck
van de lande treden, ende belooft hetselfde
te bevrijden ende uyt de schade te houden
als buyeren boeven ende beneden, houdende dese
comparanten met dese contract in vougen
als voorsz. staet, wel vernoucht ende tevreden,
sonder dat de eene op de andere eenyge acktie
sal hebben te pretendeeren, waervoorens verbyndende
dese partijen om het inhouden deses te voldoen
haerluyder parsoon ende goederen, stellende
deselfde ten bedwanck van allen heeren, recht
ende rechteren, sonder froude, is deses bij
desen partijen neffens schout, heemeraden
vornompt geteyckent den 23 Ocktober 1659.
W. van Zijl 1659
Merten Gerritsen
X Dit merck gestelt bij Jan Pyeters Strevelant

Ick, Leyntien Aeryensdochter,
bekenne behandicht te wesen uyt handen van 
den schout van Leckerlant, dese naer-
vollegende obligatie, in den eersten
een obbligatie van twee hondert gulden,
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staende tot lasten van Aeryen Lenderts
van Asperen, seckertaeris tot Alleblasserdam,
noch een obbelegatie van vyer en seventich gulden,
staende tot lasten van Gerryt Jansz.
Alden gepasseert voor Cornelis Wouters
ende Lendert Foppen, geswooren heemeraden
in Nieuleckerlant. Acktom is deses bij
Lijntyen Aeryens geteyckent den 18 Mey 1661.
X Dit merck gestelt bij Lijntien Aeryensdochter
Cornelis Woutersen 
Leendert Foppen
/0706/
Reeckenyng, bewijs ende reliqua gedaen
bij Pyeter Cornelis Muys ende
Aeryaentien Leenders, sijn huys-
vrouwe, van de naergelaete
weeskynderen van zaliger Cornelis
Pouwels ende Maerigien Lenderts,
die hij doet ende prysenteert
Fop Fyllips ende Coen Symens,
als voochden van de onmondige 
weeskynderen, in presentie van
Pouwels Cornelis ende Neltien
Cornelis, mytsgaders schout 
ende heemeraden van Nieulecker-
lant als oppervoochden van
s'heeren weegen,
van alsullicken ontfanck ende
uytgheef als bij den voorsz. Pyeter
Cornelis Muys vanweegen
de voorseyde kinderen is geweest
sedert den jaeren 1655 tot den
jaeren 1659 incluys.
Soo van de penningen gecomen van het
vercochte lant bij Fop Huygen als van het
vercochte huys voor haer gedeelte ende
gerechticheyt ende boelscheydinge van 
Toengen Aeryens haer groetemoeder
was competerende.

Ontfanck
Ontfangen over de coop van de helleft
van 10½ hont lants, gelegen in Nieuleckerlant
in Gheen Otten weer, gekocht bij
Maerten Geryts voor de somme van
vyer hondert 12 gulden, segge 412.10.0

Noch ontfangen blijckende bij
de reckeninge aen de voochden
vertoont de somme van 47.9.0

459.19.0
/0707/
Uytgheef jegens den ontfanck
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Compt Pieter Cornelis Muys
over twee jaeren montcost
van Lendert Cornelis van den jaeren
1655 ende 1656 tot vijftich gulden
jaerlijckxs, bedraeght ter somme 
van hondert gulden, segge 100.0.0

Compt Pyeter Muys noch van
verschooten penningen ende leverantie van
broot ende aen clederen gekocht
voor de weeskynderen blijckende
sijn reckeninge de somme van
hondert vijf en vijftich gulden 15 stuvyers 155.15.0

Noch aen den schout van
Leckerlant betaelt van ongelden
vollegens sijn reckeninge aen
ons vertoont, de somme van
vijftich gulden, segge 50.0.0

Noch betaelt aen Heynderick Cornelis
tymerman over het eerste jaer mont-
cost van Lendert Cornelis, de somme
van vijftich gulden, segge 50.0.0

Noch betaelt over oflossynge
van een rentebryef aen de heer
van Paependrecht, de somme
van acht en teachtych gulden, segge 88.14.0

444.9.0

Compt Pieter Cornelis Muys
voor het vyerde part van het huys
van Thoentgen Aeryens met het vyerde
part van het kenniplant voor den
tijt van vyer jaeren, de somme van acht
en twyntich gulden, segge 28.0.0

Noch betaelt aen den schout van
Nieuleckerlant over de verpondinge
bynnenlantse ommeslach, blijckende
bij sijn reckeninge, de somme van
vijf en seventich gulden 18 stuvyers, segge 75.18.0

Noch betaelt aen Pouwels Cornelis
ende Neltien Cornelis de somme van
vyer en vijftich gulden die sij schuldich waeren
over de coep van een koe, segge 54.0.0

Noch aen de voorsz. kynderen betaelt
de somme van dartien gulden die sij schuldich
waeren in het arfhuys van Jaecob
Huygen over coop van kennip, segge 13.0.0
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170.18.0

Bedraeght den uytgheef ter somme
van ses hondert vijftich gulden seven stuyvers

Ofgetrocken den ontfanck hyervoorens
verhaelt, bedraegende ter somme van 459.19.0
blijckt alhyer dat den rendant merder uyt-
gegheven heeft als ontfangen de somme van
hondert ses en vijftych gulden seeven stuvyers, segge 156.7.0

Noch betaelt in voldoeninge van dese twee hondert gulden
bij Pyeter Cornelis Muys de somme van 44.12.0
aen Pouwels Cornelis ende Neltien Cornelis,
present Jan Pyeters, Cornelis Aeryens ende
Fop Fillipsen. In kennis van mij als seckertaris
W. van Zijl
/0708/
Noch soo sijn Pieter Cornelis Muys, als getrout
hebbende Aeryaentyen Lenders, voor een darde part
voor hemselleven ende als voocht neffens Fop
Fillips van de naergelaeten weeskynderen
van Cornelis Pouwels ende Maerigien Lenders,
beyde zaliger, voor het tweede darde part
ende Jaecob Jansz voor het resteerende darde
part als arfgenamen van Lenaergien Lenders
zaliger, dewelcke hebben met maelcanderen
gedeelt de rentbryef ende obbelegatie
sullickxs als Lenaergien Lenders metter doot
ontruymt ende naergelaeten heeft,
bedraegende ter somme van negentyen hondert
carolus gulden tot 20 stuvyers den gulden,
Pyeter Cornels Muys is schuldich van dese
voorsz. negentien hondert gulden de somme van
acht hondert gulden, die hij Lenaergien Lenderts
schuldich was ende de weeskynderen van
Cornelis Pouwels de somme van vyer hondert
gulden ende Jaecob Jans de somme van een hondert
gulden, alsoo Pyeter Cornelis Muys dese twee hondert
gulden die hij meerder hadde als sijn porsie bedroech,
heeft hij aen de weeskynderen goet gedaen
die sij hem schuldich waeren, blijckende bij dese
voorgaende reckeninge, Jaecob Jans is bedeelt
aen den rentebryef van ses hondert gulden capetaels,
staende tot lasten van het gemenelant van
Hollant ende West Vryeselant op het cantoor
van de gemeene middelen tot Dordrecht,
myts dat hij sal uytreycken aen Pyeter Cornelisz
ende de weeskynderen van Cornelis Pouwels
tesaemen de somme van ses en sestych gulden 12 stuvyers 14 penningen.
alsoe de voorsz. bryef grooter was als sijn porsye bedroech,
welcke voorsz somme van 66 gulden 12 stuvyers 14 penningen
Jaecob Jansz aen Pyeter Cornelis Muys ende
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voochden van de weeskynderen heeft goet gedaen
ende de clederen, soo wollen als lynden, ten lijve
van Lenagien Lenders behoort hebbende, sijn bij dese
voorsz. arfgenamen gelijckelick gepart ende
gedeelt. Aldus gepasseert voor Willem van
Zijl, schout ende Cornelis Aeryens ende
Jan Pyeters Streevelant, geswooren heemeradem
van Nieuleckerlant den 2 July 1659.
Pieter Cornelisz Muiys
Jacob Jansen Klein
X Dit merck gestelt bij Pouwels Cornelys
Fop Fillipsz
& Dit merck gestelt bij Cornelis Aeryens
$ Dit merck gestelt bij Jan Pyetersen Strevelant
Neeltje Cornelis
In kennis van mij als seckertaris W. van Zijl 1659

Wij Willem van Zijl, schout ende Maerten Geryts
ende Lendert Foppen, geswooren heemeraden in den dorpe
van Nieuleckerlant orconden ende kennen dat voor
ons is gecomen ende gecompareert Rut Jaecobs,
onsen inwoonder, dewelcke bekenne wel ende
duechdelicken schuldich te weesen Huych Aeryens,
sijnen swaeger, de somme van hondert twee en
twyntich gulden tot 20 stuvyers den gulden, spruytende
ter saecke van duechdelicke penningen die Rut Jaecobs
schuldich was voor sijn porsie van den boedel van
Maergien Aeryens, sijn schoenmoeder, ende andere
schult tot contentement van Rutt Jaecobs betaelt,
welcke voorsz. hondert twee en twyntich gulden hij comparant
beloeft wederom te restuytueren over een jaer
naer datom deses met den intreste vandien jegens
vyer gulden van het hondert in het jaer te reckenen, tot der voller betaellinge
toe, waervoorens hij comparant verseckert ende verhypoty-
queert heeft seeven hont lants met het vyerde part
van de huysinge daerop staende, gelegen in Nieulecker-
lant in een weerlants van negen merregen drye hont lants,
genampt Dremelenweer, belent ten oosten Jaecob Wouters-
weer, ten westen het Neder Breeweer ende voorts
sijn parsoon ende goederen, hebbende ende vercrijgende,
stellende deselfde ten bedwanck van allen heeren,
recht ende rechteren, ende tot merder verseckertheyt
stellen wij Cornelis Pyeter Gouwens 
ende Jellis Cornelis voor een darde part
ende Lodewijck Jansz voor het twede darde
part ons borge als prynsepael eygen schult ende
dat onder de renonsiatie van de beneffyte ordinis
divisionis execuytionis, houdende ons van de inhout
wel onderrecht te sijn, ende ofte het gebuerde
dat Rutt Jaecobs jaerlickxs den verloopen intrest
niet en betaelde tot elcken verschijndaege,
soo mach den thoonder deses comen schatten
ende panden aen het voorschreven onderpant ofte
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aen sijn comparants gereetste goederen of met alsulcken
recht als den thonder deses gelieven sal
/0709/ des vermach den thonder deses desen rentebryef
tot allen tijden opeyschen ende vermach Rut Jaecobs
desen rentbryef oflosschen, myts maelcanderen
een half jaer tevooren te waerschouwen,
ende alsoo wij heemeraden deser tijt gheenen seegel
en sijn gebruyckende, soo hebben wij onsen schout
voornt. gebeden desen rentebryef te willen besegelen
soo over ons als over hemselleven, hetwelcke
ick alsoo gedaen hebbe met mijnen uythangende
seegel ende neffens de heemeraden geteyckent
den 23 July 1659.W. van Zijl
Merten Gerritsen
Leendert Foppen
X Dit merck gestelt bij Rut Jaecobs

Wij Willem van Zijl, schout, Jan Pyeters Strevelant
ende Maerten Gerryts, geswooren heemeraden in den
dorpe van Nieuleckerlant, orconden ende kennen
dat voor ons is gecomen ende gecompareert sijn
meester Reyer, als getroudt hebbende Gryetyen Claes,
woonende tot Strefkerck, ende Wouter Pyeters,
als getrout hebbende Soetyen Wouters, ende Ploen
Jansz Muys, als getrout hebbende Maerigien Wouters,
woonende tot Alblasserdam, ende Aeryen Wouters,
voor hem selleven ende voor de naergelaeten
kynderen ende arfgenamen van zaliger Willempgen
Claes, in haer leeven gewoont hebbende tot Rotterdam,
dewelcke Aeryen Wouters heeft uytgekocht
voor haer gerechticheyt, sullyckxs haer bij doode ende overlijden
van zaliger Gerryt Claesen, in sijn leeven gewoont hebbende
in den dorpe van Nieuleckerlant, was aenbestorven,
blijckende bij den uytcoop aen ons schout ende
heemeraden van Nieuleckerlant vertoont, dewelcken hebben gesedeert
ende getransporteert, gesedeert ende getransporteert bij desen
de nombare van drye mergen negen en twyntich roeden
lants, ende Isbrant Vethuysen woenende tot Rotter-
dam, mede de nombare van 121 roeden lants
die hij comparant van Huych Wouters gekocht heeft,
maeckende tesaemen drye mergen hondert vijftich
roeden lants, gelegen in den dorpe van Nieu-
leckerlant in een weer lants van 13 mergen,
genaempt Laeuwen Houck, sijnde vlychtlant,
belent ten oosten Jan Bransens Smaelweer,
ten westen Harberenweer, ende dat in alsullicken
cavel als Gerryt Claesen in sijn leeven gebruyckt ende
gepossedeert heeft, dit alles
ten behouve ende profijte van Jan Cornelis
Huysman voor hem ende sijnen arfen ende naer-
comelyngen, welcke voorsz drye mergen anderehallef
hont lants Jan Cornelis Huysman openbaerlijck
gekocht heeft voor de somme van negen
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hondert sestych gulden tot 20 stuvyers de gulden,
te betaelen de eene helleft gereet Mey 1658
ende de wederhelleft Mey 1659, ende bekennen sij
comparanten ider in de qualite van de cooppenningen
der voorsz. landen ten vollen voldaen ende betaelt te
weesen, den laetsten penning met den eersten,
sonder eenigh recht ofte acktie aen het voorsz. lant
te behouden, sonder froude, is deses bij de
comparanten neffens schout ende heemeraden voornt.
onderteycckent den 28en Agusty 1659.
W. van Zijl 1659
Merten Gerritsen
X Dyt merck gestelt bij Jan Pyeter Strevelant
/0710/
Wij Willem van Zijl, schout ende Willem Cornelis
den Boer ende Dyrck Jaecobs, geswooren heemeraden
in den dorpe van Nieuleckerlant, orconden ende
kennen dat voor ons sijn gecomen ende gecompreert sijn
Joeris Jaecobs, woenende tot Leckerkerck, ende Willem
Cornelis voornt. als bestorven bloetvoochden van
het naergelaeten weeskynt van Maertijntge Jans zaliger,
genaempt Cornelia Jaeckisdochter, ende Jaeckis Luyters,
woenende tot Alleblasserdam, als vader van den voornt.
Cornelis Jaeckis ende als volle last hebbende
van Johan van Asperen, schout, ende heemeraden tot Alleblasser-
dam als oppervoochden van s'heeren weegen van de voorsz. Cornelia Jaeckis-
dochter, alsoo deselfde aldaer beweest is, ende
Lijsbet Jansdochter, geassesteert met Huych
Geeryts, in desen haeren gecoren voocht, dewelcke
bekennen tesaemen opgenomen te hebben, te weeten
Lijsbeth Jans voor de eene helleft ende de voochden
van het weeskynt voor de wederhelleft
van Otto Pieters, woenende in den dorpe van Nieu-
leckerlant, de somme van ses hondert
carolus gulden tot 20 stuvyers de gulden, spruytende ter saecken
van duechdelicke penningen die sij comparanten opgenoemen
hebben tot maeckinge vant nieuwe cuere op den dick
ende op bouwinge van het huys toebehoerende
Lijsbet Jans ende Cornelia Jaeckis voornt.,
ende tot betaelinge van de vordere schulden sullickxs
als sijluyden schuldich sijn, welcke voorsz. somme
sij comparanten sullen moegen gebruycken ende onderhouden
jegens vyer gulden ten hondert in het jaer te reckenen,
ingegaen den 1en September anno 1659 ende soo voorts
vervollegende van jaeren tot jaeren, soo lange
dese rente staet ende niet ofgelost en sal sijn,
welcke voorsz. somme soo hooftsomme als verloopen
intrest sij comparanten specialicken onder verbonden
ende tot hypotickagie gestelt hebben twee meregen
anderhalf hont lants met de huysinge, potynge,
plantynge daerop staende, gelegen in Nieuleckerlant
in Boermannenweer, belent ten oosten Rutt Jaecobs-
weer, ten westen Willem Cornelis Boer,
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voorts generaelicken op haer parsoons ende goederen,
soo roerende als onroerende, hebbende ende vercijgende,
stellende die ende de cuere vandien ten bedwanck
van allen heeren, hooven, recht ende rechteren, myts
/0711/ conditie soo sij comparanten ofte haere
voochden de rente tot elcken verschijndaegen als voorsz.
staet niet en betaelden ofte vertyen daegen daernaer,
soo mach den thoonder deses bryef comen schatten ende
panden aen het voorsz. onderpant ofte aen haer comparants
geretste goederen ofte met alsulcken recht als den toonder
deses gelieven sal, myts dat Lijsbeth Jans ende Cornelia
Jaeckisdochter ofte haere voochden dese rente
tot allen tijden oflossen met hondert vijftich gulden teffens met
den intreste vandien, ende vermach den
thoonder deses bryef tot allen tijden op te eyschen
myts maelcanderen een hallef jaer tevooren
te waerschouwen ende dat met goet ganckbaeren
ghelde in dier tijt ganckbaer sijnde.
Alsoo wij heemeraden deser tijt gheenen seeghel en sijn
gebruyckende, soo hebben wij onsen schout gebeden
desen rentenbruef te willen besegelen soo over ons
als over hemselven, hetwelck ick alsoo gedaen
hebbe met mijnen uythangenden seegel ende
neffens den heemeraden getyckent den 1en
September 1659.
W. van Zijl
Joris Jacobsz
Bij mij Jacus Luidters
X Dit merck gestelt bij Dyrck Jaecobs
Lijsbet Yans
Willem Cornelisz
[in de marge staat naast deze akte:]
Op den 6den December 1681, soo heeft alhier
affleedten? schrijven ofte ontslaegen het huysken
in soo verre ... ofte voor desen nieuwen staende eygenaers
ofte houder deses briefs alsoo de
penningen tot haeren contentemente
voor soo veel de huysinge aengaet
ontfangen, datum als boven.
Bij mij L.v. Asperen
[en aan het einde van de akte:]
Op den 15 Mey 1692 compereerden alhyer 
ter seceretarye van Leckerlant Cornelis Wiggersen met de
orgenele brief met wetten van Gijsbert Nugteren waer-
op bij den schout ende heemeraeden is gebleecken dat
die is affgelost ende ten vollen voldaen ende betaelt, ergoo dient
dese voor geroeyeert.
Cornelis Boerman

Ick Rutt Jaecobs, woenende in den ambachte
van Nieuleckerlant, bekenne wel ende duechdelicke
schuldich te weesen Huygh Aeryens, mijn swaeger,
die naer Oost Indien is gevaeren, ofte den thoonder
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deses, de somme van twe ende vijftich carolus gulden
14 stuvyers 8 penningen, welcke penningen bekenne ick Rutt Jaecobs
ontfangen te hebben uyt handen van Willem van Zijl.
schout van Nieulecerklant, die gecomen waeren
van vercochte goederen van Huygh Aeryens vader-
ende moedelicke besterfenisse, dese voorsz. somme
beloeve ick Rutt Jaecobs ofte mijnen arfen ende
naercomelingen wederom te restytuweren
tot vermaeninge van den thoonder deses, met den
intreste vandien jegens vyer gulden ten hondert,
voor de betaelinge vandien verbynde ick Rutt
Jaecobs mijns persoons ende goederen,
stellende selfde ten bedwanck van allen heeren,
recht ende rechteren, sonder frouden is deses
bij Rutt Jaecobs geteyckent den 17 Juny
1660.
X Dit merck gestelt bij Rutt Jaecobs
In kennis van mij als seckertaris W. van Zijl
/0712/
In den naemen des Heeren, Amen. Bij den inhouden
van desen jegenwoerdigen instrument sij kennelicken
eenen igelicken dat op huyden den 12en Ocktober 1661,
dat wij ondergeschreven schout ende heemeraden
van den ambachte van Nieuleckerlant sijn gecompareert
ter woonstede ende huysinge van Cornelis Wouters,
onsen medegebuere, den voorsz. Cornelis Wouters
sieckelicken te bedde leggende, nochtans sijn verstant,
redenen ende memorie wel hebbende, soo ons schout ende
heemeraden heeft geblecken, te kennen gheevende
niet seckerder te sijn dan de doot, noch onseckerder
de uyre vandien, willende daeromme uyt desen weerelt
niet scheyden sonder sonder alvooren van sijn tijdelicke goederen
gedisponeert te hebben, eerstelicken reckemanderende
sijne onsterfelicke zyelle, wanner die uyt sijne
sterfelicke lichaeme gescheyden sal sijn, in de
grondeloose barmharticheyt Goedts, ende sijn doode
lichaem de aerde ende Cristelicke begraeffenisse,
wijders revoseert, doot ende te niet doende alle voor-
ghaende testamenten, codiselle ende andere ackte van
uyterste wille, bij hem gemaeckt ofte verleeden,
niet willende dat iemant hem daermede
op eenygerley wijsen sal comen te behellepen,
comende ter disposytie van sijn tijdelicke goederen,
verclaert hij testateur gemaeckt te hebben uyt sijn
geretste goederen, aen Willem Wouters, sijnen broeder,
de somme van duysent gulden ende aen Wouter Wouters, 
sijnen joncksten broeder, een 
schuer, staende op de hofstede daer Cornelis Wouters
jegenwoordich op woont, staende aen de
westsijde van de voorsz. hofstede, met het arf
daer de voorsz. schuyer op staet, met noch twee
roeden lenghte arfs suydewaert van de voorsz. schuyer
ende het arf aen de westsijde van de schuyer tot de reede
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van Heynenlant toe, streckende van de buytenkant
van den hoogen dick suyderwaert aen tot de twee
roede achter de voorsz. schuyer sijn streckende
ende Wouter Wouters nempt tot sijnen lasten
het maecken van den hoogen dick jegens de
voorsz. schuyer ende het arf ten wedersijde
daeraen behoorende, noch soo begheert hij
testatuer alsdat de eygenaers van het weer-
lants genaempt Heynelant haer sullen moeten
behelpen om hetselfde weer te gebruycken
met rijden ende jaegen, sonder de hofstede
van Wouter Huygen in het mynste ietwes
te beschadigen,
/0713/ mitsgaeders maeckt hij testatuer noch
aen den voornt. Wouter Wouters, sijnen joncsten
broeder, een stuck weylants, gelegen in
Nieuleckerlant in een weerlants, genaempt
Heynenlant, streckende van de buytensten tyenicht [tiendweg]
weteringe of suydewart aen tot den haelleven
campsloot toe, belent ten oosten Wouter Huygen
hofstede, ten westen Maerten Gerytsweer,
ende maeckt hij testatuer noch aen Aerdt ende
Aeryen Wouters ende Wouter Wouters, sijne
gedrye broeders, sijn testauers gehellen imboedel,
sullicks hij testatuer jegenwoerdich is besittende,
hetsij van paerden, beesten lynden, tynne, wolle,
het hoey ende bougereetschap, niet daervan uyt-
besondert ofte hyer buyten gehouden, sullickx hij
testatuer jegenwoerdich is besyttende,
ende begheert hij testatuer alsdat sijne vordere
onroerende goederen soo lant, renten, ghoudt, syllever,
gemunt ende ongemunt, bij sijn testatuers
broeders ende susteren ende arfgenaemen
ghelickelycken gepart ende gedelt sal warden,
naer de rechten van dese landen. Alle t'welcke
voorsz. staet, verclaert hij testatuer te weesen
sijn laetste uyterste, vrijen willen, willende
ende begheerende dat dit in alle sijne poeynten
ende artyckelen volcomelicken sal warden achter-
vollicht nietjegenstaende dat alle sollemeniten
in desen hyerinne gereckereert niet en sijn
geopserveert. Aldus gepasseert voor Willem
van Zijl, schout, Jan Cornelis Huysman,
Ghoeris Pyeters, geswooren heemeraden in
Nieuleckerlant, op den dach, maende ende
jaeren hyervooren in den hoofde van desen,
ende was deses bij den schout ende
heemeraden neffens den testatuer
geteyckent den 12en Ocktober 1661.

Gecollationeert jegens de
pryncipalle menute ende is
bij mij als seckertaris 
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van woorden tot woorden
te ackkordeeren. Acktom
den 10 Juny 1662.
W. van Zijl

In den naemen des Heeren, Amen. Bij den inhouden
van desen jegenwoordigen insteremente sij kennlick
eenen igelicken dat op huyden den 28en November
1661 dat voor ons schout 
ende heemeraden van Nieuleckerlant ondergenomineert 
is gecomen ende gecompareert
Aeryaentien Gerryts, bejaerde dochter, woonende
mede in den ambachte van Nieuleckerlant,
ons schout ende heemeraden wel bekent,
door des Heeren genade klouck ende gesont van
lichaeme, haer verstant ende memory wel machtich sijnde
ende volcomentlicken gebruyckende, te kennen gheevende
niet seeckerder en is dan de doot, noch onseeckerder
de uyere vandien, willende daerom uyt deser
werelt niet scheyden sonder alvooren 
van haer tijdelicke ghoederen gedisponeert te hebben,
doch eerstelicken reckemandeernde haere onsterffelicke
ziel, waneer uyt haere sterffelicke lichaeme gescheyden
sal sijn in de grondeloose barmharticheyt Ghodes,
ende haere lichaeme de Cristelicke begraeffenisse,
wijders resoreveert, doot ende te niet doende
bij desen alle voorghaende testamenten, codicllen
ende andere ackte van uyterste wille, bij haer
gepasseert ofte verleeden, maer nu van nieus comende
ter dipsositie van haere tijdelicke ghoederen,
die sij tegenwoordcih heeft ofte noch comen te
vercrijgen, verclaert sij testaerysse tot haeren eenigen
universelen arfgenaem genomeneert ende geinstytueert
te hebben, sullickxs sij doet bij desen, Gerryt Aeryens,
haeren vaeder, in alle haere ghoederen, soo roerende
als onroerende, inboedel, ghout, sillever, gemunt ende
ongemunt, lynden, wolle, tynne, gheen ter weerelt
uytbesondert, daeraen sij testarisse ten tijde haers
overlijdens bevonden sal warden eygendom
ofte recht aen gehadt, om daermede te moegen doen
als met sijn andere vrije eygen ghoederen,
ende begheert sij testaerisse noch alsoo haeren broeder
Claes Gerryts, jegenwoordich overleden sijnde, 
dat sijne naergelaete ghoederen, soo roerende als
onroerende, sullickxs hij metter doot ontruympt ende
naergelaeten heeft, gheen vandien uytbesondert,
ofte hyerbuyten gehouden, dat deselfde ghoederen
bij Gerryt Aeryens mijnen vaeder sal genieten
het gebruyck van alle de ghoederen van den voornt.
Claes Gerryts zaliger, sullickxs hij metter doot
ontruympt ende naergelaeten heeft, sijn leeven
lanck geduerende, ende beloeve ick Aeryaentien Gerryts
mijn broeder Gerryt Aeryens, het volle recht
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ende gebruyck te laten genieten
om in sijn oude daegen daervan te leeven.
alle t'welcke voorsz. staet, haer van woorden tot
woorden voorgeleesen sijnde, willende ende begeerende
/0714/ dat dit alles naer
haeren doot effeckt sorteeren sal, tsij als testament,
codesille, ghifte ter saecke des doots ofte
andersyns, soo het best naer recht en costuymen
sal mogen bestaen, nietjegenstaende eenige
solleminiteyten van rechten hyerin nodich
gerequedeert. Aldus gepassert voor Willem
van Zijl, schout, Ghooris Pyeters ende
Claes Aeryens, heemeraden van Nieuleckerlant,
ten husye van Ploen Pyeters, harberghier in het
Elshout, den 28en Desember 1661.
ende was dusdanige merck X 
gestelt bij Aeryaentien Gerrtysdochter,
ende bij den schout ende heemeraden geteyckent,
datom als booven.
In kennis van mij als seckertaris, W. van Zijl

Gecollationeert jegens de
prynsepalle meneyte onder
mijn berustende is desen daer-
mede bevonden te ackordeeren,
op den 10en Jannewary 1662.
W. van Zijl

Op huyden den 14en Jannewary 1662
compareerde voor ons schout ende heemeraden
van Nieuleckerlant onder genomineert, als opper-
voochden van de naergelaete weeskynderen
van Anna Daemen zaliger, als naementlicken Daem Jaecobs,
oudt 14 jaeren, Machgeltien Jaecobsdochter, oudt
12 jaeren, Cornels Jaecobs, oudt 9 jaeren, Janeken
Jaecobsdochter, oudt 7 jaeren, als naergelate
kynderen van den voornt. Anna Daemen zaliger,
bij Jaecob Cornelis verweckt, ende bekennen
sij comparanten in ghoeder mynne ende vryentschap
verdraegen te sijn aenghaende den uytcoop ende
bewijs van de voorsz. vyer kynderen voor haere
moedelijcke besterffenis ende dit in manieren
hyernaer vollegende, te weeten dat den
voonrt. Jaecob Cornelisz de Boer sal blijven
besytten ende in vrijen eygendom behouden ende gebruycken
alle de ghoederen soo roerende als onroerende in- ende
uytschulden, gheen vandien uytbesondert, ofte
hyerbuyten gehouden, sullickxs de voornt. Anna
Daemen, sijn overleden huysvrouwe, metter
doodt ontruympt ende naergelaeten heeft,
waerjeghens den voornt. Jaecob Cornelisz belooft
heeft aen sijn vyer onmondige weeskynderen
deselfde op te voeden ende te allementeeren in eeten
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ende dryncken, cleeden ende reeden, ter schoolen
te laeten ghaen ende de dochtertiens te laeten
leeren naeyen ende vorders te doen sullckxs
eenen getrouwen vaeder sijn kynderen behoort
te doen, ende dat geduerende soo lange alsdat
de voorsz. kynderen tot haere twe en twyntich
jaeren ofte tot haeren houwlicken staet gecomen sijn
ende belooft den voornt. Jaecob Boer wanneer
sijn voorsz. kydneren tot haeren twee en twyntich
jaeren ofte tot haeren houwelicken staet gecomen
sijn, voor haere moederlijcke besterffenisse
de nombre van thyen hondt 50 roeden
lants, gelegen in Nieulecerklant in twee verscheyde
weeren lants, soo in Jan Aerts Wynters weer,
als in het weerlants genaempt de Graefelickeheyt,
waervan Jaecob Cornelis de weederhelleft van heeft,
gelegen met malcanderen gemeen, met de gerechte
helleft van het huys, staende op het weerlants
genaempt de Graeffelickheyt, waervan de
weeder helleft van het voorsz. huys is toebehoorende
Maerten Cornelis den Boer, belent ten oosten
Reusynes weer, ten westen Mellis Jansen weer.
ende ofte het gebuerde dat eenyge van de voorsz. kynderen
quamen te sterven bynnen den tijt van 22 jaeren,
soo sal het van het eene kynt op het andere besterven
naer de rechten van Zuythollant, 
/0715/ ende belooft Jaecob Cornelisz noch aen
sijne voorsz. kynderen ider de somme van hondert
carolus ghulden soo wanneer sij tot haer twee
en twyntich jaren ofte houwelicken staet sullen
gecomen sijn, ende belooft Jaecob Cornelis den Boer
te laeten vollegen aen sijn kynderen alle de kleederen
ende jewelen, ghoude rijnsgulden ende silleverwerck
ten lijven van sijn overleden huysvrouwe behoort hebbende,
myts conditie soo de voors. kynderen
ider voor haer porsie bynnen haer 22 jaeren quamen
te sterven ofte haeren houwelicken staet, soo sal
Jaecob Cornelis den Boer ongehouden sijn ider
van sijne kynderen te betaelen de voorsz. hondert
gulden, is noch conditie ofte het gebuerden dat
Jaecob Cornelis sijne voorsz. kynderen niet eerlijcken
en onderhyelt in eeten ende dryncken ende
ter schoolen te laeten ghaen ende de dochters
te laeten leeren naeyen als voorsz. staet, soo moegen
de voochden ende schout ende gerechten de
kynderen naer haer neemen ende besteden
deselfde op een ander tot costen ende lasten
van Jaecob Cornelis, van alle t'gheene voorsz.
staet verbynde ick Jaecob Cornelis Boer mijns
parsoon ende ghoederen, soo roerende als onroerende, 
acktie ende crediten, gheen vandien uytbesondert, ofte
hierbuyten gehouden, stellende deselfde ten
bedwanck van allen heeren, recht ende rechteren.
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Aldus gepasseert voor Willem van Zijl. schout,
Jaecob Rutten, Claes Aeryens, geswooren
heemeraden in Nieuyleckerlant den 14en Jannewary
1662.
W. van Zijl 1662
Claes Aryens
X Dit merck gestelt bij Jaecob Rutten

Reeckeninge, bewijs ende relyqua,
gedaen bij Aeryaentien Lenders,
huysvrouwe van Pyeter Cornelis
Muys, ende dat van haeren 
ontfanck ende uytgheeft
bij haer gehandelt van den
ghoederen van de naergelaeten
kynderen van Cornelis Pouwel, bij
Maeryghien Lenders verweckt,
als namentlicken Pouwels
Cornelisz, Lendert ende
Aeryen Cornelisz ende
Neltyen Cornelisdochter,
welcke reckeninge is ge-
passeert in presensie van
dese voorsz. kynderen,
ten overstaende ende
presensie van Fop Filleps,
haeren voocht
ende schoudt ende heeme-
raden van Nieuleckerlant
als oppervoochden
van s'heeren weegen,
ondergenomineert,
welcke reckeninge is
gestelt in guldens, stuyvers,
penningen naer advenant.

In den eersten van haeren ontfanck
In den eersten wart alhier bij Aeryaentien
Lenders voor ontfanck gebracht
de huyer van een camp lants, gelegen
in Cort Heyderycksweer bynnen
den theynicht [tiendweg] bij haer in huyere
gebruyckt voor den jaere 1660,
voor de somme van 40.0.0

Noch compt de kynderen van
huyer van het lant op Laeuwen Houck
over den thyenycht [tiendweg] van de jaeren
1661 ende 1662, de somme van
twaellef gulden, aldus 12.0.0

Noch compt de kynderen voor
de huyer van het 6 part van de
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kaevelingen op Laeuwen Houck
van den jaeren 1660 ende 1661 
de somme van 10.0.0

62.0.0
/0716/
Noch compt de voorsz. kynderen
van een voede koey van
Aeryaentien Lenders, de somme van 8.0.0

Noch compt de kynderen voor
het 6 part van de huyer van het
lant op Laeuwen Houck van den
jaeren 1664 de somme van 11.0.0

19.0.0
Bedraeght den geheelen ontfanck
ter somme van een ende 
tachtich gulden, aldus 81.0.0

Uuytgeeft jegens den ontfanck
In den eersten compt Aeryaentien
Lenders ende wart bij haer voor
uytgheeft gebracht ende
bij haer betaelt over de reparatie
van het huys, staende op Cort Heyndrickxs
weer, sedert den jaeren 1662 tot den
jaeren 1665, blickende bij de quitansie
ende decklaratie daervan sijnde,
de somme van 26.8.0

Compt noch bij uytkerynge
van de omghaende caevel van
het lant in Cort Heynderyckxs
weer van den jaeren 1662, de somme
van acht gulden, aldus 8.0.0

34.8.0
Noch compt Aeryaentien Lenders
van het omsetten van den omghaende
caevel in Cort Heynderickxs
weer van den jaeren 1664, de somme
van thyen guldens 10.0.0

Noch compt deselfde over
verschoote penningen over de coop
van cleederen, kousen ende
schoen ende tymmergeretschap voor Lendert Cornelis
sedert den jaeren 1659 tot den
jaeren 1665, alles vermogens
de decklaratie ende quitansie,
d'een sijnde de somme van
hondert ende twee ende vijftich
gulden dartyen stuyvers, aldus 152.13.0

Compt Aeryaentien Lenders
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noch over montkost van Lendert Cornelisz van een jaer
tot haeren huysen verteert in den
jaeren 1663, de somme van
vyer ende dartich guldens 34.0.0

196.12.0
Noch op het voorghaende blat 34.8.0
Bedraeght den uytgeeft 231.1.0

Oftgetrocken den ontfanck
hyervooren verhaelt ter somme 
van eenen tachtich gulden 81.0.0

Blijckt alhyer alsdat Aeryaentien
Lenders meerder uytgegheven heeft
als ontfangen de somme van hondert
vijftich gulden eenen stuyver, aldus 150.1.0

Aldus gereeckent ende geslooten ter presentie
van de voorsz. kynderen van Cornelis Pouwels
ende Maerighien Lenders zaliger, ende voocht in
den hoofde van dese reckeninge gestelt,
ten overstaende van Willem van Zijl, schoudt,
Aert Jansz ende Jan Pyetersz Strevelant, heeme-
raden van Nieuleckerlant, den 14en Marty 1665.
X Dit merck gestelt bij Pouwels Cornelisz
Aeryaentyen Leenderts
Lendert Cornelissen
& Dit merck gestelt bij Aeryen Cornelissen Cort
Fop Fillips
J.P. Strevelant [stempel]
Aert Jansz
Wm. van Zijl 1665
/0717/
In deser manieren soo heeft Lendert
Cornelisz verhuyert, gelick hij verhuyert bij desen,
aen Pouwels Cornelisz ende Aerien Cornelisz
ende Neltien Cornelis, sijne broeders ende
suster, sijn gerechticheyt van 5 mergen 5 hont
lants met de gedelte van den huysinge daerop staende,
sijnde het gerechte vyerde part van dese voorsz. 
lande ende huysinge, sullickxs haer bij doode
ende overlijden van Cornelis Pouwels
ende Maerighien Leenderts, haeren vader ende
moeder metter doot ontruympt ende
naergelaeten heeft, gelegen in den dorpe
van Nieuleckerlant, welcke voorsz. lant
ende gedelte van den huysinge daerop staende
den voorsz. Lendert Cornelisz verhuyert
heeft aen sijn voornt. broeders ende suster
voor den tijt van vyer eerstcomende achter-
eenvollegende jaeren, ingeghaen
St. Pyeter, sijnde den 22en Feberewary
1665, ende expareerende het laetste vyerde
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jaer huyers den 22en Feberewary 1669,
ende dat jaerlickxs het voorsz.
vyerde part van de 5 mergen 5 hont lants met de
geelte van de huysinge daeraen behoorende
den hoop voor de somme van twyntich gulden
vrij ghelt, sonder eenige kortynge te mogen
doen, hetsij van verpondinge, ommeslaege,
sullickxs jaerlickxs op het voorsz. lant geëyst
soude moegen warden, uytbesondert de vyer
punten sullen de huyerders als regulleren
als buyeren boeven ende beneden doen,
de huyerders beloven jaerlickxs haere beloofde
pachtpenningen te betaelen alle jaeren tot ider
verschijndach, waervan het eerste jaer huyer-
pacht ommegecomen ende verscheenen sal
weesen St. Pyeter 1666 ende soo voorts
vervollegende van jaere tot jaere totdat
geëxpareert sullen sijn, is noch conditie alsdat
Lendert Cornelisz bij eenige tijt uyt het
werck sijnde ofte bij sieckte sal hij te huys
bij sijn broeders ende suster vermogen te
comen sonder dat sij aen haere huyerpenninge
daer ietwes sullen mogen korten, myts
dat Lendert Cornelisz thuys comende
sijn eygen coste sal gehouden sijn te houden
buyten lasten van sijn broeders ende suster
/0718/ ende hebben dese voorsz. kynderen
ten overstaende van Willem van Zijl,
schout van Leckerklant ende Aeryaentien
Lenders, huysvrouwe van Pyeter Cornelis
Muys, haere meuye met maelcanderen
gedelt haeren geheelen inboedel
van de beesten, hoey ende bougeretschap
ende vorders muebele goederen van
houte, isers ende cooper, sullickxs
sij met den anderen waeren besittende
uytbesondert de twee bedden met haer toebehoorten,
sijnde noch gemeen ende onverdelt,
ende hebben Pouwels end Aeryen Cornelis
ende Neltien Cornelis tesaemen
Lendert Cornelisz voor het gerecht vyerde
part uytgekocht voor sijn gedelte
van de beesten ende het hoey, waer-
voorens sij aen Lendert Cornelisz belooft
hebben geredt ghelt te betaelen de somme 
van ses ende dartich gulden. Aldus
gepasseert ten overstaende van Willem
van Zijl, schout, Aert Jansz ende Jan Pyeter
Strevelant, heemeraden van Leckerlant
den 14en Marty 1665.
Mij present als seckertaris Wm. van Zijl
/0719/
Reckeninge, bewijs ende reliqua
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gedaen bij Pyeter Cornelis Muys
van al soodanigen ontfanck ende
uytgheeft bij hem gehandelt vanweegen de
weeskynderen van zaliger 
Cornelis Pouwels, bij Maeryghien
Lenders verweckt, die hij doet
ende prysenteert aen Fop Fillipsz
als voocht van de weeskynderen,
mytsghaeders aen de wees-
kynderen als naementlicken
Pouwels Cornelisz, Lendert
ende Aeryen Cornelisz ende
Neltyen Cornelisdochter,
ende ten overstaende van den
schout ende heemeraden
van Nieuleckerlant
als oppervoochden van
s'heeren weegen, welcke
reckeninge is gestelt in
gulden, stuyvers penningen 
naer advenant.

Op huyden, sijnde den thiende dach van November
sestyen hondert acht ende vijftich, compareerde
voor ons Willem Cornelisz Boer ende Jan Cornelisz
Huysman, wonende in den dorpe van Nieuleckerlant,
de eerbaere Marigien Cornelis, wedewe van
Willem Aeryens zaliger, gewesen schout van
Nieuleckerlant voornt., geassesteert met
Huych Gerrits, haeren gecoeren voocht in desen,
heeft sij comparante geconstytueert ende
vollemachtich genaeckt als sijn constytueert
ende vollemachtich maeckt bij desen,
Willem van Zijl, schout van Nieuleckerlant,
haeren swaeger, om de renten ende cappitalen,
soo van obligatien als rentebryeven, tsij soo wel
die daer staen op de gemeene myddelen comptoir,
als partyckelieren, tsij tot wyens laste deselve
souden srpecken, soe alreets hebbende ofte noch
toecomende te beleggen, te innen ende te
ontfangen, oock omme de capitalen vandien
t'allen tijden t'sijner geconstytueerdens gelieven
te moegen opseggen ende oflossen ende
dat alles onder de quitansie van sijn geconstuytueerden
hant, beloovende sij comparantesse alle hetgheene
bij haeren geconstytueerden uyt crachte deses
sal warden gedaen, vast, bondich ende van
waerden te houden ende doen houden in vougen
als off hetselve bij haer comparantesse in 
eygender parsoon gedaen waere, onder den
verbande als naer rechten, des blijvende
hij geconstytueerdens haere constituantesse
gehouden te doen van sijn administratie goede
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ende partinente reckeninge, bewijs ende
reliqua soo bevonden sal warden te behoren.
Aldus gedaen ende gepasseert ten daegen ende
jaeren als vooren. T'orconden deses bij de voorsz.
heemeraden elcx onderteyckent.
/0721/
Compareerende voor ons ondergeschreven
schout ende heemeraden van den dorpe van Nyeu-
leckerlant, Aerdt Jansz ende Cornelis Barents,
als getrout hebbende Neltien Jans, sijnde
gewest weeskynderen van Jan Pietersz
ende Aeryantien Aerts zaliger, in haer leeven gewoont
hebbende in den dorpe van Nieuleckerlant
voornt., hebben met maelcanderen haere rente-
bryeven ende obligatie met den anderen gecavelt
ende gedelt, soo is sulleckxs dat Cornelis Barents,
als man ende voocht van Neltgen Jans,
voor sijn gedelte te buert gevallen den
breyf van negen hondert carolus gulden cappitaels,
staende op het cantoor van de gemeene myddelen
tot Rotterdam, staende op den naem van
[open plek],
soodat denselve de intrest jaerlickxs mach
ontfangen ofte opseggen soo't hem believen sal.
Aldus gedaen in presentie van Jan Aertsz
Verleck ende Thonys Pyeter haeren oomen
ende voochden ende hebben de voorsz, geweesen
weeskynderen haeren omen ende voochden
ontslaegen ende opgeseyt haere voochdijschap
ende bedancken deselleve van alle haere goede
sorrege ende moyten die deselleve hebben
gehadt, soo in het opvoeden van haer als int
administreeren des sellefs goederen ende oock
bedancken den schout als oppervoocht van
s'heeren weegen. Aldus gedaen ende gepasseert
ten overstaende van Willem van Zijl, schout.
/0722/
Alsoo Aert Jansz, woenende alhier ende Cornelis
Baerentsz, woenende in Suytbrouck, als getrout
hebbende Neeltgen Jansdochter, geswaegers, met
malcanderen in desen ambachte van Nieuleckerlant
hebben leggen in drye onderscheyde weeren lants
de nombere van twaelf mergen drye honden lants,
als te weeten in Aerdt Jansweer in geheel groot
vijf mergen, de nombare van drye mergen vijftalve hont lants
mette halleve timmeragie als oock de potynge, plantinge
daeraen behoorden, waervan de andere helleft der
timmeragie alsmede de resterende achtalve hont lant
sijn toebehoorende de twee naergelaeten weeskynderen
van Willem Aerts Verleck saliger, daeraen de oost-
cant naest gelegen is Gaeyenweer ende aen de
westcant Aeryen Gheenenweer, item noch
de gerechte helft van het voorsz. Gaeyenweer, int geheel
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groot seeven mergen, daervan de wederhelft de voorsz.
weeskinderen is toecomende, belent ten oosten
Dirckiens lant, ten westen Aerdt Jansweer,
item de gerechte drye vyerde parten van een weerlants
genaempt Aerdt Jansens smaelweer, int geheel groot
seeven mergen, streckende gelick oock de twee
voorige sijn doende, voor uytten Lecke suydewarts
tot de Alblasse kaedesloot toe, belent ten oosten
Meuwis Willemsweer ende ten westen Pyeter
Gouwensweer, waervan het resterende vyerde part
de voorn. weeskinderen competeerende is, alle welcke
landen sij contrahenten voornt. met goevyndende
langer in soodanigen gemeenschap te laeten
sijn daeromme met maelcanderen geaccordeert
ende in der mynne ende met vryentschap verdraegen
in een eeuwige grontlootynge caevelinge ende
verdeelinge vandien in der voughen ende manieren als
vollciht, eerstelicken soo sal den voornt. Aerdt Jansen
hebben ende voor hem sijnen areven ende naer-
comelingen in eewigen eygendomme behouden alle
soodanige drye mergen vijftalve hont lants,
met de helft der timmeragie als haer contrahenten
tsamen was toebehoorende, in op ende voor het
voorn. Aert Jansensweer, anders genaempt
onder hunluyden het huysweer, sulcx ende in der
vougen dieselve haerluyder gemeen gecompereert
hebben, metsgaeders noch het gerechte vyerde part
in Aerdt Jansens smaelweer, int geheel groot
seven mergen lants, waerjegens wederomme
des gelicken hebben ende in eewegen eygendomme
behouden sal den voorn. Cornelis Baerentsz,
getrout hebbende de voorsz. Neeltgen Jansdochter,
de gerechte helft van het voorn. Gaeyenweer,
/0723/ int geheel groot seeven mergen daervan de voorn. 
weeskinderen van Willem Aertsz saliger, de wederhelleft
toecomen, belent als vooren, metschaders noch
de gerechte helleft van Aerdt Jansen smaelweer
voornt., belent als vooren ende waervan de weder-
helft toecomende is den voorn. Aerdt Jansz ende
de meergemelte weeskinderen van den meer-
genompden Willem Aerdts Verleck, alle met soo-
daenige lasten, belastinge, vrijdomme ende servytuyten
als daervan dependeerende sijn, ende die bij haer
contrahenten van haere ouders saliger sijn aenbestorven
ende tot noch geposideert ende gebruyckt ende daer-
van tot eennes iegelickxs aengecavelde landen is behoorende,
sijn wijders de voorn. contrahenten geackordeert
alsdat den voorn. Aerdt Jansz de voorsz. aenbecavelde
landen van den voorn. Cornelis Baerentsz, sijnde seeven
meregen in huyere sal gebruycken den tijt
van vyer eerstcomende achtereenvollegende
jaeren, het eerst jaer huyers innegaende
Synte Pyeter deses jaers 1661,
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jaerlickxs om de somme van hondert ende ses gulden
tot 40 grooten vlaems het stuck vrij ghelt, telckens
ter exparatie van ider jaer huyers te betaelen
sonder eenige cortynge, ten waere bij voorval
van eenige exteraordinaris poincten in welcken
gevallen hij huyerder cortynge genieten sal
als andere huyerluyden in Nieuleckerlant genietende
sijn, vorders sijn de voorn. contrahenten met
maelcanderen oock verdragen ende met vryentschap
geackordeert nopende vervallen lantpachten
van de vyer laetste jaeren noch ongelickedeert
staende tegens de exterordinaers reparatien ende
onkosten den inbreucke des dickxs van den
Alblasserwaert onder de jurisdicksie van Hartichvelt
anno 1659 lestleden voorgevallen, ende andere
questien ende misverstanden die tusschen deselfde in
verschil waeren, alsdat den voornt. Aerdt Jansz
aen voorn. Cornelis Baerentsz tot voldoeninge
ende volcoemen vereffinge van alles sal betaelen
eens de somme van twee hondert vijf ende
seventich carolus gulden tot 40 grooten vlaems het stuck,
daervan denselfde op huyden deses aen den voorn.
Cornelis Baerents betaelt heeft de somme van
hondert ende vijftich gulden ende de resteerende
hondert vijf ende twyntich gulden belooft te voldoen
den 1en Meydach des toecomenden jaers 1662,
varders alle de verscheenen huyerpenningen tot Synte Pyeter
toecomende sijn vereffent, ende oock den
voorn. Cornelis Baerents over eenigerhande
seacken voor date dese gepaseert sijnen voorn.
swaeger meerder sal vermoegen te moeyen /
nochte molesteeren, gelovende de voorn. contrahenten
de voorn. cavelinge ende grontlootynge mytsgaeders
het verdere gecontrackteerde hyervooren breeder
verhaelt, in allen sijnen pointen ende deelen te sullen
naercoomen ende voor haer ende haeren ereven
ende naercomelingen te sullen achtervollegen
ende doen achtervollgen onder den verbande
haerluyder respective parsoonen ende goederen,
hebbende ende vercijgende, die ende de cuere vandien
stellende ten verbande van allen heeren, hooven, recht
ende rechteren, cum expensis, alles sonder
bedroch. Acktom voor Willem van Zijl,
schout, Cornelis Wouters ende Lendert Foppen,
heemeraden tot Nieuleckerlant op den 15en Jannewary
1661.
W. van Zijl 1661
Cornelis Woutersen
Leendert Foppen
/0724/
Wij, Willem van Zijl, schout ende seckertaris,
Wigger Baerentsz ende Thoenis Aeryens den
Ouden, geswooren heemeraden in den ambachte
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van Nieuleckerlant, oronden ende kennen
dat wij sijn ontbooden ten huysen van Jaecob
Huygen, laedtst wedewenaer van Maerijken Naningen
zaliger, onsen inwoender, den voornomden Jaecob
Huygen sieckeliken te bedde leggende, nochtans
sijn verstant, rede ende memorye seer wel
hebbende ende gebruyckende, soo ons schout
ende heemeraden voornompt heeft geblecken,
aenmerckende de swackheyt des menschenleevens,
niet seckerder en is als de doot, ende niet
onseckerder dan d'uyere vandien, willende
daerom uyt deser werelt niet scheyden
sonder alvoorens van sijn tijdelicke ghoederen
gedisponeert te hebben, doch eerstelicke
reckemandeerende sijne onsterffelicke syelle, wanneer
die uyt sijn sterfelicke lichaem gescheyden sal sijn
in de grondeloose barmharticheyt Goedes,
ende sijn doode lichaem de aerde ende Christelicke
begraevinge, wijders renonseerende, wederroupende, doot ende te
niet doende bij desen alle voorghaende testamenten,
codisellen ende alle andere acktens van uyterste wille
bij hem gemaeckt, gepasseert ofte verleden, niet willende
dat iemant hem daermede op eenigerley weysen
sal comen te behellepen, ende houdende selfede
crachteloos ende van gheender waerden,
ende van nieus comende ter dispositie van sijne
tijdelicke ghoederen, verclaert hij testatuer gelegateert
ende gemaeckt te hebben aen den aremen van
Nieuwleckerlant de nombare van vijf meregen
lants gelegen in Nieuleckerlant in den Raevensweer,
ende dat in allesulleken caevel als den testatuer daerin
gerechtticht is, belent ten oosten den testatuer ende
ten westen Jan Pyeters, noch soo heeft hij testatuer
gemaeckt ende gelegateert aen Bouwen
Claesen, sijn getrouwen knecht vijf meregen
lants gelegen mede in den hofstede daer den
testatuer jegenwoordich op woont, ende daer-
an gerechticht iis, met dese gedelte van de huysinge
daerop staende, de wester cuecken, genaempt
westercaemer ende het uytsteck in het
achterhuys aen de westsijde tot de rechte
worm van het achterhuys toe, ende dat voor
sijn getrouwe diensten aen den testatuer gedaen, 
sullickxs hij noch daegelickxs belooft te doen,
doch Bouwen Claesen sal moeten gedoogen
dat de vordere arfgenamen het vordere
gedelte van het huys sullen moegen gebruycken
om haer beesten ende hoey te mennen over het
voorsz. weer ende de misse van haer beesten
achter het huys te leggen ende op sijn behoorlicke tijt
wech te voeren, noch heeft hij testatuer
gemaeckt ende gelegateert aen Leyntien
Thoenisdochter, sijn dienstmeyt, voor haer
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getrouwe diensten aen hem testatuer gedaen 
/0725/ de somme van hondert vijftich carolus gulden
uyt sijn testatuers geredtse ghoederen, te betaelen
bynnen den tijt van ses weecken, voor haer
getrouwe diensten aen hem gedaen,
ende voorders heeft hij testatuer gemaeckt
aen de vryenden van sijn s'vaeders sijden
eenen meregen drye hondert roeden landts,
gelegen tot Strefkerck in een weerlants,
genampt Peperenweer, belent ten oosten
Maerten Gerrits con suis, ten westen Huych Jaecobs
ende dat in alsulleken caevel als den testatuer daer-
in gerechticht is, willende hij testatuer dat deselfde
daermede sullen afstaen, ende ofte het gebuerde
dat daer eenige van sijne vryenden van s'vaeders sijde
wilden opeseeren ofte hyermede niet tevreden en
waeren, soo sal dese voorsz. eenen meregen
drye hont lants comen ten behouven van den
aremen van Nieulecerklant, gelick hij 
testatuer verclaert denselleven aremen bij soe-
daeninge voorval daerinne te
institueren bij desen, ende vorders heeft hij
testatuer gemaeckt aen de vryenden van sijn
s'moeders sijde alle sijne vordere ghoederen
ende soo daer eenige comen ende kyntskynderen
waeren dat de selffde mede sullen dellen in de
plaetsche van haere overleden ouders,
ende dat sonder tegensprecken van de naedere
vryenden van sijn s'moeders sijden, in alle
sijne vordere testatuers ghoederen soo roerende
als onroerende, gheen vandien uytbesondert,
hoe die genamept ofte waer de bevonden souden
moogen warden, sulleckxs ten overlijden
van de testatuer in het sterfhuys bevonden soude
moogen warden. Alle hetgheene voorsz. staet
duydelicken voorgelesen sijnde, verclaerde
t'selfde te weesen sijns testatuers testament
ende uyterste wille, die hij wylt ende begeert
dat in alles naer sijnen doot effeckt sorteren sal,
tsij als testament, codeselle, gifte uyt saecke
des doots ofte andersyns, soo die best naer
rechten, costuymen deser lande sal moogen bestaen,
nietjegenstaende eenige solleminiteyten
van rechten hyerinne nodich gerequereert
bevonden souden moegen warden versuympt te
weesen, niet willende d'selve den inhouden dese
hynderlick te sullen weesen, maer te contrarie
aenroupende alle hullepe ende assestensie
van justisie, dese met haere vonnisse
ende sentensie te willen confermeeren.
Aldus gedaen ende gepasseert ten huyse van de testatuer
ende bij hem neffens de schout ende
heemeraden voornompt geteyckent
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den 16en September 1662.

Gecollasioneert jegens de prynsepael
menuyte onder mijn berustende
is dese daermede bevonden te
ackordeeren, den 10en November 1662.
W. van Zijl

Op huyden den 1en January 1666 compareerde voor
ons Willem van Zijl, schoudt ende [open plek]
Lijsken Melisdochter,
weduwe van Jan Symons saliger, woonende alhyer,
welcke verclaerde geconstitueert ende machtich ge-
maeckt ende volcomen procuratie gegeven te
hebben bij desen Willem Foppen, woonende in Blesgensgraef,
omme uyten naeme ende vanwegen haer
comparante te heffen ende beuren ende inne te
vorderen van verscheyde persoonen volgens seeckere
conditie van vercoopinge, hem constituant daervan
ter handen gestelt soodanige somme van penningen
als den voorsz. haere comparantes man saliger opte
[open regel]
onder den naem van cooppenningen van seecker
huys, staende in Bleskensgraeve voorsz. aen de voorsz.
persoonen in qualite als vercoopers geschooten ende
betaelt heeft, ende bij mancquement ofte wey-
geringe vandien deselve in rechte te trecken
ende door wegen ende middelen van justitie daer-
toe te constringeren, tot dien eynde een of
meer procureures ad lites te mogen substitueren,
de saeck in rechten te vervolgen, tot de eysch desselfs
ende uyterste executie vandien toe geduyrende,
ende voorts in desen alles te doen wes sij comparante
selfs present ende jegenwoordich sijnde eenichsins
soude connen ofte mogen doen, al waer't oock
soo dat de saeck naerder ende specialder last
requireerde dan voorsz. staet, beloovende voor
goet vast ende van waerden te houden alle t'geene
bij hem geconstitueerde ofte desselfs gesubstitueerde
in desen gedaen ende verricht sal werden, onder
den verbande als naer rechten. Actum als
boven.
/0726/
Op huyden den 1en Januaray 1666 compareerde
voor ons Willem van Zijl, schout ende
[open regel]
Willem Foppen, woonende in Bleskinsgraef,
verclaerde hij comparant Lijsken Melisdochter,
weduwe van saliger Jan Symons, woonende alhier,
te indemneren, vrij, costeloos en schadeloos
[akte stopt hier]

______________________________________
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Weeskamer Nieuw-Lekkerland 1667-1669
transcriptie door Geert Ouweneel

Regionaal Archief Dordrecht toegang 701 inventarisnummer 3

/0108/
Staet van den boedel van Cornelis
Aryens ende Annitge Cornelis, beyde
zaliger, in haer leven gewoont hebbende
in den dorpe van Nieuleckerlant.

Present Maerten Gerrits ende Wigger
Barents op den 7en Maert 1667

Eerst de helft van seeckere ontrent
7 mergen lants met de helft van de huysinge
ende verderen gevolge daerop staende, mits
dat de keet ende schuyr tersijden staende
desen boedel geheel compt, staende ende gelegen
in den ambachte van Leckerlandt voornt.,
belent Fop Filipsweer int oosten ende int
westen Jan Cornelis Huysman.

Noch seeckere ontrent 7 mergen lants, gelegen
in den voorn. ambachte, genaempt Marigie
Gerritsweer, belent ten oosten t'Breeweer
ende ten westen Lauwenhoeck.

Noch seeckere 206 roeden lants gelegen
in Jan den Huysmansweer, belent ten
oosten de voorn. 7 mergen lants ende ten 
westen Fop Jansweer.
/0109/
Noch compt desen boedel van den armen
van Streeffkerck over t'houden vant
kint van Jacob van der Plas 18.0.0

Comt noch van Bouwen Claes over
arbeytsloon 3.18.0

Den boedel compt noch van Jan Aerts
van Crimpen over gemaeckte nieuwe
keure op den dijck voor sijn landt anno 1664
ende 1666 elcx 10 gulden 20.0.0

Den boedel compt noch de penningen
geprocedeert van de vercochte haeffelijcke
ende andere goederen op den 4 ende 5 Maert
1667 vercocht, affgetrocken dat de vrunden
daerin besompt hebben ende
van t'gene t'weeskint ende andere int
particulier daerin aengaet, vermindert
sijnde, blijft ten proffijte van desen boedel
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int gemeen , daervan nader onder
malcanderen moet geliquideert sijn,
de somme van 596.16.0

Compt noch den boedel int gemeen
eenige kennip ende huysraet, hier
voor memorie

Aert Claes is schuldich over coop van 
hoey van gemeenen boedel anno 1667 3.15.0

Lasten van desen boedel
Den boedel staet schuldich aen
Cornelis Cornelis in Leckerlandt
de somme van 600 gulden cappitael,
sijnde een obligatie voor schout ende
heemraden alhier gepasseert, met
80 gulden aen vercoop, compt
tsamen 684.0.0

Maerten Gerrits compt van desen
boedel een obligatie van 52 gulden
cappitael ende aen verloop op Mey 1667 toe-
comende 6 gulden, compt tsamen 58.0.0

Mr. Adriaen, chirurgijn in Blesgraeff
compt over gedaene kure ende gele-
verde medicamenten aen den overleden
ten tijd van de contagieuse sieckte
der peste gedaen, de somme van 54.0.0

Claes Willems cleermaker compt
over huyr van een camp lants
anno 1666 gebruyckt 24.0.0

Denselven compt over verschoten gelt
volgens bekentenis van de vrunden
in de sieckte gedaen, de somme van 25.4.0

850.4.0
/0110/
Aryen Aryens Brantwijck tuinder-
man, compt over arbeytsloon vol-
gens decaratie 23.6.0

Bastiaen Damen, schoolmeester, compt
over t'luyden van de drie overleden 3.0.0

Huygh Goris, grafftmaker comp over
t'maken van de graven van de drie
overleden 3.15.0

De boedel staet noch belast met
een rent van 40 gulden cappitael,
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staende op seeckere 5 mergen lants, gelegen
in een weerlants achter Claes Melis,
dat desen boedel toegecomen ende vercoht
heeft ende ten lasten van desen boedel
gebleven is, daervan de rent bedraeght,
compt t'samen [geen bedrag genoemd]

Leendert Abrahams, schoenmaker,
compt over geleverde schoenen
volgens reeckeningh, de somme van 18.0.0

Pieter de smit tot Streeffkerck
compt over laten van een paert
en geleverde medecijne volgens
reeckeningh 1.4.0

49.5.0
Pieter Goris smit tot Leckerlandt
compt over arbeytsloon ende gelevert
ijserwerck de somme van 5.16.10

Maerten Cornelis Boer compt over
leverantie van eenich goet ende
verschot volgens reeckeningh 7.4.8

Willem van Zijl, gaermeester van Lecker-
landt, over verschene verponding ende andere
ongelden volgens declaratie 44.14.0

De voorkinderen comen over verschote
verpondinge 1662 ende 1663 van 2 mergen 2 hont lants
op Huygenlant, dat bij den overleden
ende niet bij haer in die jaren gebruyckt
was, de somme van 9.16.0

Aryen Aryens compt over lantpacht
van ontrent 2 hondt en 5 roeden lants
anno 1666 de somme van 3.0.0

Maerten Cornelis compt over reste
van de erffenis van Marigen Aerts
van Gravelandt, dat int geheel sijn
vrou's portie bedroegh 125 gulden, daerop
ontfangen is 100 gulden, blijft noch 25,
dus 25.0.0

95.11.2
Interest vandien sedert [geen bedrag ingevuld]
/0111/
Jan Aerts van Crimpen compt over
huyr van 3½ mergen lants achter huys
over de jaren 1665 ende 1666
tot 40 gulden s'jaers, compt 80 gulden ende
noch vant jaer 1664 20 gulden, compt 100.0.0
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Cornelis Gerbrants tot Streeffkerck
compt over arbeytsloon ende lanthuyr 3.3.0

Dirckgie Smaels compt over weeffloon
de somme van 1.15.0

Pieter de Biddee compt over arbeyts-
loon 1.5.0

Den hengstman op Liesvelt compt
over hengsten vant paert 1.0.0

Willem Claes ende Hendrick Wiggerts
comen over arbeytsloon van backen 9.5.0

Fop Philips weduwe compt over
geleevert hoey ende arbeytsloon 2.10.0

Jan Thonis backer compt over gelevert
broot 7.5.4

De kerck compt over drie graven 18.0.0
144.3.4

Aryen Wouter Huygen compt over
leverantie van een ham 12½ pont 3.0.0

De weduwe van Claes Govers compt
over coop van een wagen in erffhuys 19.0.0

Theuntgen Pieters compt over gecocht
goet uit erffhuys [geen bedrag]

Huygh de bode compt over ombrengen
van de biljetten ende verschot vant roepen 1.5.0

20.5.0
/0112/
Staet van den boedel van Cornelis Aryens
ende Annitgie Cornelis, beyde
zaliger.

Wij, Willem van Dijck, stedehouder van den
schout, Maerten Gerrits ende Jacob Rutthen,
heemraden in den dorpe ende landen van Nieuleckerlant,
oirconden ende kennen dat voor ons gecomen ende
gecompareert sijn Claes Jans Verleck, soo voor sijn selven
als vervangende ende hem sterck maeckende ende de rato caverende voor sijne
susters ende broeders, kinderen van Jan Aerts Verleck, Aert Willems
Verleck voor sijn selven ende vervangende sijn suster Willemge
Verleck, kinderen van Willem Aerts Verleck, Aert Claes, Bastiaen
Jans, getrout met Macheltge Claes ende Maerten Cornelis, getrout
met Stinitge Claes, soo voor haer selven als vervangende tweeskint van
Neeltge Claes, kinderen van Claes Aerts Verleck, Claes Ariens Sterrenburgh
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ende Claes Schalcken, als getrout hebbende Neeltgen Ariens Sterrenburch, soo
voor haer selven als vervangende hare twee andere broeders kinderen
van Deliana Aerts Verleck ab intestato, Aryen Roocken ende Aryen Jans de Bes,
getrout met Grietgen Roocken soo voor haer selven als vervangende hare
andere suster, kinderen van Annitgien Aerts Verleck, Aert Jans Verleck ende
Cornelis Barduts, getrout hebbende Neeltge Jans Verleck, kinderen van 
Ariaentgen Aerts Verleck, Pieter Aerts Verleck zaliger, ende Theuntgen Pieters
over 27 jaren met het schip de Eendracht van Dordrecht aff gevaren naer Westindien,
indien hij soude mogen overleden sijn, daervan tot noch toe
geen volcome seeckerheyt en is,
ende bekenden sij comparanten elcken hant
voor een gerecht seste part ontfangen te hebben
van voorn. Aert Willems ende Willempgie Willems, naer-
gelaten kinderen van Willem Aerts Verleck zaliger,
een somme van sevehondert en achtentsestsich
carolus gulden over t'cappitael van een obligatie
bij de voochden van de voorn. kinderen ten behouve
van den voorn. Pieter Pietersz voor schout ende
heemraden van desen dorpe op den 10en Febreary
1656 verleden ende noch tweehondert en vijffentne-
gentich gulden 7 stuyvers aen elff jaren verloop vandien tot
3 gulden thien stuyvers ten hondert int jaer, t'laeste verschenen
den 10en Febreary 1667 verleden, makende t'samen
duysent en drientsestich gulden seven stuyvers, waermede
deselve obligatie met den interest vandien ten vollen is
volodaen ende betaelt, geloovende daeromme
yder voor sijn hant offte staeck voor de geheele
somme van hondert sevenentseventich gulden 7 stuyvers die
elcx heeft genoten in cas den voorn. Pieter Pieters
t'eeniger tijt weder t'huys offte te voorschijn soude
mogen comen t'selve te sullen restitueren ende /
/0113/ weder te geven mette respective interesten vandien,
off tegen 3 gulden 10 stuyvers ten hondert als de voorsz.
obligatie geloopen heeft, in te gaen heden dat deses ende 
geduyrende totte volle ende effectuele betaelinge toe, tot dien eynde
verbindende daervooren elcx voor sijn staeck offte hoofftdeel
hare respectyve persoonen ende goederen, roerende
ende onroerende ende present ende toecomende, stellende
deselve ten bedwange van allen rechten ende
rechteren ende specialijck den Hove van Hollant,
cum expensis, tevreden sijnde haer altoos in den
inhouden dese voor den Hoogen Rade in Hollandt
vrijwillich te laeten condemneren, constituerende
tot dien eynde onwederroepelijck Maerten Deyn
ende Herman van Dolen, procureurs voor den voorsz.
Hoogen Rade, den eenen omme de condemnatie te
versoecken ende den anderen omme daerinne te
consenteren, geloovende deselve danckelijck te nemen
ende te betaelen de costen ter sake voorsz. te vallen.
In oirconden desen bij stedehouder ende heemraden
voornt. getekent op den 6en April 1667.
Willem van Dijck 1667
Merten Gerrits
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X Dit merck is gestelt bij Jacob Rutthen
Mij present secretaris Willem van Dijck

Reeckeninge Cornelis Wou-
ters Vermey als oom ende
bloetvooght van de twee
naergelate wees-
kinderen van Gerrit Maertens
ende Maritgien Aerts, beyde zaliger,
ende dat van alsulcken ontfangh
ende uuytgeeff als denselven
wegens de voorsz. weeskin-
deren sedert den 25en November
1666, sijnde den dagh van de
laetse reeckeningh tot den dage
deser reeckeningh toe gehadt heeft,
gestelt in guldens tot 20 stuyvers t'stuck,
stuvyers ende penningen naer advenant.
[in de marge staat hiernaast:]
Overgebracht bij den rendant
aen handen van Jacob Aerts als
vooght van s'moeders sijde
van Aryen Gerits ende Thomas
van Eynthoven als getrouwt
hebbende Jannitge Gerrtis, ten 
overstaen van Melis Jans ende
Jacob Aerts, heemraden
in Leckerlant op den 10en November
1667.

Ontfangh
Ontfangen van Broeder 
Aerts den Haen over lantpacht
van 3½ mergen lants in Neel
Aerssenweer, over den jare 1666
de somme van 50.15.0
[in de marge:]
Wert wel gebracht ende volcht de
voorgaende reeckeningh dese ende
aengetogen posten.

Van den interest van 500 gulden
cappitael staende ten comptoire
van de gemeene middelen tot
Dordrecht voort jaer 1667
is bij den rendant ontfangen 20.0.0

Ontfangen van Jacob Aerts 
/0114/ over een jaer lantpacht van
4 mergen 225 roeden lants geelgen
in Gleyn Aertsweer, sijnde het
2e jaer huyre verschenen anno 1666,
de somme van 61.2.0
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Ontfangen van Aryen Aerts over
een jaer huyre van t'landt in Reu-
sieusweer voor den hare 1666 voor dese
kinderen haer part 25.0.0

Den rendant brengt in ontfanch
over soo veel hij van de pacht van
den halve schuyt volligh water op de
worp voor Leckerkerck anno 1666
aen dese kinderen schuldich is, de
somme van 10.0.0

Ontfangen van Coen Gerreven
de somme van 78 gulden 15 stuyvers over een
jaer huyr van de helft van de
hoffstede van Maerten Gerrits bode,
sijnde het 2e 4e jaer huyre, groot
de voorsz. helft 3 mergen 450 roeden anno 1666,
de somme van 78.15.0

Ontfangen van Aryen Aryens
bode over een jaer huyshuyr
vant halve huys van Maerten
Gerrits bode anno 1666 10.0.0

Brengt noch in ontfangh /
over soo veel den rendant
bij sloote van voorgaende
reeckeningh aen dese weeskinderen
is schuldich gebleven volgens 
de voorsz. reeckeningh 21.11.8
[in de marge:]
Volgens t'slot van de voorsz. reeckeningh
hierop gesien ende aldaer gedoot.

Ontfangen van Jacob Aerts
de somme van 20 gulden over soo
veel denselven volgens accoort
van pacht vant t'geinnondeerde
jaer van 1663 van de voorsz. 4 mergen
225 roeden lants schuldich is, dus 20.0.0

Somma totalis bedraeght den ontfangh
deser reeckeningh 297.3.8
/0115/
Uutgeeff tegen den voorsz.
ontfangh
Den rendant brengt eerst
in uutgeeff over soo veel
hij Jacob Aerts hadt goetgedaen
aen ongelden van Reusies lant,
bij quitantie 4.11.0
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Betaelt aen Huygh Goris bode
ende secretaris over teercosten
ende schrijffsalaris, bij quitantie 13.18.0

Noch aen denselven ter saecke
voorsz. 0.17.0

Betaelt aen Aryen Gerrits aen
gelt op Kersmis 6.0.0

Betaelt aen teercosten als den
rendant ende Aryen Gerrits bescheyt
tot de schout haelden 0.12.0

Gegeven aen Jannitgie Gerrits
14 dagen voor Paesschen de
somme van 18.0.0

Noch doen sij met Ocker Joppen
tot onsent waren, verschoten 0.15.0

Noch tot den schout gegeven 0.4.0

Noch doe wij tot Aryen Kout-
staelder waeren aen teercosten
verschoten 1.2.0

Gegeven ontrent Mey aen
Aryen Gerrits aen gelt 9.9.0

Betaelt aen Johan Schoormans
tot Dordrecht over den 200en
penning anno 1666 en 1667 voor de
voorsz. kinderen, de somme van 20.0.0

Betaelt aen Huygh Goris bode
over teercosten gedaen bij de
gerechten ende vrunden op den 8en
July 1666 opt doen van den liqui-
datie nopende de gelde van dese
kinderen 17.0.0

Betaelt ten dage voorsz. over salaris
van de gerechten, bij quitantie 7.8.0

Noch op deselve tijt betaelt aen
nagelach 1.16.0

Betaelt aen den bode van Streeffkerck
over een weet aen Thomas van
Eynthoven te doen 0.18.0
/0116/
Coen Gerreven heeft den rendant
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gecort over ongelden van de
hoffstede van Maerten Gerrits
Boer volgens declaratie 30.12.12

Broeder Aerts den Haen Cort
over verschote ongelden 27.12.11

Jacob Aerts Cort verschote
ongelden 42.2.0

Somma totalis bedraeght den uutgeeff
deser reeckeningh 202.8.7

Vereffent met den ontfangh bedraegende
202 gulden 8 stuyvers 7 penningen, compt meer ont-
fangen als uutgegeven ende den rendant
schuldich blijft 94.15.1
[in de marge:]
De helft bedragende 47 gulden 7 stuyvers 8 penningen
sijn daegs nae de reeckeningh aen Thomas
van Eynthoven betaelt ende de wederhelft
van Aryen Gerrits in volgende reeckening verantwoort,
ergo alhier geroyeert.

Aldus gedaen, gehoort, gereeckent
ende gesloten ten dage, maent ende jare
ende overstaen int hooft van desen gestelt.
T'oirconde getekent
Melis Jansen
Cornelis Wouterse Vermey
Jacob Aertsz
Thomas van Eyndhoven
Mij present, Willem van Dijck 1667.
/0117/
Op huyden den 7en December 1667 soo sijn Jan
Aerts, Geerloff Aerts ende Huygh Dieren als
getrout hebbende Adriaentgien Aerts, kinderen
van Aert Geroff zaliger ende Marritgie Jans, als gesamentlijck
daertoe gelast ende gemachticht sijnde van de voorn.
hare moeder Maritgie Jans, woonende tot Crimpen op de Leck, ter eenre, Aert
Claes, Bastiaen Jans, als getrout hebbende Machteltge
Claes ende Maerten Cornelis Boer, als getrout hebbende
Annitgie Claes, Cornelis Gerbrants,
als vader ende voocht vant weeskint van Neeltgie
Claes, gesamentlijck kinderen ende kintskindt van Annitgie Cornelis,
geprocreert bij Claes Aerts zaliger, mitsgaders Jannitgie Cornelis
ende Adriaentge Cornelis, meederjarige dochters
van den voorn. Annitge Cornelis, geprocreet bij Cornelis
Aryens zaliger, in haer leven gewoont hebbende tot Nieuleckerlant,
ter andere sijden, ende verclaerden
sij comparanten metten anderen gecavelt ende verdeelt
te sijn van seeckere seven mergen 300 roeden lants met
de huysinge ende verdere timmeragie daerop staende,
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staende ende gelegen in den dorpe van Leckerlandt,
daer den voorn. Cornelis Aryens ende Annitgie Cornelis,
overleden sijn, belent oost Herbere weer ende ten westen Jan Cornelis Huysman, tusschen de
voorsz. comparanten tot nu toe yder voor de helft gemeen
beseten, in voegen ende manieren als volght, te weten
dat de voorn. Maritgie Jans wert aengecavelt
ende bedeelt bij desen, eerste aen den 1en camp over den
thiendewegh het campie binnen de kae, het werffken
binnen den thiendewech, het oostwaertse ackertgie
van de drie binnen den thiendewegh, genaemt de Huyt,
de helft van den oostwaertsen ouden werff aent
noorteynde, de helft van den nieuwen werff aent
zuytende, t'uytterste landt, sijnde twee campgies
aen den anderen met de koeygrient, noch een
cleyn hoeckgie grient voer de backweteringh
van de backweteringh off den huyswerff tot buyten
den tee van den dijck toe, de oostwaertse sijde op de
ree van de schuyr ende keet, blijvende den geheelen pat
tusschen de keet ende schuyr aen de oostsijde tot de huysinge
ende schuyr aen de westsijnde gemeen ende van t'eynde de keet
ende schuyr, den gemeene steegh van een roede breet
tot de voorsz. backweteringh toe, mits dat de timmeragie
van de schuyr ende keet daerop staende sal comen aen de
voorsz. kinderen, des dat deselve gehouden sullen sijn
ter begeerte van de voorsz. Maertgie Jans, deselve
daervan aff te ruymen ende laest wert deselve Maritgie /
/0118/ aengecavelt de helft vant rietvelt buyten-
dijcx aende oostsijde, alsnoch ongecavelt leggende, des
blijft de voorsz. Martigie Jans gehouden voor het campie
binnen de kae den uyttersten dam te heynen, alsmede
voort uytterste landt den brugh over te houden ende
den dam te heynen, waerentegen de voorn.
kinderen van Tunitgie Cornelis zaliger werden aen-
gecavelt ende bedeelt bij desen, eerst aen de camp
binnen de oude weteringh, de camp over de
weteringh, de twee westaertse ackertgies binne
den thiendewegh, de helft van den oostwaertsen ouden
werff aendt suyteynde, de helft van den nieuwen
werff aent noorteynde, het aenwaertse landt
met twee aenwaersse grienden neffens den anderen
met de verckensgrient, van de backweteringh
aff den huyswerff tot buyten den tee van den dijck
toe, de westwaertse sijde op de ree vant huys ende
schuyr, blijvende den geheelen padt tusschen de
huysinge ende schuyr aen de westsijde tot de schuyr ende keet
aen de oostsijde gemeen, ende t'eynde de huysing ende schuyr
tot de backweteringh toe een roede gemeen, mitsgaders
aen de huysinge, schuyr ende verdere timmeragie daerop
staende, mits dat de voorsz. kinderen tot egalisatie
ende vergelijckinge van haeren cavel, met de cavel van de
voorsz. Maritgie Jans aen deselve sullen uytkeeren een somme
van een hondert en tachentich carolus gulden, te betaelen
de helft op St. Jacob 1668 toecomende ende de laeste
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helft op Meydach 1669 daeraenvolgende, eyntelijck
werden deselve kinderen noch aengecavelt met
de helft vant rietvelt buytendijcx aen de westsijde,
alsnoch onverdeelt leggende, des blijven de voorsz.
kinderen gehouden voor de camp binnen de oude
weteringh den dam te heynen ende voor den camp over
de oude weteringh een brugh te houden, alsmede
aen het aenwaertse landt den dam te heynen als oock
sijn gehouden te gedoogen dat allen den kennip opt
geheel weerlants wasschende opt voorsz. aenwaertse
landt mach werden geroodt ende gedrooght, des is
expresselijck tusschen partijen geconditioneert ende versproocken
dat de voorn. Maritgie Jans gehouden is te maecken
de helft van de Schoordijck aen de oostsijde van
beyde de stuckgies, als oock de zijde aen de oost- /
sijde te maecken, alsmede de banwercken ende
thiendewegh voor haer landt, item de vlieten voor
haer helft aen de noortsijde, mede een brugh
over den thiendewegh ende laeste de ongelden
voor de gerecht helft vant voorsz. heele weer-
lants te dragen, ende de voorsz. kinderen sijn
daerentegen gehouden te maecken de helft van de
Schoordijck aen de westsijde, de waterkeeringh
aende de westsijde, de banwercken ende thiendewech
voor haer landt, de vlieten voor haer helft aen de
suytsijde ende bruggenhooff aen de backweteringh
ende laetst de ongelden voor de gerechte helft vant
voorsz. heele weerlants te dragen, hiermede
verclaerden sij comparanten vant voorsz. weerlants
ende huysinge ende verdere timmeragie daerop staende
op de helft gecavelt ende verdeelt te sijn, geloovende
deselve cavelinge te houden voor een eeuwich-
durige grontcavelinge, sonder oyt daertegens
te doen ofte doen doen, directelijck offte indirectelijck,
in rechten offte daerbuyten, nemaer yders aengeca-
velde partijen gerustelijck ende vredelijck te laeten
possideren ende gebruycken, onder den verbande van haere
respectyve persoonen ende goederen, roerende ende
onroerende, present ende toecomende, stellende deselve 
ten bedwange van allen rechten ende rechteren ende specialijck
den Hove van Hollant. Aldus gedaen ende gepasseert in presentie
ende overstaen van Barent van Asperen, schout, ende Willem van
Dijck, secretaris tot Nieuleckerlandt. T'oirconden
desen geteeckent op datum als boven.
Jan Aerts
X Dit merck is gestelt bij Huygh Sieren
Merten Cornelyssen
& Dit merck is gestelt bij Ariaentje Cornelis
B. van Asperen 1667
Geerloff Aerts
Aert Clasen
Bastiaen Jans
% Dit merck is gestelt bij Cornelis Gerbrants
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Yangen Cornelis
Willem van Dijck 1667
/0119/
Reeckeninge die doende sijn
Jannitgie ende Aryaentge Cornelis,
nakinderen van Annitgie Cornelis
zaliger, geprocreert bij Cornelis Aryens
zaliger ende dat van alulcken ontfanch
ende uutgeeff als deselve sedert
den doot van hare ouders van den
gemeenen boedel gehadt hebben,
gestelt in guldens tot 20 stuvyers t'stuck,
stuyvers ende penningen naer advenant.
[in de marge:]
Overgebracht bij den rendante
aen handen van de 4 voorkinderen
van voorn. Annitgie Cornelis zaliger, ge-
procreert bij Claes Aerts, ten 
overstaen van Barent van Asperen,
schouth, als oppervoocht vant
weeskint van Neeltge Claes op den 
8en December 1667.

Ontfangen
Ontfangen van den armen van
Streeffkerck over t'houden vant
kindt van Jacob van der Plas 18.0.0

Ontfangen van Jan Willems over
vercochte kennip 106.4.0

Ontfangen van Gijsbert Sweren
over vercocht saet 53.2.0

Ontfangen over vercochte kennip 442
£ a 11 gulden 10 stuyvers t'£ is affgetrocken
d'oncosten, blijft 51.15.8

Noch ontfangen over vercochten bendt 5.0.0

Ontfangen van huyr van hoeylant
anno 1667 van Aryen Willems 45.0.0

Ontfangen van hoephout ende
spaenderen 13.12.0

Somma totalis bedraeght den ontfanck
/0120/ deser reeckeningh de somme van 292.13.8

Uutgeeff tegen den voorsz. ont-
fangh
Betaelt aen de secretaris van
Alblasserdam over coop van een
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wagen uyt erffhuys van Claes Goverts 19.0.0

Betaelt aen Jan Sliervelt over
impost vant gemael 5.10.0

Betaelt aen Leendert Abrahams
over gemaeckte schoen 18.0.0

Betaelt aen mr. Polidanus over meester-
loon ende geleverde schoen 1.16.0

Betaelt aen Aryen Wouters kerckmeester
over drie graven in de kerck 18.0.0

Betaelt aen Jan Thonis backer
over leverantie van broot ende anders 7.5.0

Betaelt aen meester Bastiaen
Damen over t'luyen van 3 dooden 3.0.0

Betaelt aen meester Adriaen Leenderts
de Heck over verdient arbeytsloon
ende geleverde medicamenten ten
tijde van de contagieuse sieckte
der peste gedaen, bij quitantie 51.0.0

Betaelt aen Huygh Cornelis graftmaker
ende bode over verdient arbeytsloon 4.18.0

Betaelt aen Aryen Aryens Brant-
wijck timmerman over verdient ar-
beytsloon 23.6.0

Betaelt aen Pieter Goris smit over
verdient arbeytsloon 5.16.10

Betaelt over weeffloon aen Dirck de somme van 1.15.0

Betaelt aen Claes Willems cleer-
maker over huyr van een camp 
lants anno 1666 24.0.0

Betaelt aen denselven over verschoten
gelt in de sieckte gedaen 25.4.0

Betaelt aen den gaermeester Willem van 
Zijl op reeckeningh van de ongelden
vant landt 25.0.0

Betaelt aen Willem Claes ende
Hendrick Wiggerts over arbeytsloon
van braecken 9.5.0
/0121/
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Betaelt over impost van 7 halff
vaten bier 5.5.0

Noch over dijckgelt 1667 betaelt
aen van Zijl 6.6.0

Betaelt voer t'soutgelt van de 
beesten 9.5.6

Betaelt aen Aryen Wiggerts over 
het schoonmaecken ende te Scoon-
hoven te brengen 3.5.0

Betaelt aen denselven over t'hackken
vant hoepgoet ende maeken van den dijck 6.6.0

Betaelt aen Pieter de Bidde ter
saecke voorsz. 6.6.0

Compt dese dochters over cost ende
dranck van deselve arbeyders 2.0.0

Betaelt aen Aryen Wiggerts over
arbeytsloon ende verscheyde diensten
voor den boedel gedaen 3.0.0

Betaelt aen t'weeskint van Neeltge
Claes 0.14.0

Betaelt over t'wegbrengen vant
hoephout in Crimpen 0.18.0

Betaelt over een glaessie int
huysie 0.8.0

Betaelt aen vis 2.0.0

Betaelt aen Aryen Wouters over
coop van een ham 3.0.0

Aen Pieter de Bidde over arbeyts-
loon 1.4.8

Somma totalis bedraeght den uutgeeff
deser reeckeningh 292.13.8

Vereffent den ontfangh tegen den uutgeeff
compt soo veel ontfange als uutgegeven,
sulcx dat hier niet te boven off te cort
compt, ergo quite

Aldus gedaen ende gereeckent ter presentie
ende overstaen als int hooft van desen. T'oirconde
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geteeckent
B. van Asperen 1667
Willem van Dijck 1667
/0122/
Op huyden den 9en December 1667 compareerde Aert
Claes, Bastiaen Jans, als getrouwt hebbende Mach-
teltgie Claes ende Maerten Cornelis Boer, als getrouwt
hebbende Truitgie Claes ende Cornelis Gerbrants als vader
ende vooght vant t'weeskint van Neeltgie Claes, gesamentlijck
kinderen van Annitgie Cornelis, geprocreert bij Claes
Aerts zaliger, ter eenre, mitsgaders Jannitgie Cornelis ende
Adriaentgie Cornelis, meerderjarige dochters van de voorn.
Annitgie Cornelis, geprocreert bij Cornelis Aryens zaliger,
ter andere sijden, ende verclaerden sij comparanten met
den anderen gecavelt ende verdeelt te sijn van alle de
landen ende huys, bij den voorn. Cornelis Aryens ende Annitgie
Cornelis naergelaeten, in voegen ende manieren als
volght, te weeten, dat de voorn. Jannitgie ende Ariaentgie
Cornelis in een weerlants genaemt
Jan Brantsen smalweer, groot 7 mergen, werden aengecavelt ende bedeelt bij desen, eerst
aen den kamp binnen de weteringh, de camp binnen
den kae, het voorendt van de grient over de
backweteringh, het aenwaertste ende vant kennip-
landt binnen den thiendewech, de koey, het uytterent
van de avelingh, de westwaertse helft van den huys-
werff ende dijck, des een halve roe minder hebbende als de
helft van den dijck, ende sijn de voorsz. twee nakinderen gehouden
van dese aengecavelde portye te maecken de waterkee-
ringh ende voor haer landt de banwercken, mitsgaders
de helft van de bruggen ende dammen te houden ende eenen
platten boom over de weteringh, alsmede sal hieraen
volgen de westwaertse helft van den thiendewech, alsmede
eenen vrijen gemeenen uytvaert voor alle, noch werden
deselve in de drie mergen 450 roeden lants daer de huysinge
op staet gecavelt ende gedeelt, eerst aen de helft van
een camp binnen d'oude weteringh, sijnde t'aenwaertste
ende, de helft van de camp over de weteringh t'aen-
waertse ende, het westwaertse ackertgie binnen den tientwech
van de twee, de zuytsijde van den oostwaertsen ouden
werff, de noortwaertse helft van den nieuwen werff,
het uytterste landt met de verckensgrient, het noort-
waertse endt van de avelingsgrienden, des sijn deselve
twee nakinderen gehouden te maecken de helft van den
Schoordijck aen de westsijde aen dit landt behoorende,
de vlieten, de banwercken aen dat landt sijnde, een
brugh over de backweteringh te houden, den dam aent aen-
waertse landt te heynen ende die nieu geleyt werden elcx voor
de helft, alsmede alle de ongelden vant voorsz. landt te
dragen, eyntelijck werden deselve noch aengecavelt aen
de halve huysinge daerop staende, met de schuyr daerachter
ende schuyr ende keet aen de andere sijde staende, ende van den /
/0123/ huyswerfff van de reedinge in de cavelcedulle tusschen
die van Crimpen ende desen boedel op gisteren gestelt,
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aen de oostsijde ende aen de westsijde vant voorsz. huys van den
backweteringh aff tot buyten den tee van den dijck op de
ree van vier voeten vant t'huys ende schuyr aff ende aen 
de helft vant rietvelt buytendijcx, waer-
entegen de vier voorkinderen hiervoeren genoempt
voor twee derde parten ende de voorsz. twee nakinderen
van s'moeders sijde voor een derde part
werden aengecavelt ende bedeelt bij desen, eerst in de voorsz.
seven mergen lants, genaempt Jan Brantsens smalweer
de camp over den thiendewech, de camp over de wete-
ringh, het kenniplant binnen den thiendewegh, het
uytterste endt, het uytterste endt van de grient over de
backweteringh, het heremoesigh campie, het aenwaertse
endt van de avelingh, de oostwaertse helft van den
huyswerff ende dijck aent oostendt, een halve roede meer
als de voorgande cavel heeft, des sijn deselve voor- en
nakinderen gehouden te maecken de zijde, banwercken
voor dit landt, de dammen ende bruggen voor t'selve voor de
helft te houden, alsmede een platten boom over de
weteringh, alsmede sal hieraen volgen de oostwaertse
helft van den thiendewech ende eenen vrijen gemeenen
uytvaert voor alle, noch werden deselve voor ende
naekinderen in de drie mergen 45 roeden daer de huysinge
op staet, gecavelt ende bedeelt, eerst aen de helft van de
camp binnen de oude weteringh t'uytterste endt, de helft van
de camp over d'oude weteringh, t'uytterste endt, het
oostwaertse ackertgie binnen den thiendewech van de twee-
de noortsijde van den oostwaertsen ouden werff, de
zuytwaertse helft van den nieuwen werff, het aenwaertse
landt tot de sloot toe, het zuytwaertse endt van de
avelingsgrienden, des sijn deselve voor- ende nakinderen
gehouden te maecken voor dese aengecavelde partijen
lants de helft van den Schoordijck aen de oostsijde, de
waterkeeringh, banwercken aen dit landt sijnde, den
brugh over de oude wetering, een dam op de camp binnen
d'oude weteringh te heynen ende die nieuw geleyt werden,
elcx de helft, alsmede alle de ongelden vant voorsz.
landt te dragen, des is expresslijck geconditioneert
dat de voorsz. twee nakinderen haer derde part hier-
in competerende, sullen vermogen aff te meten aen de partijen
lants haer hiervooren aengecavelt, eyntelijck werden
de voorkinderen onder haer vieren aengecavelt aen
seecker stuck van den huyswerff, aen de westsijde vant
huys beginnende van de backweteringh aff tot buyten
den tee van den dijck, onder ende boven ter breete van
twee roeden, maer daer de schuyr nader aen de /
scheydinge tusschen dit ende Fop Philips weduwe haer
erff is staende, sullen die breete minder hebben,
mits blijvende aen het huys ende schuyr voor de voorkinderen
een pat van vier voet, ende aen de helft vant
rietvelt buytendijcx, hiermede verclaerden sij com-
paranten van alle de landen ende huys van den voorn.
Cornelis Aryens ende Annitgie Cornelis gecavelt ende verdeelt
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te sijn, uytgesondert seeckere tweehondert en ses
roeden lants gelegen in Jan den Huysmansweer, de-
welcke int gemeen ende alsnoch onverdeelt gelaeten
werden, geloovende derhalven deselve cavelinge
ende deylinge te houden voor een eeuwichduyrige
gront cavelinge sonder oyt daertegens te doen, directelijck
off indirectelijck, in rechten off daerbuyten, nemaer
yders aengecavelde partije gerustelijck ende vredelijck
te laeten possideren ende besitten, onder den verbant
van hare persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, present 
ende toecomende, stellende deselve ten bedwange van allen
rechten ende rechteren ende specialijck den Hove van Hollant.
Aldus gedaen ende gepasseert in Nieuleckerlandt, ter
presentie ende ten overstaen van Barent van Asperen,
schout ende Willem van Dijck, secretaris van den voorsz.
dorpe. Ter oirconden desen bij de comparanten neffens
den voorsz. schout ende secretaris geteeckent op datum als boven.
Aert Claesen 
Bastiaen Jansz
Merte Cornelyssen Boer
X Dit merck heeft Ariaentge Cornelis gestelt
& Dit merck heeft Cornelis Gerbrants gestelt
Jangen Cornelis
B. van Asperen 1667
Willem van Dijck 1667
/0124/
Wij Barent van Asperen, schout, Melis Jans ende
Willem Cornelis Boer, heemraden in den dorpe ende
lande van Nieuleckerlandt, oirconden ende kennen dat
voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaentgien
Aryens, weduwe van Dirck Theunis zaliger, woonende alhier,
geassiteert met Damas Dircxs,
haren soon, ter eenre, ende Aryen Dircxs Zeeman, soon van de
voorsz. Adriaentgien Aryens, ter andere sijden, ende verclaerden
sij comparanten met den anderen overcomen ende geaccordeert
te sijn nopende de vaderlijcke successie ende besterffenisse van den
voorn. Zeeman, in voegen ende manieren als volght, te weete,
dat voorn. weduwe in eygendom sal blijven behouden ende besitten alle
de goederen, roerende ende onroerende, actien ende crediten in ende uytschulden,
niets ter weerelt uytgesondert, sulcx den voorsz. Dirck Teunis
zaliger heeft naergelaeten ende tegenwoordich bij haer gepossideert ende
beseten wert, onder dese expresse conditie,
dat de voorsz. weduwe voor de vaderlijcke successie van den
voorsz. Aryen Dircxs Zeeman aen hem sal uytkeeren ende betalen
een somme van driehondert carolus gulden ende aen sijn outsten
soon twee ducatons ende aen sijn jongsten soon een ducaton,
te betalen op Mey 1668 toecomende, sonder meer, tot
naecominge ende voldoeninge van tgunt voorsz. staet, verbinden
sij comparanten hare respectyve persoonen ende goederen, roerende
ende onroerende, present ende toecomende, stellende deselve ten
bedwange van allen rechten ende rechteren ende specialijcke den
Hove van Hollant. In oirconden desen brieve bij schout ende
heemraden voonrt. geteeckent op den 3en Maert 1668.
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X Dit merck heeft Aryen Dircxs Zeeman gestelt
& Dit merck heeft Damas Dircxs selffs gestelt
Melis Jansen
Willem Cornelis
B. van Asperen 1668
Mij present Willem van Dijck 1668.
/0125/
Staet ende liquidatie van de
gelden de weeskinderen 
van Gerrit Maerts ende Maritgen
Aerts zaliger competerende.

Eerst compt dese kinderen van
Cornelis Wouters Vermey, haeren
vooght over soo veel hij bij sloote
van sijne reeckeningh is schuldich ge-
bleven, volgens deselve reeckeningh 376.17.0
[in de marge]
Hierop aen Eynthoven betaelt 188.8.8

Denselven is noch schuldich over pen-
ningen ende een obligatie die denselven
van dese kinderen uyt den boedel
van Lijve Jans, hare grootmoeder
onder hem heeft, bedragende int 
geheel 3204 gulden 9 stuyvers, daervan hem
ende de voorsz. kinderen de helft com-
peteert, bedragende de voorsz. helft 1602.4.8
[in de marge:]
Op den 8en July 1667 is volgens quitantie aen 
Tomas van Eynthoven hierop betaelt 651.2.4

Nelis Jans, Aryen ende Jacob Aerts sijn
aen dese weeskinderen schuldich dat
sij op haren cavel aen dese weeskinderen
moste uytkeeren volgens de cavelcedulle
daervan sijnde aen cappitael 1000.0.0
[in de marge:]
Melis Jans heeft den 10en November 1667 hierop
betaelt aen cappitael ende interest 4 jaren 386.13.6
Van Aryen Aerts op date voorsz. ontfangen 386.13.6
Den 30en Mey van Jacob Aerts 386.13.6

1160.0.0
Hiervan is bij Vermey ende Tomas van
Eynthoven elcx de helft ontfangen.

Aen interest van deselve sedert den 9en
Ocotber 1659 tot den 9en October
1667 sijnde 8 jaren tegen 4 ten hondert 320.0.0
[in de marge:]
Den interest van noch 4 jaren alsoo hiervooren
uit cappitael 4 jaren sijn betaelt is 160.0.0
Hierop bij Melis Jans op den 3en
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Mey 1668 betaelt sijn derde part 53.7.0
Jacob Aerts 53.7.0
Van Aryen Aerts 53.7.0

160.1.0

Deselve sijn schuldich over soo veel de
voorsz. kinderen van haer op haer aen-
gecavelde portie van den boedel van
Lijntgien Adriaens hare grootmoeder
te goede is gecomen dat bij haer noch
uytgekeert moet werden volgens
den staet ende verdelingh van den voorsz.
boedel 215.14.8
[in de marge:]
Hierop bij Jacob Aerts betaelt 162.7.14
Daervan ontfangen heeft Tomas 
van Eynthoven 81.3.15
Vermey als voocht van
Aryen Gerrits 81.3.15

162.7.14
Van Jacob Aerts noch 26.13.5
Van Aryen Aerts 26.13.5

215.14.8
/0126/
Deselve sijn noch schuldich over
soo veel Aert Jacobs, haren vader, 
bij sloote van reeckeningh van de
erffhuyscedul als de overschietende
penningen daervan ontfangen hebben
van den rendant van deselve reeckeningh
schuldich blijft volgens deselve reeckeningh 133 gulden 12 stuyvers.
doch vermits dit seer dubieus stont is
bij partijen verbleven aen schout ende
secretaris alhier dewelcke voor uyt-
spraecke verclaert hebben dat deselve
weeskinderen daervooren sullen hebben
van yder 20 gulden, makende t'samen de
somme van 60.0.0
[in de marge:]
Op den 30en Mey is bij Melis Jans hierop
betaelt 20.0.0
Van Jacob Aerts 20.0.0
Van Aryen Aerts 20.0.0

60.0.0

Nota: alle de penningen die op den 30en
Mey 1668 betaelt sijn is bij Vermey
ende Eynthoven elcx de helft ontfangen memorie

De 100 gulden die Aryen Aerts schuldich is
sijn bij Eynthoven aen Aryen Gerrits goet-
gedaen, daervan de obligatie daerom
tot sijnen behoeve alleen sal werden gepas-
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seert.

Aldus gedaen geliquideert ende geslooten ten over-
staen van Barent van Asperen, schout, ende Willem
van Dijck, secretaris tot Leckerlandt, present Melis
Jans, Jacob ende Aryen Aerts, Cornelis Wouters Vermey,
als vooght van Aryen Gerrits ende Tomas van Eynt-
hoven als getrout hebbende Jannitgie Gerrits, partijen 
van dese liquidatie, op den 30en Mey 1668.
B. van Asperen 1668
Willem van Dijck

Reeckeninge Cornelis Wouters
Vermey als oom ende bloetvooght
van Aryen Gerrits, wees-
kint van Gerrit Maerts ende
Martigien Aerts, beyde zaliger, ende 
dat van alsulcken ontfangh ende
uytgeeff als denselven wegens
t'voorsz. weeskint sedert den
10en November 1667 tot den dage
deser reeckeningh toe gehadt heeft,
gestelt in guldens van 20 stuyvers tstuck, stuyvers
ende penningen naer advenant.
[in de marge:]
Overgebracht bij den rendant aen handen van
Thomas van Eynthoven als getrout hebbende 
Jannitge Gerrits, Jacob Aerts als voocht van s'moeders sijde
van Aertjen Gerrits, ten overstaen
van Barent van Asperen, schouth,
Aryen Wouters ende Willem Aryen, heemraden 
in Nieuleckerlant op den 6en November 1668.

Ontfangh
Ontfangen van Broeder Aerts
den Haen over lantpacht van 3½
mergen lants in Neel Aertsweer, over
den jare 1667, compt voor Aryen Gerrits 25.7.8
Van 50 gulden 15 stuyvers, sijnde t'geheel de helft.
[in de marge:]
Volgens voorgaende reeckeningh wert wel gebracht
dese ende aengetogen posten.

Van den interest van 500 gulden cappitael
staende opt comptoir van de gemeene
middelen tot Dordrecht voor t'jaer
1668, bij den rendant niets ontfangen memorie

Nopende de huyr vant lant in Reusien-
weer is bij den rendant vermits de kinderen
van dit jaer niet trecken niet ontfangen,
maer sal in naestvolgende reeckeningh comen, hier memorie
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Ontfangen van Jacob Aerts over een
jaer lantpacht van 4 mergen 225 roeden
lants, gelegen in Gleyn Aertsweer, verschenen
anno 1667 de somme van 61 gulden 2 stuyvers, comt
voor Aryen Gerrits helft, sijnde het 3e jaer huyre 30.11.0

Den rendant brenght in ontfangh over
soo veel hij van de pacht van een
halve schuyt volligh water op de worp
voor Leckerkerck anno 1667 aen dese kin-
deren schuldich is, de somme van thien gulden,
compt Aryen Gerrits de helft 5.0.0.
/0127/
Ontfangen van Coen Gerriven de 
somme van achtentseventich gulden
15 stuyvers over een jaer huyr van de helft
van de hoffstede van Maerten Gerrits
Boer, sijnde het 2e 5e jaer huyre,
groot de voorsz. helft 3 mergen 450 roeden,
anno 1667 compt voor Aryen Gerrits helft 39.7.8

Ontfangen van Aryen Aryens over
huyshuyr vant halve huys van Marten
Gerrtis Boer anno 1667, 10 gulden, compt
Aryen Gerrtis helft 5.0.0

Ontfangen van Jan Joppen over 
een jaer interest van 300 gulden
cappitael tegen 4½ ten hondert,
verschenen Mey 1668, de somme van 13 gulden
10 stuyvers, compt over de helft van Ary Gerrits 6.15.0

Brenght noch in ontfangh over soo
veel den rendant bij sloote van de
laeste voorgaende reeckeningh is schuldich
gebleven, bedragende geheel 94 gulden 15 stuyvers,
compt over Aryen Gerrits helft 47.7.8

Somma totalis bedraeght den ontfangh
deser reeckeningh 159.8.8

Uuutgeeff tegen den voorsz. ontfangh
Betaelt aen Aryen Gerrits naer't doen
van laeste reeckeningh aen gelt 31.10.0

Op den 9en July aen gelt gegeven 7.0.0

Op Alderheyligendach betaelt 3.3.0

Betaelt aen teercosten ende verdient
salaris 8.6.0

Betaelt 14 dagen voor Paessen aen
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gelt 80.0.0

Betaelt over coop van een halve
visschuyt 18.0.0

Betaelt over coop vant halve vis-
want 40.0.0

Betaelt op den 30en Mey aen gelt 31.0.0

Op den 19en Augusty 1668 aen gelt 38.0.0

Int laetste van October aen gelt 10.13.0

Den rendant compt over 17 weecken
montcosten van Aryen Gerrits a 2 gulden
s'weecks, compt 34.0.0

Betaelt over loon van de bode op
Lopick te reysen de helft Aryen Gerrits 0.9.0
/0128/
Over een advys betaelt 56 stuyvers,
compt de helft 1.8.0

Over den 200e penning van den 1en
termijn 1668 10 gulden, compt de helft 5.0.0

Betaelt in uutgeeff over soo
veel Broeder Aerts de Haen van
ongelden gecort heeft, geheel
7 gulden 3 stuvyers 8 penningen, compt Aryen Gerrits
de helft 3.11.12

Item soo veel Jacob Aerts tersake
voorsz. gecort heeft volgens quitantie
geheel 13 gulden 12 stuyvers, compt Aryen
Gerrits helft 6.18.8

Alsmede soo veel Coen Gerriven
ter sake voorsz. gecort heeft geheel
29 gulden 9 stuyvers 12 penningen, compt voor
Aryen Gerrits helft 14.14.14

Somma totalis bedraeght den uutgeeff deser
reeckeningh 224.4.2

Vereffent met den ontfangh bedragende
159 gulden 8 stuyvers 8 penningen, comt meer uutgegeven
als ontfangen ende den voorn. Aryen Gerrits aen den
rendant schuldich blijft 174.15.10
[in de marge:]
Dit slot is in naestvolgende reeckeningh in uutgeeff
gebracht, ergo hier gedoot.

-22-



Aldus gedaen, gehoort, gereeckent ende /
geslooten ten dage, maent ende jare mitsgaders
presentie ende overstaen als in hooft van desen.
Ende bekende Thomas van Eynthoven, hier
mede comparerende, als getrout hebbende Jannitgie
Gerrits, ten vollen voldaen ende betaelt te sijn
van sijn vrouw vooght, den rendant in desen, van
soodanige administratie ende penningen als denselven
uyt den hooffde voorsz. in qualite als vooght voor
hem geadministreert heeft, behalven dat tusschen
Aryen Gerrits ende hem noch gemeen ende onverdeelt
blijft alle de landen in den voorsz. haer ouders
boedel sijnde, alsmede seeckere obligatie ten
comptoire vant gemeenelant van Hollant tot
Dordrecht staende, houdende cappitael 500 gulden ende
tgunt daerop verloopen soude mogen sijn, alsmede
seeckere obligatie onder de hant ten laste van
Jan Joppen, woonende in Crimpen, houdende cappitael 300 gulden, mede met verloop
vandien, volgens de aenteeckeninge daerop staende,
bedanckende derhalven den voorn. van Eynt-
hoven sijnen voorn. oom ende vooght Vermey van
sijne getrouwe dienste ende administratie, geloovende
hem buyten t'vooren int gemeen gehouden ter sake
voorsz. niet meer te moyen, maenen offte molesteren
in rechten offte daerbuyten, onder den verbande
als naer rechten. T'oirconden desen geteeckent op datum
als boven.
Thomas van Eyndhoven
Cornelis Wouterse Vermey
B. van Asperen 1668
Arien Wouterse
Willem Ariensen
Mij present secretaris Willem van Dijck 1668
/129/
Wij Barent van Asperen, schout, Jan Pieterssen
Streefflandt ende Willen Aryens, heemraden in den
dorpe ende landen van Nieuleckerlant, oriconden ende
kennen dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn
Claes Adriaens Sterrenburgh ende Claes Schalcken,
voor haerselven ende haer sterckmaeckende voor de
kinderen van Willem Aerts Verleck, Aert Claes, Aert
Jans Verleck ende Willem Aryens Bestemaet, alle naeste
vrunden van Pieter Aerts Verleck zaliger, ende Theuntgie
Pieters, met consent, toestaen ende approbatie van de
voorn. Theuntgie Pieters selffs, mitsgaders Barent van Asperen,
schout voornt., als oppervooght van s'heeren wegen van
alle weduwen ende weesen in de gemelte heerlijckheyt,
ende verclaerden sij comparanten verhuyrt ende
in pachte gegeven te hebben aen Claes Jans Verleck,
die alhier mede compareerde, deselve huyre bekende
ende accepteerde bij desen, seeckere hoffstede, groot 19
mergen lants met de huysinge ende verdere timmeragie
daerop staende, toecomende de voorn. Theuntgie Pieters,
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voor den tijt van twee eerstcomende jaeren, in te gaen
Mey 1669 toecomende ende expierende Mey 1671, des
jaers om ende voor de somme van eenhondert en thien
carolys gulden ende daerenboven is denselven huyrder ge-
houden de voorn. Theuntgie Pieters eerlijcke ende
behoorlijcke te onderhouden ende versorgen van eten, drincken,
slapen, wasschen, vringen ende wat verders daeraen
dependeert, te betaelen sijne pachtpenningen t'elcken
jare binne de maent Mey, des is expresselijcke
geconditioneert dat in cas de voorsz. Theuntgie Pieters
tusschen St. Pieters Stoel ende Mey van een van de voorsz.
twee jaren quam te overlijden, sal den voorn. Claes
Jans de huyr uytbruycken, mits betaelende voor huyre
van dat jaer eens tweehondert en vijftich carolus gulden,
den huyrder is gehouden de grienden alle vier jaren
te hacken ende de wallen vant kenniplant te hacken
alle drie jaren ende daer een dorre stooff wert uyt-
gehackt 1 groene poot in de plaetse te steecken ende de
mis die nu leyt sal hij opt landt brengen ende die naer't
expireren van de huyr op de hoffstede leyt, sal daer
op blijven, den huyrder is noch gehouden te betaelen
alle de ordinare ongelden opt voorsz. landt vallende,
maer de extraordinare comen ten laste van de /
/130/ eygenaer ende int regart van de vier puncten
sal hem den huyr der reguleren als buyren
boven ende beneden doen, den huyrder is gehouden
te maecken de ordinaris keuren van dijck,
vlieten, banwercken ende weteringen aent
voorsz. landt behoorende, maer de extraordinare
keuren sullen comen tot laste van den eygenaers, ende sal
niet vermogen eenich lant te hoeyen als dat voor desen gehoeyt
is. Tot naercominge ende voldoeninge van alle
t'gene voorsz. staet verbinden partijen ten wedersijden
hare persoonen ende goederen, roerende ende onroerende,
present ende toecomende, stellende deselve ten
bedwange van allen rechten ende rechteren ende
specialijcke den Hove van Hollant. In oirconden
desen bij schout ende heemraden voornt. geteeckent
op den laetsten Febreary 1669.
B. van Asperen 1669
J.P. Strevelant [een stempel]
Mij present Willem van Dijck 1669

Wij Barent van Asperen, schout, Willen Cornelis
Boer ende Jan Pieters Streefflandt, heemraden in den
dorpe ende landen van Nieuleckerlandt, oirconden ende
kennen dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn
Jan Goossens Cort, meerderjarige soon ende Lauweris
Jans Cort ende Willen Cornelis Boer voornt. als voochden
van de minderjarige kinderen van Goose Lauweris ende
Zijtgie Pieters, beyde zaliger, ende verclaerden sij comparanten
verhuyrt te hebben aen Pouwels Cornelis, die alhier mede
compareerde ende deselve huyre bekende ende accepteerde
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bij desen, seeckere seven mergen lants met de huysinge
ende verdere timmeragie daerop staende ende uyttelant
daeraen behoorende, gelegen in den dorpe van Nieulecker-
lant daer de voorn. haere ouders overleden sijn, belent
oost Berber Huygen, west Jan Pieters Streefflandt ende
dat voor den tijt van vier eerstcomende jaren, ingegaen
St. Pieters Stol anno 1669 verleden ende eyndigende St.
Pieters Stoel anno 1673, den mergen des jaers om achtien
carolus gulden, mits dat den huyrder daerenboven moet betaelen
alle de ordinare ongelden opt voorsz. landt vallende,
maer de extraordinare sullen comen tot laste van de
verhuyrders, den huyrder moet mede maecken alle de 
ordinaris keuren van dijck, vlieten, banwercken, wete-
ringen ende wat verders aent voorsz. landt soude behooren,
maer de extraordinare keuren sullen comen ten laste
van verhuyrders, ende int regart van de vier puncten
sal hem den huyrder moeten reguleren als buyren boven
ende beneden doen, den huyrder sal van de mis op de
werff tegenwoordich leggende genieten om overt voorsz.
landt te brengen de twee deelen, des dat hij ten tijde
van sijn affscheyt al de mis die alsdan gevallen is daer
wederom laet, den huyrder sal niet mogen eenige
opgaende boomen te hacken, dan dat hij noodich ge-
breck heeft, mitsgaders moet hij huyrder t'selve landt
beweyen ende hoeyen ten besten oirbair ende dienst vant
voorsz. landt, ende raeckende t'huys sij geconditioneert
dat den huyrder hetselve sal moeten houden glas- ende
dackdicht endde alsoo ter expiratie van sijne huyrjaren
weder opleveren ende alle de vordere reparatie
sal comen ten laste van de verhuyrders, den huyrder is
gehouden alle jaren op Kersmis sijne pachtpenningen
aen handen van de verhuyrders te betaelen ende voldoen. /
/0131/ Tot naercominge ende voldoeninge van alle de
voorenstaende conditien verbinden partijen ten
wedersijden hare respectyve persoonen ende goederen,
roerende ende onroerende, present ende toecomende, 
stellende deselve ten bedwange van allen rechten
ende rechteren ende specialijcke den Hove van Hollandt.
In oirconden desen geteeckent op den 28en Maert
1669.
Willem Cornelisz
B. van Asperen 1669
J.P. Strevelant [stempel]
Mij present Willem van Dijck 1669

Op heden den 28en Maert 1669 hebben Lauweris
Jans Cort, Willem Cornelis Boer ende Jan Goossens
Cort, als voochden van Goossen Goossens, minderjarige
soon van Goossen Lauweris Cort zaliger, met consent
ende ten overstaen van Barent van Asperen, schout,
als oppervoocht van s'heeren wegen, besteet aen Herman
Cornelis timmerman, woonende tot Bolles onder
Rydderkerck, den voorn. Goossen Goossens voor den
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tijt van twee jaren om het ambacht van timmeren
te leeren, mitsgaders denselven te versorgen van eten,
drincken, slapen, wassen, vringen ende alles wat verders
daeraen behoort, mits de reparatie van sijn cleeren,
linde ende anders sal comen tot laste van de voogden,
gelijck mede den voorn. Herman Cornelis voor hem
sal coopen het timmergereetschap, mits bij de voorn.
vooghden de penningen daertoe betaelt sullen
werden, ende off gebuerde den voorn. Herman
Cornelis binnen den voorsz. tijt quam te overlijden,
sal de weduwe ende vrunden van hem gehouden sijn
de voorsz. twee jaren te presteren, ende off geviel
den voorn. Goossen Goossens binnen het eerste jaer
quam te overlijden, sullen alsdan metten anderen in
alle billicheyt naer rate des tijts accorderen, ende in
cas hij over t'expiereren vant voorsz. eerste jaer compt
te overlijden, sullen alsdan de voorsz. vooghden gehouden
sijn te betalen de volle somme bij haer gelooft,
welcke somme in de voorsz. twee jaren ende op de voorsz.
conditie is een somme van eenhondert ende veertich
carolus gulden, te betaelen de helft op Kersmis 1669 toe-
comende ende de wederhelft op Kersmis 1670, mit
dat den voorn. Herman Cornelis den voorn. Goossen
Goossens alle winters 2 maenden bij daegh ende voorts
alle de winterse avonden moet den tijt vergunnen om
school te laeten gaen, eyntelijck sal desen tijt ingaen
op Mey 1669 toecoemende ende eyndige Mey 1670.
T'oirconde desen geteeckent op datum als boven, ten overstaen
van Barent van Asperen, schout, Willem Cornelis
Boer ende Jan Pieters Streefflant, heemraden in Nieu-
leckerlandt.
Willem Cornelissen
J.P. Strevelant [stempel]
B. van Asperen 1669
Hermen Cornelis timmerman
Mij present Willem van Dijck 1669
/0132/
Wij Barent van Asperen, schout, Willem Cornelis
Boer ende Jan Pieters Streeflandt, heemraden in den
dorpe ende landen van Nieuleckerlant, oriconden ende
kennen dat voor ons gecomen ende gecompa-
reert sijn Jan Goossens Cort, meerderjarige soon, Lau-
weris Jans Cort ende Willem Cornelis Boer voornt. als
vooghden van de minderjarige kinderen van Goosse
Lauweris ende Zijtgie Pieters, beyde zaliger, ende verclaer-
den sij comparanten verhuyrt te hebben aen Cornelis
Gijsbrechts, die alhier mede compareerde, deselve 
huyre bekende ende accepteerde bij desen, seeckere
vijff mergen lants, gelegen in Daem Pietersweer in den
ambachte van Nieuleckerlant voornt., belent ten
oosten Claes Leenenweer ende ten westen Dirck Jacobs
cum suis, ende dat voor den tijt van vier eerstcoemende
jaren, ingaende St. Pieters Stoel anno 1669 verleden ende
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eyndigende St. Pieters Stoel anno 1673, den mergen
des jaers om elff carolus gulden ende t'elcken jare eenen
stuvyer van den gulden tot rantsoen, mitsgaders moet den huyrder
daerenboven betaelen alle de ordinare ongelden opt
voorsz. lant vallende, maer de extraordinare sullen comen
tot laste van de eygenaers, den huyrder moet mede
maecken alle de ordinaris keuren van dijck vlieten,
banwercken, weteringen ende wat verders aent voorsz.
landt soude mogen behooren, maer de extraordinare
keuren sullen comen ten laste van de eygenaers ende
int regart van de vier puncten sal hem den huyrder
moeten reguleren als buyren boven ende beneden doen,
den huyrder sal nu genienten de paerde ende hockelinge
mis op de hoffstede tegenwoordich leggende, mits opt
laetse jaer 15 of f 16 schouwen mis opt voorsz.
landt brengende, den huyrder sal niet vermogen eenige
opgaende boomen te hackken, alsmede sal hij gehouden
sijn t'landt over den thiendewegh te beweyen ende niet
te hoeyen, ende raeckende de grienden is geconditi-
oneert dat den huyrder deselve moet hackken alle vier
jaren struycx oirbaer ende deselve wel ende behoorlijck
te baggeren, beteelen ende weyen ende alsoo ter expiratie
van sijne huyrjaren t'selve landt ende grienden opleveren,
den huyrder is verder gehouden alle jaren sijne belooffde
pachtpenningen t'elcken op Kersmis met t'rantsoen van-
dien aen handen van de eygenaers te betaelen. /
/0133/ Tot naercominge ende voldoeninge van alle
tgene voorsz. staet verbinden partijen ten wedersijden
hare persoonen ende goederen, roerende ende onroerende,
present ende toecomende, stellende deselve ten
bedwange van allen rechten ende rechteren ende
speiclaijcke den Hove van Hollant, compareerde
mede voor ons schout ende heemraden voornt. Pieter
Hendricks Nobel ende Dammis Dirckse
ende verclaerden haerselven voor alle tgene voorsz.
staet gestelt ende geconstitueert te hebben als borge
ende eygen schuldenaers onder renuntiatie van de bene-
fitien ordinis devisionis et excussionis, van den effecte
ende cracht vandien haer houdende voor volcomen onder-
recht, onder gelijcke verbant ende subjectie alsvooren.
In oirconden desen geteeckent op den 30en Maert
1669.
Willem Cornelisz
B. van Asperen 1669
J.P. Strevelant [stempel]
Mij present Willem van Dijck 1669

______________________________________
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Weeskamer Nieuw-Lekkerland 1721-1753
deel 4

Bron: GAD 701-4
Transcriptie door Geert Ouweneel
/1058/ het nummer van de foto van de bladzijde

/1058/
Alsoo binnen den dorpe 
van Nieuw Leckerlant is comen te overlijden
Maggeltje Aryens, bevorens weduwe
van Aart Lambertsz ende nu laaste huys-
vrouw van Ysaack Leenderts Boer,
over hare ses kinderen alle nog minderja-
rig, verweckt bij haaren eesten man, den voorsz.
Aart Lamberts, te hebben [gat in het papier] goede
voogdije ende opsigte, soe ist dat wij schout ende
heemraden van den voorn. dorpe als
oppervoogden van s'heeren wegen [gat in het papier]
minderjarigen ende toesiet benevens [gat in het papier]
binnen denselven dorpe tot voogden over de
voorsz. minderjarigen zijn stellende bij de-
sen de personen van Ary Lamberts Bruyn,
wonende op den dorpe van Streefkerck ende
Pieter Cornelisz, wonende onder den dorpe van
Molenaersgraeff, beyde oomen van vaders
ende moeders zijde respectivelijck, beyde met soodani-
ge magt ende authoriteyt als alle voogden
nae regten competerende sijn,
reeds oock mede omme de goederen des boedels
onder behoorlijcken staet ende inventaris te
aenvaerden, alsmede oock met de voorsz.
Ysaack Leendertsz Boer, haer overledene
tweede man, uytcoop te doen ende te accorde-
ren soo ende gelijck als sal nae de gele-
gentheyt des boedels vereysschen sal, ende 
van denselven boedel ten meesten nut
ende proffijte te beneficieren ende tot gel-
de te maecken, soo ende gelijck sij voogden
het sullen goetvinden te behoren, ende
verders dienaengaende alles te doen wes-
halven eenigsints nodig wesen ende ver-
eyssen sal, ende goede voogden schuldig zijn
ende behoren te doen, belovende voor goet, vast
ende van weerden te houden t'geene bij de
voornoemde aengestelde voogden uyt cragte
/1059/ deses sal werden gedaen ende verrigt, behou-
dens nogtans dat de voorsz. voogden aen ons 
schout ende heemraden van hare administratie
ende bewint schuldig blijven alle twee
jaar te doen behoorlijcke reekening, bewijs
ende reliqua. Aldus gedaen ten overstaen
Cornelis Jongeneel, schout, Ary Leen-
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derts Boerman ende Goose Gerrits, heem-
raden van den dorpe van Nieuw Leckerlandt
voorsz., die dese neffens de voorsz. aengestel-
de voogden mede hebben onderteeckent
op den 13en Augusty 1721.
X Dit merck is gestelt met de hant van Ary Lamberts Bruyn
Pieter Cornelissen
C. Jongeneel 1721
Ary Leendertsen Boerman
Goose Gerritsz 

Compareerden voor schout ende heem-
raden van den dorpe van Nieuw Leckerlandt
Ysaack Leenderts, weduwenaar van Magtel-
tje Aeyensen, die eerst weduwe ende boedelhoud-
ster was van Aart Lambertsz Bruyn, wonende
binnen den voorsz. dorpe, ter eenre, ende
Ary Lamberts Bruyn, wonende tot Streefkerck,
mitsgaders Pieter Cornelis, wonende tot Mole-
naersgraaff, in qualite als voogden over de ses
minderjarige naergelaten weeskinderen van
den voorsz. Aart Lambrechtsz Bruyn, bij 
hem verweckt aan de voorgemelte Magtel-
tje Aryens, zijn naargelaten weduwe ende boe-
delhoudster, nu mede overleden, ende die
getrouwt is geweest metten voorsz. Ysaak
Leendertsz, te kennen gevende sij comparanten
dat den voorsz. Ysaack Leendertsz mette
voorsz. zijne overledenen huysvrouw ge-
meensboels ende sonder huwelijcxse
voorwaarde sijn getrouwt, ende dat
dien boedel in conformite van de testa-
mente op den den 8 Augusty 1720 gepasseert
voor den notaris Johannis van Asperen
ende seeckere getuygen, is belast geweest
mette alimentatie van de voorgenoemde ses
naegelaten weeskinderen en daerenboven nog 
aen yder van deselve ses weeskinderen op-
ten ouderdom van agtien jaren tot uyt-
settinge een silvere ducaton ende also
van den selven boedel was gemaackt
behoorlijcken staat ende inventaris,
soo van het innecomen als lasten, ende
naedat alles tegens malcanderen nauw-
keurig was overwogen, zijn de voorsz. com-
paranten in minne ende vrintschappe
verdragen ende geaccordeert in vougen
ende manieren als volgt: namenltijck,
dat de voorsz. voogden in haere voorsz.
qualiteyt in vollen vrijen eygendom sullen
hebben ende behouden den geheelen 
/1060/ boedel, die den voorsz. Ysaack Leendertsz
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met Maggeltje Aryens, zijn overledene
huysvrouw zaliger, in gemeenschap heeft ge-
possideert ende beseeten, soo inneco-
men als schulden, ende lasten, bekent
ofte onbekent, op den inventaris gebragt
ofte niet, ende van wat natuur die
soude mogen wesen, en hebben de voorn.
voogden daerentegen uytten selven
boedel aen den voorn. Ysaack Leendertsz
belooft te laten volgen alle de clederen,
soo linden als wollen, tot zijnen lijve
behorende, daaronder mede gereekent
den hemptrock met zilvere knopen,
mitsgaders nog de hogaertse schuyt
met zeyl en treyl, ende alles wat
daertoe behoort, sooals hij die ten
huwelijcke heeft aengebragt, ende
daarenboven nog aen denselven Ysaack
Leendertsz belooft te betalen de somma
van een hondert vijff en twintig gulden
eens, ende vrij gelt, sonder in eenige cortinge
ter saecken van de scheydinge deses 
boedels gehouden zijnde, ende bekenden
de voorn. voogden in hare voorsz. qualiteyt
ter eenre, ende den voorn. Ysaack Leen-
dertsz, ter andere zijde, met de voorsz.
schiftinge ende scheydinge te nemen
volcomen contentement ende genoegen,
belovende malcanderen den effecte deses
gerustelijck ende vredelijck te sullen doen
ende laten genieten, voor de vol-
doeninge ende naarcominge deses, verbinden
sij voogden in hare qualiteyt
de goederen van den voorgemelte weesen
ende hij Ysaack Leendertsz voorsz. zijn 
persoon ende goederen, stellende deselve 
ten bedwanck van allen heeren, raeden,
regten ende regteren, ende specialijck 
den Ed. Hove van Holland /
ende bekende den voorsz. Ysaak
Leenderts de voorsz. een hondert vijff
ende twintig gulden, ende t'geene hem
verder is te beurte gevallen, ontfangen 
ende genoten te hebben. Aldus gedaan
ende gepasseert voor Cornelis Jongeneel,
schout, Goossen Gerritsz ende Ary
Leenderts Boerman, heemraden van den
dorpe van Nieuw Leckerlandt, die dese
neffens de voorsz. comparanten hebben
onderteeckent binnen den dorpe van
Nieuw Leckerlandt op den 19en Augusty
1721.
X Dit merck is gestelt met de hand van Ary Lambertsz Bruyn
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Pieter Cornelissen
& Dit merck is gestelt met de handt van Ysaack Leendertsz
C. Jongeneel
Ary Leendertse Boerman
Goose Gerritsz

/1061/ Compareerde voor de ondergenoemde schout
ende heemraaden van den dorpe van Nieuw
Leckerland, Cornelis Jansz de Jong, nu meer-
derjarig jonckman en wonende binnen den-
selven dorpe te kennen gevende den comparant
dat denselven met ende beneffens zijnen
broeder, genaemt Ary Jansz de Jong, alsnog
minderjarig, in den jare 1714 bij dode ende
overlijden van haar grootvader ende groot-
moeder, waren opgecomen ende aenbestorven
eenige goederen, dewelcke door schout ende heem-
raden als oppervoogden ende weesmannen
van den voorsz. dorpe over alle toesigt behoevende
personen, en in denselven jare werd vercogt,
waarvan extract door den secretaris als doende
sijnde, uyt het erfhuysceel ende de conditie
van vercopinge van een huys ende eenig land
gemaeckt, waerbij blijckt ende te sien is, dat
deselve Cornelis ende Ary Jansz de Jong bij slote
van reeckening naedat alvorens de schuld des
boedels was betaalt, te boven waren gecomen
ende voor haar alsdoen nog suyver te deelen
was eene somma van een hondert drie en vijftig
guldens en twaelff penningen, dan alsoo de
voorsz. kinderen alsdoen nog minderjarig sijn
geweest ende door de voorn. kinderen haar
grootvader ende grootmoeder geen voogden
en waren gestelt, dienvolgende op schout
ende gerechte van den voorsz. dorpe van s'heeren
wegen de voorsz. voogdije was vervallen, soo ist
dat deselve alsdoen hebben konnen goetvinden
over de voorsz. erffenisse deselve minderjarige
kinderen uyt den voorsz. hoofde zijn aenbestor-
ven, aen te stellen de personen van Willem
Jansen Boerman ende Cornelis Wiggerse, volgens
acte van voogdije daervan zijnde in dato den 25en
Mey 1714, dan alsoo deselve voogden de voorsz. somma
van 153 gulden 12 stuvyers in den selven jare zijn uyt-
geset tegen vier gulden vant hondert int jaer, /
ende in desen jare 1722 aen de voorn. voogden
intrest vandien was opgeleyt geworden, dienvol-
gende aan intrest in de voorn. agt jaren daerop was
verlopen de somma van agt en veertig gulden ende
hetselve wert gereeckent en den intrest voor
ontfang wert gebragt tegen een hondert en vijf-
tig gulden als zijnde de overige drie guldens en
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twaelff stuyvers aen de voorsz. kinderen voor sack-
gelt uytgedeelt, dienvolgende het capitael
met den intrest alhier bij den anderen getrocken
compt te bedragen de somma van een hondert agt
en tnegentig guldens, dan alsoo den voorsz. Cornelis
Wiggers in den jare 17.. [open plek] is comen te overlijden en
oversulcx deselve voogdije door den voorn. Willem
Jans Boerman tot dato deses alleen was waarge-
nomen, dienvolgende den voorsz. comparant Cornelis Jans
de Jong, nu meerderjarig was geworden ende hem
hadde geaddresseert aen den voorn. sijnen voogt
Willem Boerman onder wien de voorsz. gelden zijn
berustende ende aen hem hadde versogt om zijn
gedeelte, oftewel de helft in de voorsz. erffenisse
zijnde, int geheel de somma van een hondert agt
en tnegentig gulden, te mogen ontfangen ende
genieten ter somma van negenentnegentig
guldens, waerin denselven sijnen voogt met
goetvinden ende consent van ons schout ende heem-
raden heeft bewilligt ende geconsenteert, beken-
nende dienvolgende den voorsz. comparant van de
voorsz. somma van negenentnegentig gulden in voldoe-
ninge van zijne erfportie voldaan ende betaelt
te zijn door den voorn. sijnen voogt Willem
Jans Boerman, quiterende ende bedanckende
mitsdien denselven Boerman voor sijne goede
bewint ende directie daaromtrent voor hem ge-
daan, belovende daaromme denselven voogd naer
dese noyt eenige moeyelijckheden daaromtrent
te sullen aendoen, renuntierende oock van alle 
/1062/ recollementen van reeckeninge ofte eenige
andere behulpmiddelen in regten die den comparant
eenigsints te stade soude mogen comen, als
verclaerende den comparant aen hem ten volle ge-
noege ende blijck van reeckening gedaan te sijn.
Aldus gedaan ende gepasseert voor Cornelis
Jongeneel, schout, Ary Jans Verschoor ende Goossen
Gerrits, heemraden van den voorsz. dorpe op den
4 december 1722.
X Dit merck is gestelt met de hand van Cornelis Jans de Jong
C. Jongeneel
Ary Janse Verschoor
Goose Gerrisz

Huyden den 26en Juny 1723
compareerde voor de ondergeschreven schout ende heem-
raden van den dorpe van Leckerlant, Maerten Jansz
van Wijngaerde, wonende onder de heerlijckheyt
van Hofwegen, in huwelijck hebbende Marigje Cornelis,
zijnde voor een geregt 12e part erfgenaem van haer
man, Geertjen Aryens, die in haer leven weduwe was 
van Cornelis Foppe, overleden onder den voorsz. dorpe
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van Leckerland, sonder over hare minderjarige erfge-
namen voogden te hebben gestelt, dienvolgende
de voorsz. voogdij van de minderjarige in den selven
boedel geregtigt was vervallen op schout en geregt
van den voorsz. dorpe, dan alsoo deselve hadden connen
goetvinden tot voogden over de minderjarige erfgena-
men in den voorsz. boedel geregtigt te hebben gestelt Jan
Ghijssen Huysman, wonende onder Molenaersgraeff ende
Dirck Muys, wonende onder Alblasserdam, volgens acte
van voogdije daervan zijnde, gepasseert voor schout ende
geregte in dato den 27en November 1720, dan alsoo de voorn.
Maerten Jansen van Wijngaerde nomini uxoris van de
voorsz. erffenisse garen was voldaen, daeromme hem
hadde vervoegt aen de voorsz. voogden, dewelcke daer-
van mede hadden kennisse gegeven aen schout en geregte
van denselven dorpe, dewelcke daerinne hadde geconsen-
teert, dierhalve bekent den voorsz. Maerten Jans van
Wijngaerden van zijn voorsz. 12 part als erfgenaam
van zijn voorsz. vrouwe muy voldaan ende betaalt te
zijn met een somma van drie ende sestig gulden
en negen stuyvers uyt handen van de voorsz. voogden Jan Ghijssen
en Dirck Muys, belovende mitsdien ick ondergeschreven
de voorn. voogden noyt meerder over eenige reecke-
ing te sullen moeyen, manen ofte molesteren,
in regten ofte daerbuyten, renuntierende daer-
omme van recollement van reeckening ofte eenigh
ander behulpmiddelen die hem comparant in regten
te stade soude mogen comen, als verclaerende den comprant
van de voorsz. ten sijnen genoegen volcomen reeckeninge,
/1063/ blijck en bewijs gegeven te hebben, bedanckende
mitsdien de voorsz. voogden voor haer goed bewint
ende regering daeromtrent voor hem gedaen.
Aldus gedaen en gepasseert voor Cornelis Jonge-
neel, schout, Ary Jansen Verschoor en Willem Jans
Boerman, heemraden van den voorsz. dorpe op
datum als boven.
Maarten Yansen van Wingaerd
C. Jongeeel 1723
Ary Janse Verschoor
Willem Janse Boerman

Reeckening, bewijs ende reliqua
doe doende zijn Ary Pieters
Eyckelboom, wonende onder Ghij-
beland ende Wouter Eeuwoutse
Verhoeck, wonende onder Mole-
naersgraeff, als bij acte van voog-
dije aengestelde voogden over de
minderjarige kinderen van wij-
len Lijntje Pieters, die in haer le-
ven weduwe was van Pieter Cornelis
de Jong, beyde overleden binnen
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den dorpe van Leckerland, vol-
gens deselve acte van voogdije
daervan zijnde, gepasseert voor
den notaris Johan van Asperen
ende seeckere getuygen, resideren-
de binnen den dorpe van Streef-
kerck in dato den 11en September
1720.

Ontfang
Eerstelijck soude alhier voor
ontfang comen de gereede penningen
in het sterfhuys bevonden, maer
zijn in denselven boedel geen ge-
reede gelden bevonden, dus alhier 
dese voor memorie

Compt dan eerstelijck voor ontfang
hetwelck opt publycq erffhuys
is gemaeckt van de beesten, hoy
ende andere hoffelijcke en meu-
bilaire goederen volgens de erff-
huysceel daervan zijnde, in
dato den 2 October 1720, de somma
van 731.16.0
/1064/
Den 21 December 1720 ontfangen een jaer
huer van de hofstede en landerijen,
gelegen onder Ghijbeland, daer bruyc-
ker van is Ary Aryense Eyckel-
boom, zijnde het jaer verschenen
St. Pieter 1721,
ontfangen de somma van 141.15.0

Den 13 Juny 1721 hebben de voorn.
voogden tot lasten van denselven
boedel opgenomen om daermede
de schulden van denselven boel te
redden volgens obligatie daer-
van sijnde, ten behoeve van
Ary Aryaentje Jans, zijnde monterende
de somma van 900.0.0

Den 26 December 1721 ontfangen
van een jaer huer van dienst-
baerheyt van Jan Pieterse de
Jong, de somme van 36.0.0

Den 4 January 1722 ontfangen
een jaer huer verschenen Ste.
Pieter 1722 van de voorn. hofste-
de, daer bruycker van is Ary
Aryense Eyckelboom onder Ghijbelandt,
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de somma van 141.15.0

Den 4 February een jaer huer van
dienstbaerheyt ontfangen van
Merrigje Pieters de Jong, de somma van 11.0.0

Den 3 January 1723 het 2 jaer huer
ontfangen van Jan Pieters de Jong,
ter somma van 50.0.0

Ontfangen een jaer huer van het land
gelegen agter Schonenburg en agter
de Kemp, verschenen Ste. Pieter 1722
volgens conditie van verhuringe int
openbaer daervan zijnde, in dato
den [open plek] 1721, de somma van 120.16.0

Ontfangen van Claes Aartse Verlecq
de huere van den Schonenburgsen heu-
vel, verschenen Ste. Pieter 1722 30.0.0

Ontfangen van Jan Cornelisz Ercke-
lens over de cooppenningen van het 
¼ part van het huys van de Kemp, met
1 mergen 1 hont en 50 roeden lands, zijnde
een agtste part van tien mergen lands,
gelegen agter hetselve huys, gelijck
als uyt het protocol van de opdragt
sal cunnen werden gesien, int geheel
voor de somme van 110.0.0

Ontfangen het tweede jaer van Lauwris
Aryense van het huys ende de landerijen
daeragter gelegen, als oock van al
het landt un Schonenburg, uytgenomen
den huevel met een griend, welck jaer
huer verschenen is Ste. Pieter 1723,
trer somma van 250.0.0

Ontfangen het derde jaer huer, versche-
nen Ste, Pieter 1723 van de hofstede
en landerijen gelegen onder Ghijsbeland,
daer bruycker van is Ary Aryense
Eyckelboom, de somma van 161.17.8

/1065/ Ontfangen het eerste jaer huer van
Laurens Aryense van het huys ende
de tien mergen lands daeragter gele-
gen, verschenen Ste. Pieter 1722, de
somma 160.0.0

Ontfangen van Jan Cornelisse
Erckelens het eerste jaer huer
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van de negen jaer van een vervallen
griend, gelegen agter Schonenburg
binnen den tienwege verschenen Ste.
Pieter 1723 en zijn de voorgaen-
de jaren geen huer ontfangen,
vermits hetselve een heel wildernis was,
beloopt nu jaerlijcx 14.0.0

Somma totalis den geheelen ontfange deser reeckening
bedraagt de somma van twee duysent agt hondert
agt en vijftig gulden negentien stuyvers ende agt penningen,
segge 2858.19.8

Volgt nu den uytgaeff jegens
den vorenstaenden ontfange gedaen
Eerstelijck betaelt over een caes van 17
pond tot 2 stuyvers agt penningen het pondt,
om in het sterfhuys geconsumeert te werden,
bij notitie 2.2.0

Betaelt aen de buren doe Lijntje Pie-
ters begraven wierd 6.0.0

Nog betaelt aen den secretaris van
Leckerland voort schrijven vant biljet
ofte acte van aangeving wegens het
begraven van Lijntje Pieters 0.6.0

Nog betaelt aen bier geconsumeert op
de begravenis 2.18.0

Aan den accijns betaelt 1.1.0

Op de begraavenis aen ael betaelt 0.17.0

Een nieuwen hoet gecogt voor Jannen 1.10.0

Nog gecogt drie paer kousen 3.10.0

Den 3 October voor een soute vis betaelt,
bij quitansie 1.4.8

Dito aen Joost de Koning van
Cleyn Ammers betaelt een obliga-
sie met den verlopen intrest vandien,
die hij tot lasten van den voorsz. boedel
te pretenderen hadde, want denselven
de gelden die op het erfhuys waren
gemaeckt onder den schout hadde ge-
arresteert en met hem geaccordeert,
gelijck op de obligatie daer de quitantie
agter is gevoegt sal cunnen werden
gesien met de somma van 269.8.0
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/1066/
Den 3 October betaelt over winkelwaren 5.10.0

Dito betaelt aen Ary Dircks over
gelt geleent aen Lijntje Pieters in haer
leven, volgende quitansie 3.18.0

Dito gegeven aen de cleermaecker
voor't maecken van cleederen voor kin-
deren, volgens quitansie 4.6.0

Dito betaelt aen de weduwe van Jan
Schonenburg over ruyling van een coey
dat Lijntje Pieters most toegeven, vol-
gens quitansie 11.0.0

Dito aen deselve weduwe Schonenburg
betaelt den intrest van twee capitalen,
samen 700 gulden, volgens de hypotheec-
ken daervan zijnde, bij quitansie met 28.0.0

Dito betaelt over t'regt vant begraven
van deselve Lijntje Pieterse, ten behoe-
ve van de kerck en voor het graft-
maecken, luyjen en doodcleet, samen 
bij quitansie 8.17.0

Dito betaelt over agterstallige
ongelde aen den gaerdermeester Gerret
Symonse, volgens quitansie 161.19.10

Betaelt aen treckgelt op het erff-
huys 8.11.0

Nog betaelt aen een soo paling op
het erfhuys geconsumeert, met 2.6.0

Den vierden dito gegeven aen clee-
deren voor de kinderen, bij quitansie 9.19.12

Betaelt aen den pagter Hoogendijck
over agterstal van zout en zeepgelt, quitansie 10.0.0

Betaelt volgens quitansie over agter-
stal van ongelden over ... 89.5.8

Den 9 October betaelt over gecogte clee-
deren voor de kinderen, volgens quitansie 22.14.0

Dito nog aen cleederen voor de kin-
deren gecogt volgens quitansie 2.5.8
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Den 10 dito betaetl een rijglijff voor
een van de meysjes, quitansie 2.4.0

Den 11 dito nog betaelt voor eenig goet
tot cleederen voor de kinderen, bij quitansie 4.11.8

Den 23 dito betaelt aen Cornelis Bek
over verschoten gelt op de begravenis 8.1.0

Den 24 dito bij quitansie betaelt voor
goet voor de kinderen 0.17.8

Den 29 dito bij quitansie betaelt over
t'maecken en stellen van cleederen
voor de kinderen 0.19.8

Den 9 November gecogt aen twijn
en een doos om eenig goet on te leggen
en een paar clompen, te samen bij
quitansie 1.6.0

Den 20 dito betaelt aen Aantje
Cornelis den intrest van een hypoteeq-
brieff, staende tot lasten van de lan-
derijen, gelegen in Ghijbeland, in capitael
drie hondert gulden a vier percent, bij
quitansie 12.0.0

/1067/
Den 27 dito betaelt voor de doods-
kist van Lijntje Pieters, quitansie 5.0.0

Dito betaelt aen den chirurgijn
mr. Bouwman over meesterloon en ge-
leverde medicamenten, bij quitansie 3.10.0

Dito betaelt aen de kuyper over
kuyploon, volgens quitansie, met 0.8.0

Den 28 dito betaelt aen Dingeman
Starrenburg over leveransie van hout,
bij quitansie 4.0.0

Dito betaelt aen den schout van
Leckerland, off onderweege, als wij
met den schout hadde wesen spreec-
ken om eenig landt te vercopen en den
dag vast gestelt tot het veylen 0.15.0

Dito betaelt aen ongelden over de
landerijen in Gijbeland, volgens
quitansie, met 91.5.4
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Dito betaelt aen den smit over
leverantie van ijser aen het huys
gedaen, bij quitansie, in Ghijbelant 3.15.0

Dito betaelt aen de metselaer,
bij quitansie 0.11.0

Dito betaelt aen den decker en
glasemaecker, met 0.14.0

Den 14 December doen de voogden tot
Dordregt waren geweest om met den 
pagter van Wageningen te accorderen
over t'geen denselven van Lijntje Pieters
pretendeerde over agterstallige ge-
meenlants middelen, alzoo denselven
de landerijen van Lijntje Pieters in
arrest hadde genomen en alsdoen niet
geaccordeert, aen oncosten gehad 1.9.0

Den 15 dito betaelt aen hodoecken
en mutsen voor de kinderen 0.18.0

Den 16 dito weder tot Dordregt bij den
pagter van Wageningen geweest en
van hem een reeckening geëyst vant
gunt hij van Lijntje Pieters most
hebben en alsdoen met hem in ac-
coort gecomen en alsdoen verteert 1.5.0

Den 19 dito de voorn. voogden tot Dor-
dregt geweest en aen den pagter van
Wageninge de geaccordeerde penningen ter
hand gestelt volgens quitansie ter
somme van 223.3.10

Doen aen oncosten gehadt 1.9.0

Den 23 dito aen den chirurgijn van
Sliedregt betaelt over meesterloon van
de kinderen haer hoofden, vermits 
de kinderen seer quade hoofden hadden,
bij quitansie 23.6.8

Dito over tuysleggen van de kinderen 
int heelen van haer hoofden off over
verschot betaelt, bij quitansie 9.0.0

/1068/
Den 24 dito betaelt aen hemden voor
kinderen, bij quitansie 4.16.0

1721 den 1 January betaelt voor een
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nieuw rockje voor de soon Jan 2.1.12

Den 13 dito betaelt over costgelt van
de dogter Jannetjes, bij quitansie 12.4.0

Den 20 dito betaelt voor cleederen
van Mey t'Haentje bij quitansie 2.3.0

Betaelt aen Cornelis Blom voor een
halve chees die op het erfhuys ver-
cogt is en int geheel daerin ten
proffijte gebragt 1.11.8

Betaelt voor een muts voor Jan-
netjes 1.18.0

Betaelt voor een paer gespen voor
Jannen 0.7.8

Den 26 dito doen de voogden in Lec-
kerland met den schout quaemen spreec-
ken om eenig land te veylen te huer
en de biljetten ombragten en gelt
daerbij gaven om af te leesen, met 1.16.0

Den 24 dito betaelt aen goet voor de
kinderen, soo van clompen, twijn,
neusdoeck, schorteldoeck en mutsen,
tesamen met 1.11.0

Den 20 dito betaelt over stellen en
lappen van eenig goet van de kinder-
ren, bij quitansie, met 1.18.8

Den 3 February betaelt voor een
muts voor Jannen 0.18.0

Den 8 dito aen Jannigjes gegeven
doen sij in haer huer ging, gegeven 10 stuyvers
en nog gecogt een paer clompen voor
vier stuyvers, is samen 0.14.0

Den 13 dito een hemrock voor Jannen
gecogt voor 1.5.0

Den 4 April doen de voogden in Lec-
kerland eenig land verhuerden doen aen
treckgelt verschoten 3.17.0

Doen onderweeg verteert 0.3.0

Den 18 April als de voogden het tim-
mer en metselwerck van het huys in
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Leckerland besteede, verteert 0.4.0

Den 20 dito gegeven van het schoon-
houden van de kinderen haer hoofden 3.0.0

Den 21 dito aen vragt betaelt over
hout en tegelen etc. voor het huys in
Leckerland, bij quitansie 4.10.0

Den 14 Juny aen de weduwe
Jan Schonenburg een rentebrieff
van 200 gulden afgelost met 8 gulden 13 stuyvers
aen intrest, bedraegt samen, bij
quitansie, met 208.13.0

Dito aen ongelden in Leckerlandt
betaelt volgens quitansie 146.9.10

/1069/
Dito betaelt aen Ary Bastiaanse
Deck over het maecken van den dijk,
bij quitansie 14.17.0

Dito gegeven aen de weduwe Starren-
burg over leverantie van grutten en
meel, bij quitansie 3.0.0

Dito gegeven aen de weduwe Schonenburg
een jaer intrest van een capitael van
500 gulden a vier percento, gevestigt
op de landerijen in Ghijbelandt,
bij quitansie 20.0.0

Dito gegeven aen Saantje Pleunen
over vletten van aerde aen den dijk,
bij quitansie 0.18.0

Dito betaelt aen den schout van Lec-
kerland over schrijfdiensten en verteeringe ten
zijnen huysen in verscheyde rijsen
gedaen volgens quitansie, met 25.10.0

Doen verteert 0.4.0

Dito een jaer intrest betaelt aen
Aantje Cornelis van een capitael
van drie hondert gulden a vier percento,
bij quitansie 12.0.0

Den 28 dito een rijglijff voor Mer-
rigje en een borstrock voor Janne-
tjes, betaelt bij quitansie 4.18.0

14



Den 27 dito betaelt voor een paar couse
voor Jannen 0.17.0

In verscheyde rijsen Marrigje en
voor Jannetjes aen neusdoecken,
hoofdoecken, twijn off sejeet betaelt 1.3.0

Den 29 dito weder betaalt aen
Anna Aryens voor't schoonhouden
van de kinderen haer hoofden, bij quitansie 3.0.0

Den 4 September betaalt voor een
paar koussen voor Jannen 0.13.0

Den 9 dito betaelt voor een paer kous-
sen voor Jannetjes 0.10.0

Den 10 dito voor de twee meysjes aen
lind, twijn ende rijcxsnoeren betaelt 0.13.8

Den 3 October betaalt aen Jannen
toebacx gelt 0.17.8

Den 4 dito aen knopen off lindt
betaelt 0.11.0

Den 15 November betaelt voor de twee
meysjes aen goed, bij quitansie 2.10.12

Den 24 October voor Mey t'Haentje
een rode rock betaelt met 2.11.0

Den 20 dito den schout voor Jannetjes,
bij quitansie betaelt 1.10.0

Den 18 November Jannen gegeven
voor toebacx gelt 1.5.0

/1070/
Den 19 November aen clompen voor de
2 meysjes betaelt 0.10.0

Den 26 December doen de voogden
Jannen uyt zijn huer haelde aen
zijn vrouw voor toebacx gelt gegeven 1.0.0

Doen nog aen Janne vrouw gegeven
doen zij niet con wercken omdat
zij een quade hand hadde 3.0.0

Doen 2 dagen uytgeweest en als-
doen verteert 0.12.0
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Den 27 dito nog gegeven voor Mey
t'Haentje aen kerckduyten, sejeet
off twijn 0.12.0

Den 14 Juny 1721 betaelt aen Ary
Bastiaense Bek voor't maacken van
dijck voor het huys bestaelt, alsoo
denselven seer swaer was wegge-
slagen, bij quitansie 45.0.0

Den 27 December gegeven van het
maecken van den dijck op Scho-
nenburg aen Barent Aryens,
bij quitansie 28.0.0

Den 16 July betaalt aen den
pagter Ghijsbert Sals op t'coehou-
ders sout en hoorngelt van den jare 1720,
bij quitansie 30.18.0
[in de marge:] Dese post is abuys als bedraegt dese
quitansie 38 gulden 18 stuyvers 8 penningen,
sulcx dat de 8 penningen sal volgen

Den 24 October betaelt aen Wouter Stoele
voor tacken, gebruyckt in den dijck,
bij quitansie 10.12.0

Betaelt aen hout voor het verken-
schot, bij quitansie 5.8.0

Den 21 April betaalt aen den timmer-
man Pieter Cabauw over arbeyts-
loon aen het huys in Leckerland gedaen
volgens besteding, bij quitansie 21.16.0

Den 23 october betaelt voor het wijden
van de grienden, bij quitansie 4.0.0

Den 16 October betaelt aen Ary den
Haen over het mennen van hoy van
Lijntje Pieters bij haer leven gedaen,
bij quitansie 12.10.0

Den 20 December betaelt aen de
cleermaecker over t'maecken van
cleederen voor de kinderen, bij quitansie 8.13.0

Den 26 dito betaelt aen de geregte
van Leckerland voor haer vacatie
en overstaen van verhueringe, quitansie 2.8.0

Tot Dordregt geweest en aldaar
eenig hout gecogt tot de reparatie
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van het huys nodig, verteert als-
doen 0.18.0

Nog gegeven aen een jongen die
een brieff in Streefkerck bragt 0.8.0

Nog een stroyen hoed voor Mer-
rigjes gecogt 0.12.0

1722 den 2 February te Dordrecht geweest om
eenige saecken desen boedel 
rakende, verteert 0.11.0

/1071/
Den 3 January gereeckent met Ary
Aryens Eyckelboom van de hofstede
op Ghijbeland en alsdoen aen zijn huer
laten corten dat denselven aen den dec-
ker hadde betaelt volgens quitansie 8.15.12

Doen nog betaelt aen den timmerman
over arbeytsloon en leverantie van hout
aen het huys op Ghijbeland gedaen, bij
quitansie 2.13.0

Den 28 Septembewr betaelt over ongel-
den aen den gaermeester van Ghijbelant,
volgens quitansie 85.16.4

Den 15 November betaelt aen den smit
van Ghijbeland over arbeytsloon en leve-
rantie van ijser, bij quitansie, met 0.14.0

Dito oock betaelt aen de glasemaker
over t'stoppen van glaesen aen het huys
op Ghijbeland, bij quitansie 1.4.0

1722 den 15 January betaelt voor een
paer silvere knopen aen de broeck
van Jannen geruylt, bij quitansie 2.13.0

Den 16 dito betaelt voor t'maecken
en lappen van schoenen voor Jannen,
volgens quitansie 3.7.0

Dito een wammes met een broeck voor
Jannen gecoft, bij quitansie 11.4.8

Dito betaelt voor lappen en stoppen
van Janne cleederen 1.8.0

Den 17 dito betaelt voor een paar kousen
voor Jannetjes 0.11.0
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Den 17 January aen sackgelt voor
jannen 0.14.0

Den 18 dito betaelt voor een paer clompen
voor Merrigjes 0.5.0

Den 20 dito aen een paer socken
voor Jannen betaelt 9.4.0

Den 11 Maert betaelt aen meesterloon tot
genesing van Janne hand, bij quitansie 4.10.0

Den 12 dito Merrigjes een mantel
gecogt voor bij quitansie 7.15.0

Den 13 betaelt aen goet dat Jan ge-
had heeft doen hij in sijn huer was,
bij quitansie 2.7.0

Den 14 aen linden betaelt tot
hemden voor de kinderen, bij quitansie 12.18.0

Nog gegeven aen toebacx gelt voor
Jannen 0.14.0

Den 20 dito aan Jannen gegeven
doen hij nae zijn huer ging 1.10.0

Den 1 April Marrigjes gegeven doen
sij nae haer huer toe ging 1.5.0

Den 2 dito betaelt voor het lappen
en maecken van nieuwe hemden voor de
kinderen, bij quitansie 4.2.0

Den 23 February gegeven aen school-
gelt voor Jannigjes, bij quitansie 1.6.0

Den 10 September in Leckerlant geweest en
het molegelt en den intrest van de weduwe
Schonenburg betaelt, doen verteert 0.4.0

/1072/
Den 10 September aen de weduwe Schonenberg
betaelt den intrest van vijff hondert
gulden capitael, want de 200 gulden hiervoren
gemelt nog niet was afgelost, daerom
des post voor het aflossen van de 200 gulden
diende gestaen te hebben, maer omdat
de voogden in hare memorie dit soo
aengeteeckent hadden, daerom dese
hier soo oock in reeckening gebragt
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a vier percento, beloopt volgens quitansie 20.0.0

Dito betaelt bij den gaermeester
van Leckerlnad over ongelden vol-
gtens quitansie, met 41.6.12

Den 13 dito aen Jannen aen gelt gegeven 1.10.0

Nog een paer coussen voor Jannen
gecogt 0.12.0

Den 16 April een borstrock voor Mer-
rigjes gecogt, volgens quitansie 1.4.0

Den 17 dito een hoed voor Jannen ge-
cogt, bij quitansie 1.16.0

Den 24 September betaelt voor een
paer coussen en een muts voor Jan-
nen, samen 1.9.0

Den 23 October doen de voogden in
Leckerland waren en een sloot beste-
de tot het maecken van een nieuwen 
acker, alsdoen verteert 0.4.0

Dito aan sackgelt gegeven voor
Jannen, met 1.10.0

Den 23 November betaelt voor een schorteldoeck,
een paer coussen en een el sersie voor Janneges 2.4.8

Den 10 December aen Jannen gegeven 1.10.0

Den 18 dito aen twee neusdoeckjes betaelt
voor Jannetjes 0.6.0

Den eersten Maert 1723 aen schout
Jongeneel tot Leckerland betaelt voor
reeckening van zijn schoonvader, ge-
wesene schout ende secretaris van den-
selven dorpe, over t'maecken van staet
ende inventaris van den boedel ende
goederen van Pieter Cornelis de Jong, soo-
als die deselve in gemeenschap met
zijn vrouw Lijntje Pieters hadde bese-
ten, stellen van voogden over de min-
derjarige kinderen, veele en verscheyde
besoignes wegens den voorsz. boedel
gehad en vertering daerop gevallen
etc., alsoo denselven Pieter Cornelis
de Jong sonder voogden over de min-
derjarige kinderen ofte de weeska-
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mer gesecludeert te hebben, was comen
te overlijden volgens overgeleverde
reeckening, dog egter bij moderatie
voldaen was volgens quitansie vol-
daen, met 60.0.0

Den 2 dito aen den gaermeester van
Leckerland over ongelden weder betaelt
volgens quitansie, met 121.8.0

Den 6 dito betaelt aen Barent Cornelisz
over t'maecken van de cade op de
dijck agter Schonenburg volgens
quitansie, met 11.10.0

Den 8 dito aen Jannen gegeven doen
hij nae zijn huere ging 3.11.0

/1073/
Den 8 Maert gegeven aen
schoolgelt van Marigjes, doen sij in
de cost thuys ging leggen, bij quitansie 6.0.0

Den 28 dito nog betaelt over stier-
gelt van het trecken van de coeyen
van Lijntje Pieters, dat in haer leven
was verdiende, bij quitansie 1.13.0

Dito met Laurens Aryens gereec-
kent en aen zijn huerpenningen
laten corten dat hij bij quitansies
over reparatie aen het huys heeft be-
taelt, alsoo daer veel reparatie aen
was, voor eerst betaelt aen Aert 
den decker, bij quitansie 13.14.0

Dito aen leg garen betaelt, quitansie 1.4.0

Nog betaelt volgens quitansie 0.3.0

Nog heeft Laurens betaelt aen
een planck, halen van sand ende
maecken van de waterkeering, bij
quitansie 3.2.0

Nog betaelt aen den metselaer
Barent Willemse volgens besteding
uyt de hand volgens quitansie 16.5.0

Nog betaelt aen calck en steen vol-
gens quitansie 17.10.0

Betaelt aen eycke latten, bij
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quitansie 3.2.8

Betaelt nog over leverantie van
riet en steen, bij quitansie 35.10.0

Betaelt voor het halen van calck, steen
en sand, bij quitansie 4.10.0

Aan de glaesmaacker betaelt, bij
quitansie 5.10.0

Betaelt aen sparren off juffers,
bij quitantie 12.18.0

Betaelt over het maecken van den
dijck op Schonenburg, bij quitansie 20.0.0

Betaelt aen schout Jongeneel als
gaermeester over Leckerland op
reeckening van de ongelden van de lan-
derijen gelegen onder Leckerland van
de lasten die over den jare 1722 ge-
gaert werden, bij quitansie 127.2.0

Betaelt over het graven van een
nieuwe sloot tot het maecken van
een nieuwen acker, volgens quitansie 15.17.8

Nog betaelt bij quitansie over t'
rijden van riet tot reparatie van
het dack, de somma van 4.0.0

Den 16 April betaelt aen Susanna
Jongeneel over leverantie van linnen
en wolle tot cleederen voor de kinderen
tot hemden voor Jannen, bij quitansie 4.7.0

Betaelt voor lappen van Janne
cleederen, bij quitansie 2.3.0

/1074/
Voor Jannen nog aen cleederen
gecogt volgens quitansie 12.18.0

Voor denselven silvere knopen aan
een hemptrock gecogt, bij quitansie 5.14.0

Voor denselven een hoed en 2 paer
cousen gecogt, bij quitansie betaelt 4.0.0

Voor denselven aen schoenen betaelt,
bij quitansie 3.3.0
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Den 23 April 1723 gereeckent met
Ary Aryense Eyckelboom en van
hem aen quitansies overgenomen
aen zijne huerpenningen gecort,
eerst aen ongelden 83.0.8

Aan den timmerman bij quitansie
betaelt 2.10.8

Aan den decker betaelt bij quitansie 0.7.0

Voor het baggeren op den dijck bij
quitansie betaalt in Ghijbeland 3.6.0

Aan den schout van Molenaersgraef
betaelt over t'schijrven van huercele
en verschot van segels, bij quitansie 6.19.0

Betaalt aen Ary Aentjes Jansz,
wonende aen de Giessen, den intrest
van een obligatie in capitael 900 gulden,
hiervoor in ontfang gemelt, lopende
tegen drie gulden en tien stuyvers vant
hondert, int jaer verschenen 13en
Juny 1722, beddraegt sulcx volgens
quitansie de somma van 31.10.0

Nog betaalt aen den schoenmaecker
over t'maecken van schoenen voor de
kinderen, bij quitansie 9.19.0

Betaelt aen Maggeltje Crul over
t'maecken en stellen van de kinderen
haer cleederen, bij quitansie 9.10.8

Nog betaelt in Sliedregt over cost-
gelt van de kinderen, omdat haer hoofden
in de eerste rijs nog niet heel waeren 12.0.0

Betaelt aen cleederen voor Jan-
netjes, bij quitansie 6.4.0

Betaelt aen cleederen voor deselve
volgens quitansie 2.10.0

Betaalt voor een hoed voor Janne-
tjes 0.10.8

Nog betaalt aen goed dat de kin-
deren gehad hebben, volgens quitansie 8.0.0

Betaelt aen Hendrick Willems 2 jaer
costgelt van Jannetjes, te weten het eerste
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jaer 38 gulden en het 2e jaer 30 gulden en nog
7 gulden over verschot van pagters, is samen, quitansie 75.0.0

Betaelt aen meesterloon van
Jannigjes hooft, volgens quitansie 3.11.0

/1075/
Dito gegeven aen den chirurgijn van den
Vuylendam over meesterloon van Jannigjes
hooft, bij quitansie, is abuys 0.0.0

Dito gegeven aen de metselaer in Lecker-
land, bij quitansie 2.9.0

Dito gegeven aen den timmerman Jan
Put tot Streefkerck over leveransie
en arbeytsloon van het huys in Leckerlant,
bij quitansie 13.2.9

Dito gegeven aen Willem Cornelisz
over t'maecken van de dijcken, bij quitansie 17.10.0

Dito gegeven aen schoolgelt van
Molenaergraeff, bij quitansie 0.12.0

Dito aen Aert den decker betaelt,
bij quitansie 4.14.0

Betaelt voor een paer cousen voor Jannigjes 0.13.0

Betaelt aen spijckers die gebruyckt
zijn in het repareren van het huys in
Leckerland, bij quitansie 18.1.0

Aen ongelden aen den gaermeester Gerrit
Symons over een restantje van de
ongelden die over den jare 1721 gegaert
wierden, bij quitansie 28.17.0

Den 28 Maert 1723 betaelt aen Lau-
rens Aryens van Wijnbergen ofte aen sij-
ne huerpenningen gecort vant jaer
verschenen Ste. Pieter 1723 over t'geen
denselven Laurens Aryens te preten-
deren hadde voor spitten van kennip-
land en laten van meerder mis als daer
was gevonden en laten van hoy etc., alles
steeds op de hofstede etc., hier 69.3.0

Den 13 Mey betaelt aan Ary Cornelisz
voor reeckening van Aryaentje Jans
Brandwijck een jaer intrest van een
obligatie in capitael 900 gulden a 3 gulden 10 stuyvers
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vant hondert, zijnde verschenen op datum
als boven, bij quitansie 31.10.0

Den 1 September 1723 betaelt aen de
erfgenamen van Aantje Cornelis over 2
jaren intrest van een hypotheeq
in capitael drie hondert gulden a 4 percento,
zijnde het laeste jaer verschenen
den 3 Mey 1723, bedraegt volgens quitansie 24.0.0

Betaelt aen de weduwe Jan Schonenburg
den intrest van een obligatie in capitael
500 gulden a vier percento, verschenen
22e April 1723, bij quitansie 20.0.0

Betaelt aen den schout Jongeneel tot
Leckerland over verschot van strijckgelt
opt verhuren van eenige land, schrijven
van de conditie van eenige landt, gelegen
op Schonenburg en verteering in vier
a 5 rijsen ten sijnen huyse gevallen,
schrijven van biljetten tot de verhuring,
verschot voor aflesen als anders, volgens
quitansie, met 11.14.0

De voorsz. voogden souden hier nog voor
uytgaaff cunnen brengen 40e penning,
sonder vacatie van haren ontfang hier-
voren gemelt, maer voor het jegen-
woordige geen gelt aen de cast is, terwijl
meerder is uytgegeven als ontfangen,
dierhalve de voorsz. voogden hetselve
tot nader te doene reeckeninge zijn
reserverende, dus hiervoor memorie

/1076/
Compt mede voor uytgaeff dat den secre-
taris compt voort int cort opstellen en con-
cipieren van dese reeckening 3.10.0

Compt den secretaris voor het registreren
van dese reeckening vermits deselve seer
groot is 6.10.0

Compt den secretaris voort schrijven van de
copie van dese reeckening, met 4.0.0

Voort zegel van de copie van dese
reeckening 2.16.0

Compt den schout voort overstaen van
dese reeckening 1.4.0
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Insgelijcx den secretaris voor t'over-
staen van dese reeckening en t'schrijven
vant slot 1.4.0

Comen mede 2 heemraden voor't over-
staen van dese reeckening 1.4.0

Den boden voor dagvaerden van heem-
raden 0.12.0

Nog over verteringe opt doen van
dese reeckening te vallen 2.0.0

Compt mede voor uytgaeff dat voor
de post betaelt aen Ghijsbert Sale
te weynig was uytgetrocken en hem
8 gulden 8 penningen meerder was betaelt
volgens inhoude van de quitansie 8.0.8

Den uytgeeff deser reeckening bedraegt int ge-
heel de somma van drie duysent seven gulden agt
stuyvers en twee penningen,
Segge 3007.8.2

Ende den ontfang als hiervoren is te sien, bedraegt
de somma van twee duysent agt hondert agt en vijff-
tig guldens negentien stuyvers en agt penningen, tegen
den andere vereffent, wert bevonden dat den uytgaeff
meerder is bedragende de somma van een hondert
agt en veertig gulden agt stuyvers en tien penningen, die
den voorsz. boedel aan de rendanten nu nog
suyvers schuldig blijft.
Segge 148.8.10

Aldus dese reeckening door de rendanten int hooft
van dese gemelt, gedaen, ter presentie van Cornelis
Bastiaense Beck, in huwelijck hebbende Marrigje
Pieters de Jong, ende Claes Cornelisz Hagendijck, in
huwelijck hebbende Grietje Pieters de Jong, kinderen van
de voorsz, Lijntje Pieters ende Pieter Cornelisz de Jong,
die bij desen verclaerden volcomen genoegen ende conten-
tement van den ontfang ende uytgaeff in dese reeckening
gemelt te nemen en oversulcx deselve reeckening soo in ont-
fang als uiytgave volcomentlijck in allen manieren
te approbeeren en voor goet op te nemen, sulcx deselve
aengehuwede personen verclaerden te doen bij desen. Actum
voor Cornelis Jongeneel, schout, Jan Cornelis Erckelens
ende Wouter Meesen, heemraden van den dorpe van Nieuw
Leckerland en ten oirconde van waerheyt respectivelijck
soo bij de comparanten mitsgaders Cornelis Basti-
aense Beck ende Claes Cornelisz Hogendijck ondertee-
kent op den 3en September 1723.
Cornelis Eykelboom door ordre van mijn vader
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Wouter Cornelissen Verhoeck
X Dit merck is gestelt met de hand van Cornelis Bastiaense Beck
Klaes Cornelis Hogdijck
C. Jongeneel
Jan Cornelisz Erckelens
Wouter Meesen

/1077/
Reeckening, bewijs ende reliqua
die doende is Pieter Cornelisz de
Jong, wonende tot Molenaersgraeff
als bij schout ende heemraaden van
den dorpe van Nieuw Leckerland
beneffens Aryen Lambertse de
Bruyn, wonende tot Streefkerck,
gestelt tot voogden over de minder-
jarige kinderen van Aart Lambertse
ende Maggeltje Aryens, beyde
overleeden binnen den dorpe van
Leckerland voornt. ende dat van
sodanigen ontfang ende uytgeeff
als den voorn. Pieter Cornelisz,
wegens de kinderen hare goede-
ren heeft gehad, gestelt in guldens
van twintig stuyvers het stuck, stuy-
vers ende penningen naer adve-
nand.

Sullende den ontfang en uytgeeff
van Aryen Lamberts Bruyn agter dese volgen.

Ontfang
Eerstelijck brengt den rendant
voor ontfang de somma van vijff hon-
dert gulden als blijckt op de rugge
van den inventaris van den voorsz.
boedel gemaeckt op den 13en Augustus
1721, dus de voorsz. somma 500.0.0

Nog ontfangen van Aryen Lamberts
Bruyn wegens de overschietende
penningen dewelcke op het erfhuys
zijn gemaeckt, de somma van 145.15.0

Somma den geheelen ontfang deser reeckening
van den voorsz. rendant Pieter Cornelisz bedraegt
de somma van ses hondert vijff en veertig
gulden en vijftien stuyvers. 645.15.0

Volgt den uytgeeff jegens den
nevenstaende ontfang gedaen
Eerstelijck brengt den rendant voor
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uytgaeff dat hij in diverse rijsen
heeft betaelt aen Berber en Annetjen
Aerts om het een en andere voor haer
te copen, bij notie 1.0.0

Betaelt aen een paer toffelen voor
Aryaentjen Aarts 0.15.0

Op den 2en April 1721 betaelt aen een
schrijfboeck voor de kinderen 0.7.8

Den 9 September betaelt aen Ary-
aentje Aerts om een rocxlijff te copen 4.2.8

Den 8 October betaelt aen Maggel-
tjes, weduwe Ary Crul, over een jaer
costgelt en leeren naeyen van Ber-
ber Aarts, volgens quitansie 40.0.0

Dito als boven betaelt aen de
voorsz. weduwe Crul over leverantie
van lint, twijn, catoen en andere
winckelwaren, ten dienst van de
kinderen van den voorn. Aart Lam-
bertse Bruyn, volgens reeckening
en quitansie daeragter staende 13.2.8

Den 13 October betaelt aen Aalbert
de Bas voor het maecken en lappen
van schoen voor de kinderen, volgens
reeckening en quitansie daer agter
staende, met 7.10.

/1078/
Den 6 Mey 1722 betaelt voor een hooge
hoed voor Annetjes de Bruyn, met 0.16.0

Den 5 October betaelt voor een paer
coussen voor Aryen de Bruyn 0.6.0

Betaelt aen de weduwe Crul over
leverantie en t'maecken van een
cripte mantel voor Aryaentjen
de Bruyn, volgens quitansie 5.19.4

Betaelt den 25 December aen Jacob
Pieterse Boom over een jaer
costgelt van Annigjen Aarts
volgens besteden en nog 7 stuvyers
over verschot van schoolgelt vol-
gens quitansie 28.9.0

Betaelt aen schoolgelt aen den
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schoolmeester van Molenaersgraeff
van Aryaentje en Berber Aarts
Bruyn, bij quitansie 1.8.0

Betaelt voor Ary Aarts aen een
paer coussen 0.13.0

Betaelt voor een paer clompen
voor Ary Aarts, met 0.3.0

Voor een paer ut supra voor Antjes 0.4.0

Voort verstellen van een rocx-
lijff van Aryaentjes Aerts betaelt 0.2.0

Betaelt voort maecken van twee
hooftdoecken voor Aryaentjen
Aarts 0.3.0

Betaelt voor twee paer clompen
voor Aryen Aarts, met 0.6.0

Betaelt voor een paer wanten
voor den voorsz. Aryen Aarts, met 0.3.0

Betaelt aen een paer coussen voor
Aryaentjen Aarts 1.4.0

Betaelt aen Aryaentjen Aarts
voor sackgelt doe sij nae haer huer
ging, met 0.12.0

Betaelt aen Berber Aarts voort
copen van twee taeffeltjes en een
hengsel, met 0.14.0

Betaelt aen Aryaentjen Aarts
voor kerckduyten, met 0.4.0

Den 31 Augusty betaelt aen Maeyken
Leenderts over een halff jaer houwgelt
en leeren naeyen aan Berber Aarts,
volgens quitansie, met 18.0.0

Betaelt aen een hoed voor Ary
Aarts, met 1.5.8

Betaelt voort maecken van twee
hemden voor Ary Aarts, met 0.7.0

/1079/
Betaelt voor verwen van koussen
voor Aryen Aartsen, met 0.3.0
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Betaelt aen een paer clompen voor 
Aryen Aartsen 0.2.8

Betaelt den 25 Augustus 1723 aen
Cornelis Hoeck voor een jaer cost-
gelt als anders van Aryen Aarts
bij quitansie 36.0.0

Betaelt den [open plek] Augustus aen Aalbert
de Bas voer't maecken en lappen
van schoenen, bij quitansie 2.13.0

Betaelt aen Maggeltje Willems we-
gens leverantie van garen, linden,
catoen etc. volgens reeckening en
quitantie daer agter staende met 16.7.10

Somma der geheelen uytgeeff van dese reeckening
bedraegt de somma van een hondert drie en
tagtig gulden twee stuvyers en ses penningen,
Segge 183.2.6

En den ontfang bedraegt als hiervorens is te sien
de somma van ses hondert vijff en veertig gulden
vijftien stuyvers,
Segge 645.15.0

Tegen den anderen vereffent blijkt meerder
ontfangen als uytgegeven een somma van vier hon-
dert twee en sestig gulden, twaelff stuvyers en tien penningen,
die den rendant aen de weeskinderen van Maggeltje
Aryens, verweckt bij haer eerste man Aart Lamberts
Bruyn, schuldig blijft.
Segge 462.12.10

Volgt den ontfang ende
uytgaeff die den voorn. Aart
Lamberts Bruyn beneffens Pieter
Cornelisse, mede voogt, wegens den
voorsz. boedel, in int hoofd van dese
breeder gemelt, alleen heeft gehadt.

Ontfang
Eerstelijck brengt den rendant in
ontfang t'geene denselven uyt handen
van schout ende heemraden van den
dorpe van Leckerland heeft ontfangen
wegens de penningen nog suyvers
bij t'sluyten van den inventaris
van den voorsz. boedel heeft ontfangen
voor de helft volgens t'slot van den-
selven inventaris, de somma van 500.0.0
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Nog heeft den rendant ontfangen
van schout en geregten voornt. wegens
de penningen dewelcke op het erfhuys
zijn gemaeckt volgens erfhuys-
ceel in dato den 28en Augustus 1721,
de somma van 640.13.0

Nog ontfangen van Jacob Danens,
kennipcoper, over leverantie van 422
pond braeck volgens Danens eygen
handschrift, de somma van 40.16.0

Nog ontfangen van Cornelis Jans
Versluys over coop van t'hoy t'ge-
ne op het houden vant erfhuys was
opgehouden en cort daerna vercogt
voor de somma van 62.0.0

/1080/
Nog heeft den rendant ontfangen
van schout Jongeneel t'geene den-
selven hadde ontfangen wegens het
int openbaer verpagten van eenige
elsen en rijsvelt, mitsgaders riet
dat bij en aen de voorsz. hofstede hoorde,
daer deselve Maggeltje Aryens op
overleden is, volgens de conditie daer-
van zijnde in dato den 6 November 
1721, bedraegt int geheel de somma van 51.10.0

Nog ontfangen wegens het vercopen
van eenige hoy bij de voogden uyt de
hand gedaen, voor de somma van 4.16.0

Verder zijnde nog eenige goederen
op den inventaris gebragt, dewelke
op het publycq erfhuys niet zijn vercogt,
maer zijn getransporteert ende over-
gegeven aen Ysaack Leendertse Boer,
in huwelijck gehad hebbende Maggeltje
Aryens, in voldoeninge van sodanige
somme van 125 gulden als hem was compete-
rende ingevolge van de acte van uyt-
coop, gepasseert voor schout en heemra-
den van L;eckerland voornt. in dato den
19 Augustus 1721 en dulcx dese post alhier
gebragt voor memorie

Bedraegt den ontfang deser reeckening de
somma van een duysent twee hondert negen
en tnegentig gulden vijftien stuyvers
Somma segge 1299.15.0
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Uytgeeff jegens den vorenstaende
ontfang
Eerstelijck heeft den rendant Ary
Lambertse de Bruyn gegeven aen
Pieter Cornelis, medevoogd, ter
presentie van schout ende heemraden
van Leckerland, van de erfhuys-
penningen volgends handschrift van
den schout, de somma van 145.15.0

Den 27en Augusty 1721 betaelt aen
Cornelia Jans, wollenaeyster, voor't
maecken van rouwcleederen voor de
voorsz. weeskinderen, volgens quitansie 5.13.0

Dito betaelt aen Cornelis Pauwelis
over leverantsie van winckelwaren ten
behoeve van de weeskinderen, volgens 
quitansie, de somma van 8.0.0

Den 28 Augusty betaelt aen Dirck
[open plek] over coop van kennip die
Aart Lamberts in zijn leven heeft
gehad volgens quitansie, de somma van 9.7.4

Den 27 dito betaelt aen Jan de Wilde,
schoolmeester tot Leckerland, over
schoolgelt van de kinderen, graft-
maecken en doodcleet, volgens
reeckening en quitansie, de somma van 6.3.4

Dito betaelt aen Marya Aryens
Starrenburg over een jaer huer van
seeckere hofstede bij de voorn. weduwe
van Aart Lamberts in hure gebruyckt,
verschijnen sal den 1en Mey 1722, de somma
van 144 gulden met nog 2.5.0 aen meel en
grutten, sulcx tesamen bij quitansie 146.5.0

/1081/
Dito betaelt aan Martynis Grison, 
chirurgijn, over geleverde medicamen-
ten in de sieckte van de voorn. Mag-
geltje Aryens, volgens quitansie 5.0.0

Dito betaelt aen de weduwe Jan
Croon over leveransie van schoenen
en lappen voor de weeskinderen vol-
gens reeckening en quitansie, met 9.10.0

Den 2en Augusty betaelt aen Ysaack
Leendertse over t'geene zijn moeder
en suster hadde verdient in den boedel
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van de voorsz. Maggeltje Aryens als-
mede over verschot aen seecker persoon
verdient over meyen en opsteecken van
t'hoy, alles volgens reeckening en qui-
tansie, de somma van 12.12.0

Dito betaelt aen Cornelis Jongeneel,
schout en secretaris tot Leckerland,
over vacatie, schrijfdiensten, verterin-
gen, verschot van zegels als anders
volgens reeckening en quitansie 60.0.0

Dito nog betaelt aen denselven
schout Jongeneel over verteringe ten
zijnen huyse gedaen volgens quitansie 5.0.0

Den 31 dito betaelt aen Aalbert
Willemse volgens quitansie, met 1.9.0

Den 2 September betaelt aan Jan Leen-
dertse voort maecken van de dood-
kist van Maggeltje Aryens en tim-
meren van de schuyt, tesamen volgens
quitansie, met 5.4.0

Den 2 September betaelt aen Cornelis
Blaas over per reste van cooppenningen
van een nieuwe schuyt volgens quitansie 13.0.0

Den 10 dito betaelt aen Claes Cornelisz
tot Leckerkerck over leveransie van
bier int sterfhuys van de voorn. Mag-
geltje Aryens, volgens reeckening en
quitansie, de somma van 10.8.0

Den 20 October betaelt aen Pieter Jansz
Versluys van een camp weylandt bij de
voorsz. Maggeltje Aryens zaliger
gebruyckt, volgens quitansie, met 20.0.0

Den 31 dito betaelt aen Leendert
Starrenburg voor't eggen vant kennip-
land, volgens quitansie, met 1.10.0

Den 12 November betaelt aen Tijs
Croon, schoenmaecker, voort maecken
van schoen voor de weeskinderen
volgens quitansie, met 1.17.0

Betaelt aen Aantje Dircx over t'
naeyen en leveransie van linden,
volgens quitansie, met 0.17.12
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Int jaer 1721 betaelt aen Cornelis
Jansen Versluys over t'maecken 
van den dijck volgens quitansie 1.10.0

Betaelt aen Willem Leendertse over
stiergelt in jaer 1721, volgens
quitansie, met 1.1.0

/1082/
Betaelt aen Annetje Bastiaense
over t'geene sij heeft verdiend aen
de weeskinderen van Maggeltje
Aryens, bij quitansie 1.0.0

Betaelt aen Gerrit Mandemaecker
over vissen volgens aenteeckening 0.10.0

Betaelt aen Cornelis Pauwelisse
voor t'stellen van een hemptrock 0.11.8

Betaelt aan Aalbert den Backer
voor 2 paer bloocken 0.6.0

Betaelt voor 2 neusdoecken voor de
kinderen 0.7.0

Verschoten aen strijckgelt wanneer
de rijs wierde verpagt 0.16.8

Nog aen stiergelt aen van Soelen
betaelt 0.6.0

Nog betaalt voor 2 neusdoecken
voor de kinderen, met 0.6.0

Voor een muts betaelt 0.6.0

Voor een paer wanten betaelt 0.3.0

Voor een lap sergie betaalt 0.5.0

Voor een paer koussen 0.10.0

Voor maecken van 2 hemdigjes 0.6.0

Betaelt voor linden tot een rockje
en een broeckje, samen 1.7.0

Den 10e Mey 1722 betaalt aen Jan Ja-
cobse over een jaer landpagt van seec-
kere landerijen bij de weduwe van de
voorn. Aart Lamberts gebruyckt,
volgens quitansie, met 36.0.0

33



Betaelt aen Tijs Croon over t'maecken
van schoenen voor de weeskinderen,
volgens reeckening ende quitansie, met 1.15.0

Den 3 September betaelt aen Cornelis Pau-
welse, kleermaecker, over t'maecken
van cleeren voor de weeskinderen volgens
reeckening en quitansie 2.5.2

Betaelt aen Jannigje Willems over t'
copen van coussen voor de weeskinderen,
volgens reeckening en quitansie 0.19.0

Betaelt aan Jacob Smit over t'copen
van een deecken voor de kinderen van
Aart Lamberts, bij quitansie 4.0.0

Betaelt aen Geertjen Lamberts
over een jaer costgelt van Aaltje
Aarts, dat verschenen is geweest
den 30en Augusty 1722, bij quitansie 49.8.0

Nog heeft den rendant betaalt aan
eyge handen wegens een jaer cost-
gelt van een soontje van Aart Lam-
bertse, genaempt Aryen Aarts, dat
verschenen was geweest den 30en 
Augustus 1722, volgens accoord 43.0.0

/1083/ 1723
Betaelt aen Cornelis Pauwelisse over
naeyen en stellen van de kinderen
haer cleederen, volgens reeckening
en quitansie 3.12.0

Den 13 February betaelt aen den
schoolmeester van Vliet tot Streefkerck
over schoolgelt etc., bij quitansie 0.12.0

Betaelt aen Ysaack van der Mey
over stelwerck van een goed van de
voorsz. Annigje Aarts, met 0.17.0

Den 25 February betaelt aan Teunis
de Bruyn over t'copen van een
psalmboeckje voor Annigje Aarts 1.5.0

Nog heeft den rendant betaelt aen 
hemselven over ses weecken costgelt
van de voorsz. Annigje Aarts, met 5.10.0

Betaelt aen Jannetje Willems over
coop van eenig goet tot het maecken
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van een rockje en een paer mouwen
voor Aaltjes Aarts, de somma van 1.10.0

Den [open plek] April betaelt aen den pagter
van het zout, zeep, heere en redemptie-
gelt van den termijn ingegaen prima
April 1721, volgens quitansie 4.0.8

Betaelt aen den pagter volgens reeckening ....

Koehouders, zout en hoorngelt, soo
over de beesten als wegens het zout-
gelt over de famielje van de voorsz.
Maggeltje Aryens van den termijn
ingegaen den 1 April 1721, mede
volgens quitansie, de somme van 25.15.11

Den 15 Maert 1723 betaelt aan Cor-
nelis Jongeneel, schout tot Leckerland,
over verschot van treckgelt en ver-
teringe met het scrijven van de con-
ditie tot verpagtinge van eenige
elsen en ander rijsgewas, bij quitansie 2.8.8

Betaelt aan Tijs Croon over t'maec-
ken en lappen van schoenen etc.
voor de voorsz. weeskinderen, vol-
gens reeckening en quitansie, met 1.9.0

Den 26 Augusty 1723 aen Tijs Croon
over t'maecken en lappen van schoenen,
volgens reeckening en quitansie 1.18.0

Den 27 dito betaelt aan Aentje Dircx,
naeyster, over arbeytsloon en leve-
rantie van eenige waren, volgens
reeckening en quitansie 1.16.8

Betaelt voor een paer coussen voor
Antjes volgens aenteyckening, met 0.11.0

Item nog betaelt voor een paer
coussen voor Aaltjes 0.8.0

Item gelevert 13¼ el linden tot een
hempt voor Aryaentjes tot 13 stuyvers
de el, compt 2.2.0

/1084/
Aan Antjes gegeven tot speelgelt 0.5.0

Nog gelevert tot behoeve van de
voorsz. weeskinderen soo aen band,
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sajet, twijn etc. in verscheyde rijsen
tot den 1 September 1723, volgens aenteec-
kening, de somma van 0.19.l2

Item nog gegeven aen Antjes 0.5.0

Item nog aen Antjes gegeven 0.7.0

Nog aen haer gegeven 0.8.0

Betaelt aan Geertjen Lamberts
Bruyn over een jaer costgelt van
Aaltje Aarts, dat verschenen is geweest
den 30en Augusty 1723, volgens qui-
tansie, de somma van 52.0.0

Betaelt aen een paer cousjes voor
Antjes 0.11.0

Betaelt voor coussen, garen en lind
voor de voorsz. weeskinderen, volgens
reeckening en quitansie 2.6.0

Betaelt aen Ysaack van der Mey
voor t'stellen en lappen van An-
nigje Aarts cleederen, bij quitansie 1.1.0

Betaelt aen Tijs Croon, schoenmaec-
ker voor't maecken en lappen van
schoenen en muylen voor de weeskin-
deren, bij quitansie 2.14.0

Betaelt aen schout Jongeneel tot
Leckerland over rantsoengelt van
62 gulden waervoor het hoy aen Cornelis
Capteyn is vercogt, alsoo het op het
erfhuys was opgehouden en cort
nae het sluyten van de erfhuys-
ceel vercogt, bij quitansie 3.2.0

Compt den secretaris voor't minuteren
van dese reeckening 1.16.0

Den secretaris compt voor't registre-
ren en appostilleren van dese reec-
kening tesamen 4.0.0

Voor't grosseren van dese reec-
kening 3.4.0

Voor't zegel 1.8.0

Den schout voor't overstaen van de
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reeckening 1.4.0

2 heemraden terselver saecken 1.4.0

/1085/
Den bode 0.12.0

Den schout over vertering opt doen
deser reeckening gevallen in 2
dagen vermits den eenen voogd op
den eersten dag niet was gecomen 3.13.0

Betaelt aen den schout van Streef-
kerck over facatie soo int sterf-
huys als de voogden te adsesteren
int doenm van de reeckening als
andersints, bij moderatie 3.0.0

Bedraegt den uytgeeff deser reeckeninge de somma
van seven hondert twee en vijftig gulden vier stuvyers en
drie penningen, somma 752.4.3

Veffent tegens den ontfang, zijnde als voren,
blijckt de somma van een duysent twee hondert ne-
gen en tnegentig gulden vijftien stuyvers,
somma 1299.15.0
Word bevonden den rendant Ary Lamberts
de Bruyn bij slot van dese reeckening schul-
dig blijft als meerder te hebben ontfangen
als uytgegeven te hebben vijff hondert seven
en veertig gulden tien stuyvers en dertien
penningen,
Segge schuldig blijft 547.10.13

Aldus gedaen, gereekent en gesloten nae costu-
me van reeckening, ter presentie en overstaen
van ons Cornelis Jongeneel, schout, Huyg Wil-
lemse ende Wouter Meesen, heemraden van den
dorpe van Nieuw [Leckerland] op den 7en April 1724.
X Dit merck is gestelt met de hand van Ary Lamberts Bruyn
C. Jongeneel 1724
Wouter Meesen
& Dit merck is gestelt met de hand van Huyg Willems

/1086/
In den name des Heeren, Amen.
Op huyden den 23 Maert 1726 compareerden
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden van den
dorpe van Nieuw Leckerland, Teunis Cornelis van de
Griend ende Cornelia Hermense, egte man
ende vrouw, wonende in desen dorpe van Nieuw Leckerland,
ons schout en heemraden bekent, de voorn. Teunis Cornelisz
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siekelijck te bedde leggende, ende sij Cornelia Hermense
cloek ende gesont, edoch beyde haer verstand, redenen
en memorie wel hebbende ende bequamelijck gebruyk-
kende, als uytterlijck bleecq, bedagt hebbende des
s'mensen levens cortheyt op deser aerde ende dat
er niet seeckerder is dan de dood ende niet onseecker-
der dan de tijt ende uere vandien, oversulcx niet
van sins en meeninge sijnde, omme uyt den ligte deser
weerelt te scheyden sonder alvorens van hare tijdelijke
goederen uytterlijck te hebben gedisponeert, doende 
t'selve uyt haer vrijen ende onbedwongen willen,
sonder persuatie van yemande (soo sij seyden), dog
alvorens daertoe comende, verclaren sij testateuren
wel expresselijck te revoceren, casseren, dood ende
te niette te doen alle sodanige testamente, codicille
ende andere soorten van uytterste wille, als sij testa-
teuren tesamen ofte yeder van hen int bysonder
soude mogen hebben gemaeckt ofte opgerigt, niet
willende dat op alle deselve ofte een van dien eenige
de minste agt ofte reflectie sal werden genomen, als
verclarende alle deselve wel expresselijck bij desen
te casseren, dood ende te niet te doen, ende oversulcx op-
nieuws tot hare dispositie comende over hare tijdelijke
goederen, verclaren sij comparanten testateuren malcanderen reci-
proce, dat is over ende weder over ende oversulcx den
eersstervende den langstlevende van hun beyden
te stellen, nomineren ende institueren tot sijn
ofte haer eenige ende algeheele erffgenaem en dat /
in alle de goederen, soo roerende als onroerende, present
ende toecomende, egene ter weerelt uytgesondert ofte
gereserveert, sulcx en in dier voegen den eerststervende
metter dood ontruymen ende agterlaten sal, omme
daermede te doen ende handelen als met eygen goederen
vermag te doen, alles met vollen regten van institutie
bij desen, met dese belastinge, mitsgaders wille ende
begeerte, dat de langstlevende gehouden sal wesen
de kind ofte kinderen, bij den anderen geprocreert
eerlijck op te voeden ende van alles te versorgen, tsij
van eeten, drincken, cleeden, reeden, havenis en
gemack te doen, soowel in sieckte als gesontheyt, de-
selve te laten leeren leesen en vervolgens haer dienstig
wesen dal, dog naer staet en gelegentheyt van
den boedel en dat ter tijt ende wijle tot de kindt
ofte kinderen ende elck vandien gecomen sullen sijn
tot haer mondigen dagen, huwelijcken ofte andere
state en aldaer gecomen sijnde, de langstlevende
gehouden sal wesen aen yeder kind uyt te keeren
de somma van drie hondert caroly guldens eens son-
der meer, ende dat alles in plaetse ende voldoeninge
van derselver legitime portie, de kinderen naer regten
competerende, haer daerinne tot mede-erfgenamen
sijn instituerende bij desen, soo de langstlevende
van de testateuren sig ten verderen huwelijcken
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state mogte comen te begeven en kind ofte kinderen
uyt haer huwelijck geprocreert int leven sijnde,
sal den langstlevende gehouden sijn uyt te keeren
ende te laten volgen aen deselve hare kind ofte kinde-
ren de geregte helft van den boedel ende goederen,
sodanig des als dan bevonden sal werden te sijn,
willende ende begeerende sij testateuren nog, indien
hare kinderen op het overlijden van de langstlevende
van hen testateuren alle nog geen 20 jaren oud waren,
dat alsdan haer testateuren boedel onder deselve 
/1087/ hare kinderen alsdan nog niet sal mogen werden
verdeelt voor en aleer het jongste kind vandien
den ouderdom van 20 jaren sal hebben bereyckt, als is
haer testateuren wille, dat deselve soo lang uyt den ge-
menen boedel sal moeten werden onderhouden en geali-
menteert, stellende sij comparanten testateuren
tot voogt ofte voogdesse over haer minderjarige
kinderen de langstlevende van hun beyden, beneffens
Claes Huymans Middelcoop, wonende onder
Langeracq, haer testatrice broer, ende Hermanus
Teunisse van de Griend, haer testateuren soon,
gevende aen deselve sodanige magt ende authoriteyt
als alle voogden naer regten eenigsints toecomt,
met magt van substitutie surrogatie en assumptie,
sonder daertoe te behoeven eenige nadere confirma-
tie, met uytsluytinge van schout en weesmannen
van Nieuw Leckerland, behoudens haer Ed.
respect ende weerdigheyt, ende alle andere alwaer
haer testateuren sterfhuys anders soude mogen
comen te vallen, niet willende dat alle deselve
ofte eenige vandien haer met desselfs boedel
sal ofte sullen hebben te bemoeyen, maer alle
deselve en elcx vandien daervan sijn excuserende
bij desen, alle t'geene voorschreven staet haer
testateuren van woort tot woort voorgelesen
ende wel beduyt sijnde, seyden ende verclaerden
t'selve te wesen haer testament, laeste ende
uytterste wille, willende ende begerende
t'selve sijn volcomen effect sorteren sal, t'sij
als testament, codicil, legaat, bespreck, gifte
uyt saecke des doods, ofte onder den levende, soo
t'selve best sal connen bestaen, al waer't oock soo
dat alle nodige solemniteyt in desen gerequireert /
in dese mogte sijn geomitteert, versoecken acte
in debita forma. Aldus gedaen ende gepasseert
ten huyse van de testateuren voor Cornelis Jongeneel,
schout, Willem Janse Boerman ende Aart Cornelisse
Haan, heemraden van den dorpe van Nieuw Leckerland,
ten daege, maent en jare als boven.
X Dit merck is gestelt met de hand van Teunis Cornelis de Griend
Cornelia Hermenze
C. Jongeneel, schout
Willem Boerman
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Aert Cornelisz de Haen

/1088/
Op huyden den 31e July 1726 compa-
reerden voor ons ondergeschreven schout ende heemraden
van den dorpe van Nieuw Leckerland, Maria Cornelis
Muys, weduwe Fop Willems, onse inwoonster, ter
eenre, Willem Jansen Boerman, wonende mede
in Leckerland, ende Ary Pieterse, wonende onder
Leckerkerck, beyde als testamentaire voogden
over de vier minderjarige kinderen bij haar verwekt
aen den voorsz. Fop Willems, ter andere sijde, te kennen
gevende sij comparanten dat ten wedersijden bij
haer was geëxamineerd ende in overweginge
genomen den testamente die de voorsz. comparante
met hare overleden man hadde opgerigt ende
gepasseert voor den notaris Cornelis Evenblij ende
seeckere getuygen, residerende in de vrije heerlijck-
heyt Wijngaerden in dato den 24 November 1724, waer-
bij den eerststervende den langstlevende van hen
testateuren malcanderen hadde gestelt ende
geinstitueert tot sijnen ofte hare eenige ende
universeele erfgenaem, met last van alimentasie
ende opvoedinge van deselve haer kinderen die
den eerststervende soude comen agter te laten, en
indien de langstlevende van hen testateuren weder
in een tweede ofte andere huwelijck quame te bege-
ven, sonder alvorens eenige solemnisasie van dat
te ondernemen, deselve langstlevende vooraff
gehouden ende geobligeert sal sijn ten behoeve
van de voorsz. hare kinderen bij den eerststervende
agter te laten, affstand te doen ende te laten
volgen de geregte helfte van de voorsz. haer-
liedes boedel in der tijt etc., sijnde dan waer
dat den voorsz. eerste comparante in desen de langstle-
vende van hen testateuren gebleven is, dewelke
nu van voornemens is haer in tweede huwelijk
te begeven, dan alvorens daertoe te comen ofte /
eenige solemnisatien vandien te ondernemen,
de wedersijtse comparanten, vermits de geringheyt
des boedels, met den anderen waren verdragen
ende geaccordeert in voegen ende manieren als
volgt, namentlijck, dat de voorn. weduwe comparante
in desen derselver vier kinderen, met namen Willem 
Foppen, oud 9 jaren, Baertje Foppen, oud 8 jaren,
Jannetje Foppen, oud 7 jaren ende Aryaentje
Foppen, oud 5 jaren, alle geprocreert bij haer en
derselver man saliger, deselve gehouden sal wesen
de voorn. kinderen te laten leeren leesen, scrijven,
oock mede deselve in de ware gereformeerde religie
en leere op te voeden, oock deselve op te voeden en houden
in cost, dranck en cleederen, alles aen den lichame
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behoorende, alsmede te laten leeren een ambagt
daer deselve kinderen hare cost mede sullen cunnen
gewinnen, ende dit alles tot haren mondigen dagen
ofte anders ten eerder huwelijcken state, alles naer
inhoude van den voorsz. testamente, ende alsdan daer-
toe gecomen sijnde aen deselve kind ofte kinderen
een eerlijcke uytsettinge te geven, naer staet ende
vermogen, sonder daertoe gehouden te sijn, en daeren-
boven aen yeder kind te geven en uyt te keeren
eens de somma van drie caroly guldens van haer
vaders besterffenis, ende ofte het
quam te gebeuren, dat eenig kind ofte kinderen
quamen te overlijden voor hare mondigen dagen,
dat deselve drie guldens sal comen ende succederen op de
andere kinderen, onder de conditie indien de
eerste comparante quame te overlijden voordat de voorsz.
vier kinderen hare mondige jaren hadde becomen,
dat alsdan voor die opvoedinge de voorsz. eerste
comparante hare toecomende man sal moeten laten
volgen alle sodanige goederen als de eerste comparante
van hare voorsz. 1e man ingevolge van de voorsz. 
/1089/ testamente heeft geprofiteert, ten waren denselven
de opvoedinge van die kinderen aen hem quame te
behouden.
Op dese vorenstaende conditie soo heeft Maria Muys,
weduwe Fop Willems, eerste comparante in desen, met haer
kinderen vertigt ende geapprobeert bij Willem
Janssen Boerman ende Ary Pieterse, sijnde de tweede
comparanten in desen, als voogden over de minderjarige
kinderen in desen geregtigt, yeder daerin te-
vreeden sijnde, ende daeronder verbindende
sij comparanten ten wedersijden hare personen als
nae regten.
Aldus gedaen ende gepasseert voor Cornelis
Jongeneel, schout, Ary Jansen Verschoor ende
Aart Cornelis de Haen, heemraden van den
dorpe van Nieuw Leckerland, ten dage, maende
en jare als int hooft van dese is gemelt.
X Dit merck is gestelt met de hand van Maria Muys
Willem Boerman
Ary Pieterze
C. Jongeneel
Ary Janse Verschoor
Aert Cornelisz de Haen

Op huyden den 16en April 1728 compa-
reerde voor de ondergenomineerde schout ende
heemraden van den dorpe van Nieuw Leckerland,
Ary Janssen de Jong, meerderjarige jonckman,
wonende binnen den voorsz. dorpe, te kennen gevende
dat denselven met en beneffens sijnen broeder, 
Cornelis Jansen de Jong, dewelcke nu al eenige
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jaren meerderjarig is geweest, tesamen in den
jare 1714 bij dode ende overlijden van hare grootvader
en groot moeder waren opgecomen ende aenbe-
storven eenige goederen, dewelcke door schout ende
heemraden als oppervoogden en weesmannen in
den voorsz. dorpe over alle toesigtbehoevende persoo-
nen in denselve dorpe waren verloot, waervan
extract uyt de erfhuyscedulle en de conditie
van vercopinge van een huys ende eenige landen
door den secretaris alsdoen sijnde is gemaeckt,
waerbij blijckt ende te sien is, dat deselve Cornelis
ende Ary Jansen de Jong bij slote van reeckening,
naedat alvorens de schulden des boedels waren
betaelt, te boven waren gecomen ende voor haer alsdoen
nog suyver te deelen waren eene somma van een
hondert drie en vijftig gulden en 12 stuyvers, en alsoo
de voorsz. kinderen alsdoen nog minderjarig
waren en door haer grootvader off grootmoeder
in haer leven over deselve kinderen geen voogden en
waren gestelt ende dienvolgens de voogdije op schout
en heemraden voorsz. was vervallen, soo ist dat deselve
alsdoen hadden connen goetvinden over de voorsz.
erffenisse deselve minderjarige kinderen uyt den voorsz. hoofde
sijn aenbestorven, aen te stellen de personen van
Willem Jansen Boerman ende Cornelis Wiggerse
volgens acte van voogdije daervan sijnde, in
dato den 25en Mey 1724, dan alsoo de voorsz.
voogden de voorsz. somme van 153 gulden 12 stuvyers
hadden uytgeset tegen vier gulden van de hondert
gulden int jaer en in den jare 1722 aen de voorn.
voogden met den intrest vandien was opgeleyt
geworden, dienvolgende aen intrest in de agt jaren is
beloopende de somma van agt en veertig gulden en sulx
tot den jare 1722 tot nu toe niets heeft gewonnen 
/1090/ omdat de voorn. voogden hetselve met geene
seeckerigheyt hebben weeten uyt te setten en
dienvolgende den intrest tot den jare 1722 voor
ontfang wert gebragt tegen een hondert en
vijftig gulden capitaal, sijnde de overige 3 gulden
12 stuyvers de voorn. kinderen voor sackgelt
uytgedeelt, dienvolgende het capitaal ter somma
van 150 gulden met den intrest a 48 gulden
bij den kinderen getrocken compt te bedragen de
somma van een hondert agt en negentig gulden,
dan alsoo den voorsz. Cornelis Wiggers in den 
jare 1717 is comen te overlijden en oversulx
tot dato deses de voogdije bij den voorn. Willem
Jansen Boerman alleen is waargenomen ende
geadministreert, en alsoo den voorn. comparant
Ary Jansen de Jong die nu onlangs meerder-
jarig is geworden en oversulx hem hadde
geaddresseert aen den voorsz. sijnen voogd
Willem Jansen Boerman, onder wiens de helft
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der voorsz. gelde nog sijn berustende, te mogen
ontfangen ter somma van negen en tnegentig
gulden gelijck den voorsz. Cornelis Jansen op den
14en December 1722 van den voorn. Boerman
hadde genoten, waerin denselven Willem
Boerman met goetvinden ende consent van
ons schout ende heemraden heeft geconsenteert
ende bewilligt, bekennende dienvolgende
den voorn. comparant Ary Jansen de Jong de voorsz.
somma van negen en tnegentig gulden in vol-
doeninge van sijne erfportie ontfangen
ende genoten te hebben, den laesten penning
metten eersten, sonder dienaengaende altoos
tot lasten van den voorn. Willem Jansen
Boerman te blijven behouden of te reser-
veeren ende bedanckende mits desen hij comparant den-
selven Boerman voor sijn goet bewint ende
directie daeromtrent voor hem gedaen,
belovende daeromme denselven voogdt
naer dese hem noyt eenige moeylijckheden te
sullen aendoen ofte om eenigen nadere reecke-
ninge te sullen manen, t'sij in regten
ofte daerbuyten in geenderley manieren, /
renuntierende mitsdien hij comparant van recol-
lement van haer reeckeninge ofte eenige andere
behulpmiddelen die denselve t'eeniger tijt te
stade soude mogen comen als verclaerde
hij comparant ten volle genoege ende blijck van reecke-
ning gedaen te sijn.
Aldus gedaen ende gepasseert voor Cornelis
Jongeneel, schout, Ary Jansen Verschoor ende
Melis Barentse Streefland, heemraden van den
voorn. dorpe, op datum als boven.
X Dit merck gestelt met de hand van Ary Jansen de Jong
C. Jongeneel 1728
Ary Jansen Verschoor
Melis Barentse Srefland

/1191/
Reeckening, bewijs ende reliqua
die bij desen doende is Ary Lamberts
de Bruyn, wonende tot Streefkerk,
als bij schout ende heemraden van
Leckerland beneffens Pieter
Cornelisse, wonende tot Molenaers-
graeff, gestelde voogden over de
minderjarige kinderen van Aert
Lambertse en Maggeltje Aryens,
beyde overleden onder den dorpe van
Nieuw Leckerland voornt. ende
dat van sodanigen ontfang ende
uytgeeff als den voorn. Ary Lam-
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bertse Bruyn wegens de kinderen
hare goederen heeft gehad, gestelt
in guldens van twintig stuvyers het
stuck, stuyvers ende penningen nae
advenant.

Sullende den ontfang ende uytgeef
van Pieter Cornelisz agter dese volgen.

Den rendant Ary Lambertse
Bruyn brengt alhier voor ont-
fang het slot van sijne voorgaende
reeckening, waerbij blijkt dat
denselven aen de voorn. wees-
kinderen is schuldig gebleven
de somma van 547.10.13

Uytgeeff jegens den voren-
staenden ontfang gedaen
Eerstelijck heeft den rendant
betaelt over een jaer cost-
en houwgelt als anders aen Geer-
tje Lamberts wegens Aaltje Aerts
volgens quitansie in date den
28 Augusty 1724, met 41.15.0

Nog betaelt aen deselve Geertje
Lamberts voor't tweede jaer cost-
en houwgelt van de voorsz. Aaltje
Aerts volgens quitansie,
dato den 28sten Augusty 1725, mede
met 41.15.0

Nog heeft den rendant be-
taelt aen de voorsz. Geertje
Lambers voor't derde jaer
houw- en costgelt van de voorsz.
Aaltje Aerts, volgens
quitansie in dato den 28en
Augusty 1726, mede met 40.0.0

Nog heeft den rendant betaelt
aen de voorn. Geertie Lamberts
voor't vierde jaer houw- en cost-
gelt van de voorsz. Aeltje Aerts,
volgens quitansie in dato [open plek] 
1727, met 40.0.

/1092/
Nog heeft den rendant betaelt 
aen de voorn. Geertjen Lamberts
voor't vijfde jaer cost- en houw-
gelt van de voorsz. Aaltje Aerts,
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volgens quitansie in dato den 
24 Augusty 1728 40.0.0

Betaelt aen de voorn. Geertje
Lamberts voor 23 weecken cost-
en houwgelt van Aey Aerts,
sijnde geweest in den inbreuck
voor 16 stuvyers s'weecks, bedraegt volgens
de quitansie in dato den [open plek] 1726 18.8.0

Betaelt aen mr. Cornelis van
Vliet voor schoolgelt van
Aeltje Aerts volgens quitansie
in dato den 10en October 1724, met 1.5.0

Betaelt aen Cornelis Pauwelse,
cleermaecker, voor t'maecken
van cleeren als leveransie van
sersie, catoen als anders, tot de
kinderen haer lijff, volgens quitansie
in dato den 3 January 1725 9.10.14

Den 27 February betaelt aen den
schoenmaeker Tijs Croon voor't
maecken en lappen van schoenen,
volgens reeckening en quitansie in dato 1725 2.12.0

In January 1725 betaelt Jasje
Ysaacks voor't maecken van een
nieuw hempt en andere goet gestelt,
volgens quitansie, met 0.16.0

Dern 14 Mey 1725 betaelt off wel
op den 28 Augusty aen den
schoenmaeker Tijs Croon, volgens
quitansie 0.9.0

1725, volgens quitansie betaelt
aen den schoolmeester van Vliet over
schoolgelt van Aeltje Aerts 2.5.0

Den 19 October 1726 betaelt aen
den schoenmaeker Tijs Croon
voor't lappen en maecken van
schoen, volgens quitansie, met 3.5.0

Den 18en Mey 1727 betaelt aen
den cleermaeker Cornelis Pau-
welse voor leverantie van linne,
sersie en andere ware, mitsga-
ders maeken vant selve tot de
kinderen haer lijff, volgens reeckening
en quitansie 10.3.4
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Betaelt bij notisie aen diverse
personen in de jaren 1724, 1725, 1726,
1727 en 1728, gedaen over coopen
van cousen, linne bant als anders,
bedraegt tesamen 24.6.8

41.4.12
/1093/
Den 15 December 1727 betaelt
aen den schoenmaeker Tijs Croon
voor lappen van schoenen, bij quitansie 2.0.0

Betaelt aen Marya Jans voor
linnen en maeken van 2 hemden
van Aaltje Aarts, volgens quitansie
vand en 28en December 1727 2.4.0

Den 5en April 1728 betaelt
aen den chirurgijn Geemande
Heck over meesterloon aen de
kinderen gedaen, bij quitansie 1.15.0

Voor linnen en bant en maeken
van hemden als anders betaelt
aen Mary Jans volgens quitansie
op den 18 Juny 1728 voor Antje
Aerts 5.2.0

Bedraegt den uytgaeff deser reeckening de somma van
twee hondert seven en tagtrig gulden tien stuyvers 12 penningen
Segge 287.10.12

Vereffent jegens den ontfangt als voren, blijkt de somma
van vijff hondert seven en veertig gulden 10 stuvyers 13 penningen,
Segge 547.10.13

Tegen den anderen vereffent wert bevonden den
rendant Ary Lamberts Bruyn bij slot van dese
reeckening schuldig blijft als meerder te hebben ontfangen
als uytgegeven twee hondert en sestig gulden,
Segge 260.0.0

Volgt nu den ontfang ende
uytgaeff die den voorn. Pieter
Cornelisse beneffens Aert Lamberts,
medevoogt, wegens den voorsz. boedel
en int hoofde van desen bree-
der gemelt, alleen heeft gehadt.

Ontfang
Den rendant Pieter Cornelisse
brengt alhier in ontfang het slot
van sijne voorgaende reeckening,
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waerbij blijckt dat denselve aen
de voorn. weeskinderen is schuldigh
gebleven de somma van 462.12.10

Uuytgeeff jegens den
vorenstaenden ontfang gedaen
Eerstelijck brengt den rendant
voor uytgaeff voor een jaer
cost- en houwgelt van Ary
Aerts, volgens quitansie in dato
den 16en October 1724, met 32.0.0
Aen Cornelis Cornelisse Hoeck
/1094/
Betaelt aen den voorn. Cornelis
Cornelisse Hoeck voor't tweede
jaer cost- en houwgfelt van den
voorn. Ary Aertse, volgens
quitansie in dato den 30 Augusty
1724, met 32.0.0

Betaelt aen den voorn. Cornelis
Cornelisse Hoeck voor t'derde jaer
cost- en houwgelt van den voorsz.
Ary Aertse, volgens quitansie
in dato den 22e Augusty 1725 25.0.0

Betaelt aen den voorn. Corne-
isse Hoeck voor een jaer cost-
gelt van den voosz. Ary Aertse,
volgens quitansie in dato den
1en April 1728, met 24.0.0

Den rendant compt dat hij 
aen sig selven heeft betaelt
voor 24 weecken cost-
en houwgelt van Annigje Aerts
in de winter 1725 en 1726 gebeurt,
als deselve ruyter hier was en
de eene winter een quaed been had 21.0.0

Den rendant heeft aen sigsel-
ven betaelt voor 14 weecken
cost- en houwgelt van Ary de
Bruyn in de voorwinter 1726
gebeurt, ter somma van 12.10.0

Den 12en April 1724 betaelt
aen de weduwe Ary Krul voor't
maecken en leveransie van cleeren
voor de kinderen, bij quitansie 13.19.8

Den 20en January 1725 betaelt
aen den schoenmaecker Aalbert
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de Bas voor lappen van schoen
en maecken van nieuwen, bij
quitansie 4.7.0

Den 2e December 1725 betaelt
ter voorsz. saecken aen den voorn.
de Bas, volgesn quitansie 2.6.0

Den 2 February 1728 ter voorsz. saeke
aen den voorsz. de Bas bij
quitansie, met 5.5.0

Den 4 Augusty 1728 betaelt
aen de weduwe Ary Crul voor
leveransie van cleer goet en
maeken van deselve voor de
kinderen, bij quitansie, met 3.0.12

Betaelt volgens twee briefjes
aen twee coomens voor hempt,
noch een broecke als ander goet
voor de kinderen 5.0.0

/1095/
Den rendant heeft betaelt
aen diverse personen bij noti-
tie voor coussen, vriesen baey
en ander goet, mitsgaders t'maeken,
tot het lijff der kinderen, tesamen
met 14.11.8

Compt den secretaris voor't mu-
niteren van dese reeckening 1.16.0

Den secretaris compt voor't
registreren en appostilleren van
dese reeckening, tesamen 4.0.0

Voort grosseren en doubleren
van dese reeckening 3.4.0

Voor de zegels 1.8.0

Den schout voor't overstaen
en teeckenen van dese reeckening 1.4.0

Twee heemraden ter voorsz. saec-
ke 1.4.0

Den bode 0.12.0

Den schout over verteeringe
int opstellen als na het

48



passeren van deselve in een
heelen dag gevallen 2.10.0

Bedreagt den uytgaeff deser reeckening
de somma van twee hondert en tien gulden seven-
tien stuyvers en 12 penningen,
Segge 210.17.12

Vereffent jegens den vorenstaende ontfangh
die bedraegt als voren blijckt de somma van
vierhondert twee en sestig gulden 12 stuvyers 10 penninge
Segge 412.12.10

Wert bevonden dat den rendant Pieter Cornelisz
bij slot van dese reeckening schuldig
blijft als meerder te hebben ontfangen als
uytgegeven de somma van twee hondert een
en vijftig gulden veertien stuvyers en veertien penningen,
Segge 251.14.14

Aldus gedaen, gereeckent en gesloten nae
costume van reeckening, ter presentie en
overstaen van Cornelis Jongeneel, schout,
Cornelis Pieterse Bedee en Ary Janssen
de Groot, heemraden van Nieuw Leckerlandt,
op den 26en Augsuty 1728.
C. Jongeneel
Cornelis Bedee
Ary Yanse
X Dit merck is gestelt met de hand van Ary Lambertse Bruyn
Pieter Cornelissen

/1096/
Alsoo nu onlangs binnen desen dorpe van
Nieuw Leckerland is comen te overlijden Joosje
Geerlofs, bevorens weduwe van Gerrit Cornelisse,
ende laest getrouwt geweest sijnde met Jacob
Meertens, en heeft nagelaten een minderjarig
soontje, out ontrent 12 jaren, sonder hetselve
van voogdije voorsien te hebben, bij haer in
eerste huwelijck geprocreert bij den voorsz.
Gerrit Cornelisse, de voorsz. Joosje Geerlofs met
den voorsz. Jacob Meertens in tweede huwelijck
is getreden, sonder alvoorens voor het aengaen
van hetselve huwelijckse voorwaerde gemaeckt
te hebben, en dierhalve met haer in gemeenschap
des boedels verstaen moet werden getrouwt
te sijn, dan gemerkt sijlieden niet ofte seer wey-
nig met den anderen hebben gewoont, maer
ieder op sigselven is blijven besitten en woonen
om de meenigvuldige oneenigheden die tussen de voorsz.
Jacob Meertens en Joosje Geerlofs telckens
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waren, en dewijl de voorsz. Joosje Geerlofs verscheyde
schulden die bij haer apart waren gemaeck hadde
naegelaten, als aen Johannes van der Geer,
coornkooper tot Crimpen, de somma van 300 gulden,
en over vier jaren ongelden van eene mergen 1 hondt
71½ roeden lands, de somma van ses en twintig
gulden vier stuyvers en vier penningen, mitsgaders verscheyde
andere schulden meerder, en gemerkt den slegten
staet des boedels waervan aen schout en heemraden
van den voorsz. dorpe als oppervoogden en wees-
mannen over alle toesigt behoevende personen,
opening is gegeven, welcke deselve hebben bevon-
den met meerder schulden belast te sijn als hare
weynige goederen, die bestaende sijn in de voorsz.
1 mergen 1 hondt 71½ roeden land, in een gering halff huysje,
dat belast is met swaer schoordijck, mitsgaders 
eenige weynige meublen die bij vercoping
soude kunnen gelden, soo hadde dan schout
en heemraden in qualite als voren aen den voorsz.
Jacob Meertense denwelcke geene goederen in de
weerelt is hebbende, den boedel van deselve Joosje
Geerlofs aengepresenteert, om aen hem met schult
en baten over te geven, denwelcke om de schulden
en geringheyt dese boedels te raden was gewerden
om den voorsz. boedel van sijne overleden vrouw
te abandonneren en verlaten, en alsoo schout en /
heemraden in qualite voorsz. soude moeten hebben
aenvaerden om te gelden te maeken en van de
penningen daervan geprovenieert reeckeninge te doen
en vervolgens preferensie des boedels te houden
en alsdan niets voor alimentatie en opvoedinge
van het voorn. minderjarige kind soude hebben
overgeschoten en dieshalve aenstonts tot lasten
van de diaconye soude moeten sijn vervallen,
soo hadde schout en heemraden, mitsgaders den voorsz.
Jacob Meertense met Cornelis Geerlofse, oom van
den voorsz. Geerloff Cornelisse, over den staet
der voorsz. boedel gesproocken, denwelcke om de nae-
maegschap en genegentheyt die hij tot het voorsz.
minderjarige kind, sijnen neeff, was hebbende, is
gecontracteert ende verdragen in voegen ende
manieren als volgt, namentlijck, dat den voorsz.
Cornelis Geerlofse in vollen eygendom sal hebben
ende voor nu ende ten eeuwigen dagen sal behouden
het voorsz. half huysje en 1 mergen 1 hondt 71½ roede lands,
mitsgaders de meubilaire goederen, alle actien ende crediten tot denselven
boedel behorende, als verclarende wij ondergeschreven
schout en heemraden in qualite als voren en Jacob
Meertense als in huwelijck gehad hebbende de voorsz.
Joosje Geerlofs, daervan te renuntieren ende af-
stant te doen bij desen, sonder daeraen ieder in
qualite als voren eenige het minste regt van eyge-
dom te blijven behouden, onder dese expresse conditie
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nogtans, dat den voorsz. Cornelis Geerlofse voor hem
sal moeten nemen alle de schulden en lasten
die uyt den voorsz. boedel eenigsints soude mogen
spruyten ende voortcomen, gelijck denselven
aenneempt en belooft te doen bij desen, en schout
en heemraden in hare opgemelte qualiteyt, mitsgaders
den voorsz. Jacob Meertense daervan te sullen
indemneren ende bevrijden, en daerenboven sal den
voorsz. Cornelis Geerlofse nog gehouden sijn ende aen-
neempt te doen bij desen, het voorn. minderjarig kint,
naegelaten bij de voorsz. Joosje Geerlofs, te alimente-
ren en op te voeden tot den ouderdom van 18 jaren,
met alle t'welcke voorsz. staet wij ondergeschreven ten
wedersijden sijn nemende genoegen ende contentement,
met belofte van't selve te sullen voldoen ende naerco-
men, verbindende yeder in hare qualiteyt hare personen
ende goederen, deselve subjecterende t'verbant van
allen heeren, hoven, regten ende regteren ende
specialijjcke den Ed. Hove van Hollandt, 
/1097/ Aldus gedaen ende gepasseert voor Cornelis
Jongeneel, schout, Ary Jansen Verschoor ende
Pieter Gerritse, heemraden van Nieuw Leckerlant,
op den 14en Maert 1729.
Cornelis Gerlofsen
X Dit merk is gestelt met de hand van Jacob Meertense
C. Jongeneel 1729
Ary Janse Verschoor
& Dit merck is gestelt met de hand van Pieter Gerritse

Op huyden den 23en January 1730
compareerde voor de ondergenomineerde schout ende
heemraden van den dorpe van Nieuw Lecerklandt,
Dirck Leendertse, door huwelijck meerderjarig
geworden, sijnde en woonende jegenwoordig onder de
heerlijckheyt Hofwegen, ende voor een geregt
sestiende part beneffens sijne suster en broeders
mede erfgenaem van Geertje Aryense,
in haer leven weduwe van Cornelis Foppe, sijn comparants vaders
suster, overleden in den voorn. dorpe van Nieuw Leckerlant,
sonder over hare minderjarige erfgenamen in tijt en
wijle in haren boedel geregtigt van voogdije te voorsoen,
dienvolgende de voogdije en toesigt over de minderja-
rige in den voorsz. boedel geregtigt op schout en
heemraden als oppervoogden van s'heeren weege over
alle minderjarige en toesigt behoevende persoonen
was vervallen, dan alsoo deselve hadde connen goet-
vinden tot voogden over de minderjarige erfgenamen
in den boedel van de voorsz. Geertje Aryensse geregtigt,
te stellen en committeeren Jan Ghijsen Huysman,
wonende onder Ghijbeland, ende
Dirck Muys, woonende onder Molenaersgraeff, vol-
gens acte van voogdije daervan sijnde, verleeden
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bij schout en heemraden van den voorsz. dorpe in
dato den 27en November 1720, dan gemerkt den comparant
Dirck Leendertse, mede soon van Leendert Aryense,
van de voorsz. erffenisse geeren was voldaen,
daerom hem hadde vervoegt aen de voorsz. voogden,
denwelcke daervan meede kennisse hadde gegeven
aen schout ende geregte van den voorsz. dorpe, de-
welcke daerinne mede hadde geconsenteert, dierhalve
bekende den comparant Dirck Leendertse, als erfgenaem
voor een geregt 16e part van de voorsz. sijne muye
Geertje Aryensse, door handen van de voorn. sijn
comparants voogden ten volle voldaen ende betaelt
met een somma van seven en veertig guldens
twaelff stuyvers en vier penningen in voldoe-
ninge van sijn comparants regtelijcke erfportie
in den voorsz. boedel competeerende, belovende
mitsdien hij comparant de voorn. voogden noyt meerder
/1098/ over eenige reeckening te sullen moeyen, manen
ofte molesteren, in regten ofte daerbuyten
renuntieerende daeromme van recollement van
reeckening ende herdoeninge desselfs ofte eenige
andere schultmiddelen vandien die
hem comparant in regten te stade soude mogen
comen, als verclaerende hij comparant van de voorsz.
voogden ten sijne genoege volcomen reeckening, 
blijck ende bewijs gegeven te hebben, bedanckende
mitsdien de voorn. voogden voor haer goed be-
wint ende regeeringe daeromtrent gedaen,
en is de voorsz erffenis om haer geringheyt als
anders door de voorsz. voogden niet cunnen
uytgeset worden.
Aldus gedaen ende gepasseert voor Cornelis
Jongeneel, schout, Pieter Pieterse den Ouden
ende Huyg Willemse van de Graeff, heemraden
van den dorpe Nieuw Leckerlandt, ten dage, maende
en jare als int hooft deses is gemelt.
Dirck Leenderse
C. Jongeneel 1730
Pieter Pieterse den Ouden
X Dit merck is gestelt met de hand van Huyg Willemse

Op huyden den 29en Mey 1730 compareer-
de voor de ondergenomineerde schout ende heemraden,
Bastiaen Cornelisse Weeda, wonden onder Spijcke-
nisse, in huwelijck hebbende Sijgje Leenderts,
die alhier mede compareerde, sijnde voor een geregt
sestiende part, beneffens hare broeders en suster, mede
erfgenaem van Geertje Aryense, in haer leeven weduwe
van Cornelis Foppen, de tweede comparante vaders
suster, overleeden in den voorn. dorpe van Nieuw
Leckerlandt, sonder over hare voorn. minderjarige
erfgenamen die in tijt en wijle in haren boedel ge-
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regtigt, van voogdije te voorsien, dienvolgende de
voogdije en toesigt over de minderjarigen
in den voorsz. boedel geregtigt op schout en heem-
raden als oppervoogden van s'heeren weegen over
alle minderjarige en toesigt behoevende persoonen
was vervallen, dan alsoo deselve hadde connen goet-
vinden tot voogden over de minderjarige erfgenamen
in den boedel van de voorsz. Geertje Aryens geregtigt,
te stellen en committeeren Jan Ghijsen Huysman,
wonende onder Ghijbeland ende Dirck Muys, woo-
nende onder Molenaersgraeff, volgens acte van
voogdije daervan sijnde, verleeden bij schout en
heemraden van den voorn. dorpe in dato den
27 November 1720, dan gemerkt den comparant met
de voorn. Sijgje Leenderts, mede dogter van de voorn.
Leendert Aryens, van de voorsz. sijne erffenisse
geeren was voldaen, daerom sij comparanten haer hadden
vervoegt aen de voorsz. voogden, dewelcke daer-
van mede hadde kennisse gegeven aen schout
en heemraden van den voorsz. dorpe, dewelcke
daerin mede hadden geconsenteert, dierhalve
bekende sij compranten Bastiaen Cornelisse Weeda en
sijn huysvrouw Sijgje Leenderts als erfgenaem voor
een geregt sestiende part, van de voorn. hare muye
Geertje Aryens door handen van de voorn. haer
2e comparantes voogden ten vollen voldaen ende betaalt
te sijn, met de somma van seven en veertig gulden
twaelff stuvyer en 4 penninge in voldoeninge van haer
tweede comparantes regtelijcke erfportie in den
/1099/ voorsz. boedel compiterende, belovende mitsdien
sij comparante de voorsz. voogden noyt meerder over
eenige reeckening te sullen moeyen, manen ofte
molesteren, in regten ofte daerbuyten, renuntie-
rende daeromme van recollement van reeckening ende
herdoeninge desselfs, ofte eenige andere behulpmid-
delen vandien, die haer comparanten in regten te stade
soude mogen comen, als verclaerende sij comparanten
van de voorsz. voogden ten haren genoege
volcomen reeckening, blijck en bewijs gegeven te
hebben, bedanckende mitsdien de voorn. voogden 
voor haer goet bewint en regeering daerontrent
gedaen ende is de voorn. erffenis om haer gering-
heyt als anders door de voorsz. voogden niet
cunnen uytgeset werden.
Aldus gedaen ende gepasseert voor Cornelis
Jongeneel, schout, Bastiaen Cornelis Muys
ende Ary Jansen de Groot, heemraden van
Nieuw Leckerland, ten dage, maend
en jare als int hoofde deses is gemelt.
Bastiaen Cornelis Weedae
X Dit merck is gestelt met de hand van Sijgje Leendertse
C. Jongeneel 1730
Bastiaen Muys
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Ary Yanse de Groot

Op huyden den 19en January 1733
compareerde voor ons Cornelis Jongeneel, schout,
Willem Jansen Boerman ende Cornelis Geerlofse,
heemraden van den dorpe ende lande van Nieuw
Leckerland, Aalbert Cornelisse, weduenaer van
Cornelia Jacobse, onsen inwoonder, neffens ons
schout ende heemraden voorgenoempt, als
oppervoogden van s'heeren weegen, mitsgaders
Pieter Meertense en Meerten Jacobse, broeder
en oome, mitsgaders naeste bloetvrinden van s'moe-
ders sijde, ter andere sijde, veraccordeert ende
vertigt gelijck den voorn. Aalbert Cornelisse
doende is bij dese, over een
naergelaten kind, genaempt Jacob Aalberts,
oud circa 10 weecken, bij hem en sijne huysvrouw
zaliger, met namen Cornelia Jacobs, in desen dorpe
overleden, verwekt en geprocreert, dat den voorn. Aalbert Cornelisse
gehouden sal sijn het boven genoemde kind te
laten leeren lesen en schrijven, oock mede het-
selve in de vreese des Heeren en ware gereformeerde
religie op te voeden en te onderhouden, in kost,
dranck, cleedinge ende redinge ende verder t'geene
tot den lichame behoren sal, en bovendien mede
nog te moeten laten leeren een ambagt daertoe
hetselve kind best bequaem sal mogen sijn,
ofte eerlijcke exercitie waermede het de kost
naermaels sal cunnen winnen en bestaen, ende
dit alles tot sijn mondige dagen ofte anders
eer een huwelijcke staete, ende daertoe gecomen
sijnde boven de gemelde opvoeding
aen hetselve kind te geven en uyt te keeren
een silvere ducaton, sonder meer, en dat voor
sijn moeders besterffenisse, soo ist dat den
voorn. Aalbert Cornelisse heeft vertigt en
gedaen voor ons schout ende heemraden neffens
Pieter Meertense en Meerten Jacobs,
naeste vrinden van s'moeders sijde, en verclaerde 
/1100/ daerin vreeden te sijn en verbindende
ten wederzijden hare personen ende goederen,
soo roerende als onroerende, present ende toeco-
mende egeene uytgesondert, subjecterende deselve
t'verbant van allen heeren, hoven, regten ende
regteren ende specialijck den Ed. Hove van
Holland. Aldus gedaen ten dage, maende
ende jaren als int hoofd deses is gemelt.
Allbert Cornelisse
X Dit merck is gestelt met de hand van Pieter Meertsens
& Dit merck is gestelt met de hand van Meerten Jacobs
C. Jongeneel
Willem Boerman
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Cornelis Gerlofs

Compareerden voor ons ondergeschreven schout
ende heemraden van Nieuw Leckerlandt,
Cornelis Paulusse, wonende tot Leckerkerk, we-
duenaer van Jannetje Pieters Borsjes, 
dewelcke verclaerde genegen te sijn te vertigten, 
ter eenre, ende Ary Pieterse Borsjes, wonende
mede tot Leckerkerk, als beneffens Paulus Wil-
lemse, waervoor denselve Ary Borsjes hem is
sterck maeckende ende de rato caverende, beyde
bij schout ende heemraden van Leckerkerk
gecommitteert ende aengestelt tot voogden over
een minderjarig soontje, genaempt Pieter Cornelisz,
oud omtrent ses jaren, bij den voorn. Cornelis
Paulusse geprocreert aen de voorsz. Jannetje
Pieters Borsjes, volgens deselve acte van
voogdije daervan sijnde, in dato den 18en
January 1733, ter andere sijde, ende sijn de-
selve naedat den voorn. Cornelis Paulusse
van den staet ende gelegentheyt des boedels
met de voorsz. sijne huysvrouw zaliger in gemeen-
schap beseten, volcomen openinge hadde gedaen,
in minne en vrundtschap desen aengaende
verdragen ende geaccordeert, vertigt
ende vertegen in voegen ende manieren als
volgt, namentlijck, dat den voorsz. Cornelis
Paulusse voor hem ende sijne naecomelingen
in vollen eygendom sal hebben ende behouden
den geheelen boedel ende goederen, egeene van-
dien uytgesondert ofte gereserveert, sooals
hij die met sijn overledene huysvrouw in gemeen-
schap heeft beseten ende jegenwoordig is
gestelt ende dat den voorsz. Cornelis Paulusse
oock gehouden blijft te betaelen alle de schulden
ende lasten des selven boedels, bekent ende on-
bekent, mede geene uytgesondert, onder dese ex-
presse conditie dat hij Cornelis Paulusse het 
voorn. kind sal moeten opvoeden ende onderhou-
den in eeten, drincken, kleeden ende reden, soo in
sieckte als gesontheyt, hetselve ter schole laten
gaan en laten leeren leesen, schrijven en een
eerlijck ambagt daermede hetselve
kind eerlijck sijn cost sal cunnen gewinnen,
/1101/ mitsgaders hetselve in de vreese des Heren
ende Christelijcke gereformeerde religie op te
voeden, ter tijt ende wijle dat het voorn. kind
sal sijn gecomen totten ouderdom van 22 a 23 jaren,
ofte eerder huwelijcke staete, ende tot den voorsz.
ouderdom ofte eerder huwelijcke staete gecomen
sijnde, alsdan nog aen hetselve kind te
moeten uytkeeren tot voldoeninge van sijn
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moeders bewijs, de somma van een silvere
ducaton, en verders sodanige uytsettinge als
hij Cornelis Paulusse sal goetvinden, voor
de voldoeninge ende naercominge vant geene
voorsz. staat verbind den eersten comparant sijn
persoon ende goederen, soo hebbende als toeco-
mende, egeene altoos uytgesondert, stellende de-
sevle ten bedwang van allen regten ende
regteren ende specialijcke den Ed. Hove van
Holland. Aldus gedaan ende gepas-
seert voor Cornelis Jongeneel, schout, Willem 
Jansen Boerman ende Cornelis Geerlofse,
heemraden van Nieuw Leckerlant, en ten
oriconde van waerheyt bij deselve nef-
fens de voorn. comparanten respectivelijck
onderteeckent op den 23en January 1733.
X Dit merck is gestelt met de hand van Cornelis Paulusse
Ary Borsje
C. Jongeneel
Willem Boerman
Cornelis Gerlosse

In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 1en February 1733 compareerden
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden van den
dorpe van Nieuw Leckerland, Ary Pieterse Borsje
ende Trijntje Dirckx Borsje, egte man ende
vrouw, wonende op den dorpe van Leckerkerk, ons
schout ende heemraden bekent, beyde cloeck ende
gesont, haer verstand, redenen ende memorie wel heb-
bende ende bequaemelijck gebruyckende, als uytter-
lijck bleeck, bedagt hebbende des menschenlevens
cortheyt op deser aerde, ende dat er niet seeckerder
is dan de dood, ende niet onseeckerder dan de tijt
ende uere vandien, oversulx niet van sins ende
meeninge sijn omme uyt den ligte deser weerelt te
scheyden, sonder alvoren van hare tijdelijcke goe-
deren uytterlijck te hebben gedisponeert, doende t'
selve uyt haer vrije ende onbedwongen wille, sonder
persuatie van yemande (soo sij seyden) ende over-
sulx tot hare voorgenomenen dispositie comende
over hare tijdelijcke goederen, haer van God Al-
magtig op deser aerde verleent, soo verclaren sij
comparanten testateuren malcandere reciproce,
dat is over ende weder over ende oversulx den
eerststervende den langstlevende van hun beyden
te stellen, nomineren ende institueeren tot sijn
ofte haer eenige algeheele erfgenaam, ende dat in
alle de goederen, soo roerende als onroerende, pre-
sent ende toecomende, geene ter werelt uytgeson-
dert, ofte gereserveert, sulx ende in dier voege
den eerststervende metter dood ontruymen ende
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agterlaten sal, omme daarmede te doen ende
handelen als met eygen goederen vermag te doen,
alles met vollen regt van institutie bij desen,
met dese belastinge, mitsgaders wille ende begeerte
dat de langstleven gehouden sal weesen de kind
ofte kinderen nu reets bij den andere geprocreert en die 
nae dese uyt dit haer huwelijck nog souden mogen
werden verweckt, eerlijck op te voeden ende van
alles te versorgen, t'sij van eeten, drincken, cleeden,
/1102/ reden, havenis ende gemack te doen, soowel in
sieckte als gesontheyt, t'selve te laten leren lesen,
schrijven en vervolgens t'geene haar dienstig weesen
sal ende dat nae staet ende gelegentheyt van
den boedel, ende dat ter tijt ende wijle toe de kind
ofte kinderen ende elcx vandien gecomen sullen
sijn tot hare mondigen dagen, huwelijcke ofte
andere geappobeerde staet, en aldaer gecomen sijn-
de de langstlevende gehouden sal wesen aen yder
kind uyt te keeren de somma van een silveren du-
caton, ende dat alles in plaetse ende voldoeninge
van derselver legitime portie de kinderen nae
regten competerende, daerinne tot mede erfge-
namen sijn instituerende bij desen, soo de 
langstlevende van hen testateuren sig ten
verderen huwelijcken staet mogte comen te
begeven en kind ofte kinderen uyt haer huwe-
lijck geprocreert int leven sijnde, sal den langst-
levende gehouden sijn uyt te keeren ende te laten
volgen aen deselve haer kind ofte kinderen
de gezegde helft van den boedel ende goederen,
sodanig die alsdan bevonden sal werden te
sijn, stellende sij comparanten testateuren
tot voogt ofte voogdesse over hare minderjarige
kinderen de langstlevende van hun beyden, gevende
de eerststervende de langstlevende sodanige magt,
last ende authoriteyt als alle voogden nae
regten eenigsints toecompt, met magt van susbstitutie,
assumptie ende surrogatie, sonder daertoe
te behoeven eenige nadere confirmatie, met
uytsluytinge van schout en weesmannen van
Leckerkerk, behoudens haer E. respect ende weerdig-
heyt, en alle andere alwaer haer testateuren
sterfhuys anders soude mogem comen te vallen, niet
willende dat alle deselve ofte eenige vandien haer
met desselfs boedel sal ofte sullen hebben te be-
moeyen, maar alle deselve ende elcx vandien
sijn excuserende bij desen, alle t'geene voorsz.
staet haer testateuren van woord tot woord
voorgelesen ende wel beduyt sijnde, seyden
en verclaerden t'selve te wesen haer testa-
ment, laeste ende uytterste wille, willende /
ende begeerende t'selve sijn volcomen effect
sorteren sal, t'sij als testament, codicil, legaat,
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bespreck, gifte uyt saecke des doods ofte onder
den levenden, soo t'selve best sal cunnen bestaen,
al waer't oock soo dat alle nodige solemniteyten
in desen gerequireert in dese mogten sijn geomit-
teert, versoeckende acte in debita forma.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Nieuw
Leckerland voor Cornelis Jongeneel, schout, Wil-
lem Janssen Boerman ende Ary Jansen de
Groot, heemraden van den voorsz. dorpe, ten
dage, maende en jare als int hooft deses is gemelt.
Ary Borsje
Trijntje Borsje
C. Jongeneel
Willem Boerman
Ary Janse de Groot

/1103/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 30en January 1733 compareerden
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden van den dorpe
van Nieuw Leckerlandt, Pieter Meertense ende
Jannetje Leenderts, egte man ende
vrouw, wonende in desen dorpe van Nieuw Lecker-
land, ons schout ende heemraden bekent, de voorn.
Jannetje Leenderts sieckelijck te bedde leggende
ende hij Pieter Meertense cloeck ende gesont, edog
beyde haer verstand, redenen en memorie wel
hebbende ende bequamelijck gebruyckende, als 
uytterlijck bleeck, bedagt hebbende des mensens-
levens cortheyt op deser aerde ende dat er
niet seeckerdere is dan de dood ende niet on-
seeckerder dan den tijt ende uere vandien, over-
sulcx niet van sins ende meeninge sijnde omme
uyt den ligte deser weerelt te scheyden sonder
alvorens van hare tijdelijcke goederen uytterlijck
te hebben gedisponeert, doende t'selve uyt hare
vrije ende onbedwongen wille, sonder persu-
atie van yemande (soo sij seyden) ende over-
sulxz tot hare voorgenomene disposite comende
over hare tijdelijcke goederen, haer van God
Almagtig op deser aerde verleent. Ende eerst
den testateur, den voorn. Pieter Meertense,
verclaerd tot sijn eenige ende geheele erfgenamen
te stellen, nomineren ende institueren de voorn.
sijn huysvrouwe Jannetje Leenderts, ende sijne
voorsoon Maerten Pieterse, ende dat in alle de
goederen, soo roerende als onroerende, present
ende toecomende, egeene ter weerelt uytgesondert
ofte gereserveert, sulx ende in dier voege den
testateur metter dood ontruymen ende ager-
laten sal, omme daermede te doen ende handelen
als met eygene goederen vermagh te doen, met
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allen regten van institutie bij desen, ende bij voor-
overlijden van een van haer beyde, de langstle-
vende vandien deselve daerin sijn instituerende
ende substituerende bij desen, mede met vollen 
regten van institutie.
Ende sij testatrice de voorn. Jannetje Leenderts /
verclaerde tot hare eenige ende algeheele erfge-
naem te stellen, nomineren ende institueeren den
voorn. haren man Pieter Meertense, ende dat in alle
de goederen, soo roerende als onroerende, present ende
toecomende, egeene ter werelt uytgesondert, ofte
gereserveert, sulx ende in dier voegen de testatrice metter
dood ontruymen ende agerlaten sal, omme daer-
mede te doen ende handelen als met eygene goederen
vermag te doen, mede met vollen regten van institutie
bij desen.
Alle t'geene voorsz. staet haer testateuren van
woort tot woord duydelijck voorgelesen en wel-
beduyt sijnde, seyden en verclaerden t'selve te we-
sen haer testament, laeste ende uytterste wille,
willende ende begerende t'selve sijn volcomen effect
sorteren sal, t'sij als testament, codicille, legaet, be-
spreck, gifte uyt saecke des doods onder den le-
vende, soo t'selve best sal cunnen bestaan, al waer't
oock soo dat alle nodige solemniteyten in desen
gerequireert in dese mogte sijn geomitteert,
versoeckende acte in debita forma. Aldus
gedaan ende gepasseert ten huyse van de tes-
tateuren voor Cornelis Jongeneel, schout, Jan
Cornelisse ende Cornelis Geerlofse, heemraden
van Nieuw Leckerlandt, ten dagen, maend ende
jare als int hoofd deses is gemelt.
X Dit merck is gestelt met de hand van Pieter Meertense
& Dit merck is gestelt met de hand van Jannetje Leendertsz
C. Jongeneel
Jan Cornelissen
Cornelis Gerloffse

/1104/
Reeckening, bewijs ende
reliqua die is doende Cornelis
Jongeneel, schout van Nieuw
Leckerland, in qualiteyt als
last en procuratie hebbende 
van Ary Reyerse, wonende tot
Leckerkerk, Marrigje Cornelis
en Ary Bastiaense Beck, alle
wonende in Leckerlandt, Ary
Leendertse Boerman, in huwelijck
hebbende Maeycken Ghijsen, mede
wonende in den voorsz. dorpe, Cornelis
Ghijsen, wonende tot Rotterdam
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ende Herman Jansen Decker,
in huwelijck hebbende
Maesje Ghijsen, wonende tot
Alblasserdam, volgens deselve
procuratie daarvan sijnde, onder
hare handteyckeninge verleden
in dato den 15en February 1733,
alle beneffens de drie minderja-
rige kinderen van Leendert
Aryense en Saentje Ghijsen,
met namen Lenae, Ghijsbert ende Ary
Leenderts, daerover den rendant
van s'heeren weegen voogd is, te-
samen erfgenamen van Fop Janse
Huysman, in sijn leven weduenaer
van Marigje Cornelisse, beyde over-
leden in den voorsz. dorpe,
over sodanigen ontfangh
ende uytgaaff als denselve
wegens den voorsz. boedel heeft
gehad en de voorsz. erfgenamen
sijn consernerende, gestelt in
guldens van 20 stuvyers het stuck
en minder specie vandien nae
advenant.

Ontfang
Den rendant brengt eerstelijck voor 
ontfang de comptante penningen die door de
erfgenamen int sterfhuys gevonden sijn en
aen den rendant sijn overgegeven, de somma van 73.8.0

Ontfangen van Bart van Bueren
voort eerste jaer van de vier jaren
huer van de hofstede, bestaende
in een huys en 12 mergen een
hond land, verschenen Mey 1733,
de somma van 200.9.10

Item over huer van een weycamp
van Marrigje Bastiaens Beck,
verschenen als voren, ontfangen de
somma van 19.10.0

Ontfangen van Teunis Pieterse
Plomp over huer van een wey-
camp, groot 8 hond, mede ver-
schenen als voren 18.0.0

Ontfangen van Cent Janse over
huer van wey-, hoy- en kennip-
land, gelegen in Lauwen Houck
binnen den tienweg, mede versche-
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nen als voren 12.0.0

Ontfangen van de kinderen van
Bastiaen Willemse Beek voor
t'gebruyck van seeckere omtrent 
8 mergen land, gecomen van hare
ouders, waervoor deselve jaerlijx
ingevolge den testamente van de
voorn. Fop Jansen Huysman
en sijne huysvrouw Marigje Cornelis
tot de dood van de langstlevende
moeste uytkeeren 20 gulden, waervan
Mey 1732 nog een jaer te pretenderen
was, dus de voorsz. 20.0.0

Nog ontfangen van deselve 5 gulden
voor t'voorn. gebruyck van Mey 
1732 tot de dood van de voorn.
Fop Huysman, nae advenant den
tijt denselve nae Mey voorsz. gestorven is 5.0.0

/1105/
Nog ontfangen de cooppenningen
van eenige willige bomen bij
den voorn. Huysman in sijn
leven vercogt ter somma van 27.0.0

De meubilare goederen, linnen
en wolle, mitsgaders ongemunt
gout en silver en verdere losse
goederen, sijn onder de erfgena-
men verdeelt en waervan de
minderjarigen in het bijsijn van
de meerderjarigen hare portie
hebben medegenomen, dus dese
alhier voor memorie

Somma totalis der geheelen ontfangh
deser reeckening bedraegt de somma
van drie hondert vijff en seventig gulden
seven stuyvers en tien penningen 375.7.10

Uytgeeff jegens den
vorenstaende ontfangh
Den rendant compt eerstelijck
als gaermeester over Leckerlandt
voort dijckgelt 1732 per mergen 42
stuyvers, over 16 mergen 4 hond landt 35.0.0

Over de binnelantsen omslag
1731 per mergen 2 gulden 14 stuyvers 45.0.0

Over 235½ roede heere tient 1731 3.18.0
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Over 88 roeden heere tient 1732
agter Lauwen, als moetende den
tient bij t'huys den huerman
betalen, dus 1.9.0

Extra 200e penning 1730 over
13 mergen 243 roeden land per mergen
1 gulden 1 stuyver 14.1.9

Extra 200e penning 1731 14.1.9

Extra 200e penning 1732 14.1.9

Ordinaire verponding 1731 28.3.2

Den secretaris van Leckerlant
compt voor den 20e penninge
in de verhoging ten behoeve
vant gemeeland wegens de
vaste goederen bij den voorn.
Huysman naegelate verschult
met eenige oncosten daer aen-
nex, samen 26.0.8

/1106/
Den rendant heeft aen
strijckgelt verschoten als de huy-
singe en landen int openbaar
wierden opgeveylt om te vercopen
en agt mergen 300 roeden land wierde
vercogt en t'overige opgehouden 14.0.0

Den 16 November 1732 heeft den
rendant bij quitantie betaelt
aen Ary Jasperse Blieck
voor drie halff vaten bier int
sterfhuy gelevert 10.6.0

Den 19 February 1733 betaelt aen
Jan Cornelisse voor een jaer
wasgelt van de linne cleederen
van den overleden Fop Huys-
man 10.0.0 en nog voor t'wassem
van de cleederen daer denselve
in gestorven is 1 gulden, sulx tesamen
bij quitansie 11.0.0

Den 20 dito bij quitansie betaelt
aen den metselaer Jan Erke-
lens over arbeytsloon en leve-
rantie van calck aen t'huys 2.10.0

Den 15 Maert betaelt bij quitansie

62



aen de smit Hermen Cornelisse 0.15.0

Den 20e dito bij quitansie be-
taelt aen mr. Caersmaecker
voort maecken vant graft, luy-
en, t'doodcleet, mitsgader t'regt
van de kerck, samen 8.17.0

De 2 April betaelt aen Raphael
Luyte voor leverantie van brood,
bij quitansie 2.8.0

Den 3 April 1733 betaalt aen
Cornelis Paulusse voor geleverde
winckelwaren, bij quitansie 1.15.12

Den 13 dito betaalt aen den deurwaerder
Leendert Visser voor een restant
vant sout- en zeepgelt van den
overleedene van den termijn
ingegaan April 1732, bij quitansie 2.0.0

Den 18 dito voor Cornelis Gerrit-
se aen sijn soon Teunis Cornelisse
betaalt voor t'wien van grienden,
bij quitansie 3.10.0

Den 28 dito aen Cornelis Pieters
Bedee voor geleverde top, bij quitansie 0.8.0

Den 29 dito aen Aert Jansen
voor berbiergelt en verschot van
toeback, bij quitansie 0.15.8

Dito betaelt aen Cornelis Bek
voort halen van sant op den dijk
int jaer 1732 gedaen, bij quitansie 1.4.0

Dito betaelt aen denselve Bek
voor de doodkist die hij op den 
15 November 1732 aen Pieter van
Halewijn hadde betaelt, bij quitansie 14.0.0

Dito betaelt aen Ary Beck
dat hij op den 12 September 1732
hadde betaalt aen Gerret van 
Wijne over leverantie van
vlees, bij quitansie 5.4.0

/1107/
Den 29 April betaelt aen 
Ary Bastiaense Beck voor t'ge-
ne hij en sijne broeder Cornelis
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Beck over t'maecken van de
ondervoeten en buytenloop van
de slagen in den dijck, leverantie
van aerde, paelen, rijswerk en
nog eenige verschot van sijne sus-
ter Marrigje Beck, soo aen den
overleden in sijn sieckte als
naderhand aen sijn erfgenamen
int sterfhuys gedaen ende
gelevert, volgens reeckening
en quitantie daeragter staen-
de, tesamen de somma van 85.0.14

Den 9 Mey betaelt aen Bart
van Bueren voort oppassen
van den overledene in sijne siekte
en oock eenige leverantie soo
aen hem als int sterfhuys
gedaan, volgens quitantie 9.1.0

Dito betaelt aen Gerret Sy-
monse over leverantie van een
ham, bij quitansie 3.0.0

Den pagter vant gemael compt
over t'hooftgelt van den overle-
dene van den termijn ingegaen
primo Augusty 1732, dat den
rendant aenneempt te betalen,
bedraegt 3.19.0

Den rendant compt voort maecken
van staet ende inventaris van
den boedel en goederen naegela-
ten bij den voorn. Huysman /
en andere schrijfdiensten, ver-
teringe ten sijnen huyse op ver-
scheyde comparities gevallen
nopende de differenten die tussen
de erfgenamen over de voorsz. nae-
latenschap waren geresen en
eyndelijck in de minne ten sijnen
huyse sijn afgedaen, schrijven
van biljetten en conditie van ver-
copinge van de vaste goederen en
andere oncosten daer aennex,
mitsgaders nog eenig ander verschot
bij hem gedaen volgens reecke-
ning, de somm van 108.6.0

Den rendant brengt voor uytgaeff
den 40en penning van sijnen
ontfangh, die bedraegt als vooren
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is te sien de somma van 375.7.10 9.7.8

Nog voor't minuteren dese reec-
kening 2.0.0

Den secretaris mede voor de
copie van dese reeckening 1.10.0

Voor't zegel 1.8.0

Twee heemraden voor't overstaen
van dese reeckening 1.4.0

Den rendant voor't dagvaerden
en adsisteren als anders 0.12.0

Voor verteringe opt doen van dese
reeckening 6.0.0

/1108/
Den uytgeeff deser bedraegt de
somma van vier hondert een en tnegentig gulden
16 stuyvers en vijfftien penningen, als hier-
voren is te sien,
Segge 491.16.15

Vereffent jegens den vorenstaende
ontfangh die bedraegende is de som-
ma van drie hondert vijff en seven-
tig gulden seven stuyvers en tien penningen,
Segge 375.7.10

Wert bevonden den rendant, schout
Jongeneel, bij slot van dese reeckening
te boven compt als meerder te hebben
uytgegeven als ontfangen en vervol-
gens de erfgenamen aan hem 
schuldig sijn de somma van een
hondert sestien gulden negen stuvyers en
vijff penningen,
Segge 116.9.5

Aldus dese voorsz. reeckening door den
renandt in qualite int hoofd deses ge-
melt gedaan ter presentie van Ary
Ryerse, geadsisteert mr. Johannes
de Soete, schoolmeester tot Leckerkerk, Marrigje
Cornelis en Ary Bastiaense Beck, mitsgaders
Ary Leendertse Boerman, Cornelis Ghijse
ende Hermen Janse Decker, die bij dese
verclaerden volcomen genoegen ende conten-
tement van den ontfang ende uytgeaeff
in dese reeckening gemelt te nemen /
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ende oversulx deselve reeckening soo in
ontfang als uytgave volcomentlijck en in alle
maniere te approberen en voor goet op te nemen,
sulx deselve verclaerden te doen bij desen, re-
nuntieerende daeromme van recollement,
relieff ende reductie, mtisgaders alle andere
middelen in regten bekent, ende bekenne den
rendant van de voorn. erfgenamen van de voorsz.
een hondert sestien gulden 9 stuyvers en 5 penningen
opt passeren deses voldaan ende betaelt
te sijn. Actum voor Ary Jansen de Groot
ende Bastiaen Cornelisse Muys, heemraden
van den dorpe van Nieuw Leckerlant en ten oir-
conde van waerheyt respectivelijck soo bij
de voorn. erfgenamen als den rendant onder-
teeckent op den 30en Mey 1733.
Ary Reyerse
Joh. de Zoete
Mergys Beck
X Dit merck is gestelt met de hand van Cornelis Bastiaense Beck
Ary Basteyaense Beck
Hermen Yansen Decker
Ary Leendertse Boerman
& Dit merck gestelt met de hant van Cornelis Gijsen
C. Jongeneel
Ary Janse de Groot
Bastiaen Cornelise Muys

/1109/
Op huyden den 31 October 1733 compa-
reerden voor ons ondergeschreven schout en de heem-
raden van den dorpe van Nieuw Leckerlandt,
Bastiaen Joosten, wonende tot Heycoop, in
huwelijck hebbende Marigje Leenderts,
ende Joost Clasen van Esch, in huwelijck 
hebbende Jannetje Cornelis, wonende onder
Hofwegen, sijnde den eerste comparant nomine
uxoris voor een geregt sestiende part ende
den tweeden comparant mede nomine uxoris voor
een geregt twaalfde part mede erfgenamen
van Geertje Aryens, in haer leven weduwe van
Cornelis Foppen, haar compranten vrouw en vaders susters,
overleden in den voorn. dorpe van Nieuw Leckerland,
sonder hare minderjarige nae te latene
erfgenamen van voogdije te voorsien, dien-
volgende deselve voogdije en toesigt over hare
minderjarige in den voorsz. boedel geregtigt
op schout en heemraden van den voorsz. dorpe
was vervallen, dan alsoo deselve hadde connen
goetvinden tot voogden over de minderjarige
erfgenamen en administrateurs in den voorsz.
boedel geregtigt te committeren en aan
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te stellen Jan Ghijsen Huysman, wonende
onder Ghijbeland ende Dirck Muys, woo-
nende onder Moelnaersgraaff, volgens
acte van voogdije daervan sijnde, in dato
den 27en November 1720, dan gemerkt haer
comparente vrouwen doen mede minder-
jarig waren en nu van de voorsz. hare
erffenisse garen waren voldaan, daar-
om sij comparanten haer hadde vervoegt
aen de voorsz. voogden, dewelcke daarvan kennis-
se hadden gegeven aan schout en heemraden
van den voorsz. dorpe, d'welcke daarin mede
hadden geconsenteert, dierhalve bekende
hij eerste comparant Bastiaan Joosten in sijne
voorsz. qualiteyt voor een geregt 16 part
ende den tweeden comparant Joost Mol voor 
een geregt 12 part erfgenamen van hare
muy de voorn. Geertje Aryense, door 
handen van hare voorn. vrouwen voogden ten
volle voldaan ende betaalt te sijn, te weeten /
den eersten comparant met de somme van seven
en veertig gulden twaelff stuyvers en vier 
penningen en den tweeden comparant met de
somma van drie en sestig gulden en negen stuyvers,
beyde in voldoeninge van haar comparanten
vrouwen regtelijcke erfportie in den voorsz.
boedel competerende, belovende mitsdien sij
comparanten de voorn. voogden noyt meerder
over eenige reeckening te sullen moeyen,
manen ofte molesteren, in regten ofte daarbuy-
ten, renuntieerende daaromme van recollement
van reeckening ende herdoening desselfs,
ofte eenige andere behulpmiddelen vandien, die haer
comparanten in regten te stade souden mogen
comen, als verclaerden sij compranten van de voorsz.
voogden ten haren genoegen volcomen reeckening,
blijck ende bewijs gegeven te hebben, bedanc-
kende mitsdien de voorn. voogden voor haar
bewint ende regeering daaromtrent gedaan,
en is de voorsz. erffenisse door haer geringheyt
als anders door de voorn. voogden niet cunnen
uytgeset werden.
Aldus gedaan ende gepasseert voor Cornelis
Jongeneel, schout, Aart Cornelisse de Haan
ende Melis Barentse Streefland, heemraden
van Nieuw Leckerlant, ten dage, maend en jare
als int hoofd deses gemelt.
X Dit merck is gestelt met de hand van Bastiaen Joosten
Yoost Klasse van Es
C. Jongeneel
Aert Cornelisz de Haen
Melis Barentse Streflandt
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/1110/
Alsoo Joosje Claes Blieck, in haer leven laest
gesepareerde huysvrouw van Teunis Cornelisse,
deser weerelt is comen te overlijden, naelatende
een dogtertje, met name Jannetje Teunisse, oud
omtrent 18 jaren, uyt het voorsz. huwelijck
geprocreert, sonder dat sij van voogden over
haar voorsz. kind hadde voorsien ende bij-
gevolge de weeskamer niet uytgesloten, soo
ist dat de naegelaten boedel en goederen
van gemelde Joosje Bliek aan de
weeskamer is comen te vervallen, derhalve ver-
claren wij ondergeschreven schout en heemraden
van Leckerlant tot voogd over het voorsz.
minderjarig kind van gemelde Joosje Claes
Blieck te hebben gestelt en gecommitteert,
gelijck wij stellen en committeren bij desen
Teunis Cornelisse, vader van de voorn. Jannetje
Teunis, wonende binnen den voorsz. dorpe, met
sodanige magt en authoriteyt als voogden
nae regte can werden gegeven, mits alle
twee jaren sal moeten doen behoorlijcke reec-
kening en verantwoording van sijne admini-
stratie. Actum bij Cornelis Jongeneel, schout
van Nieuw Leckerlandt, Aart Cornelisse
de Haan ende Melis Barentse Streeflant,
heemraden desselven ambagts, op den 
14en November 1733 en verclare Teunis Cor-
nelisse de voorn. voogdije op sig te nemen en
de verantwoording te sullen doen in voege voorsz. staet.
C. Jongeneel
Aert Cornelisse de Haen
Melis Barentse Streflandt
Teunis Cornelisz

Alsoo Sijgje Ysaacks, in haar leven weduwe
van Leendert Leenderts Boer, deser weerelt is
comen te overlijden, naelatende onder andere
tot hare mede erfgenamen Sijgje, Marrigje
en Leendert Pieters, nog minderjarige drie kinderen
van haar soon Pieter Leenderts, overleden tot Blijswijk, geprocreert
aan Jannetje Jochems, sonder dat de voorn.
Sijgje Ysaacks hare minderjarige erfgenamen
in tijt en wijle in hare boedel
en goederen geregtigt van voogdije te voor-
sien ende bijgevolghe de weeskamer niet
uytgesloten, soo ist dat de naegelatene
boedel en goederen van gemelte Sijgje
Ysaacks aen de weeskamer is vervallen, im-
mers voor soo verre de voorn. minderjarige
daarin geregtigt sijn, derhalve verclaren
wij ondergeschreven schout en heemraden van Leckerlant
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tot voogden over de minderjarige erfgenamen
van de voorsz. Sijgje Ysaacks te hebben ge-
stelt ende gecommitteert, gelijk wij stellen
ende committeren bij desen, Willem Jansen
Boerman ende Ary Leenderts Boerman, beyde
wonende alhier, met soodanige magt ende
authoriteyt als alle voogden nae regten can
werden gegeven, mits
doende behoorlijcke reeckening
ende verantwoording van hare ad-
ministratie. Actum bij Cornelis Jongeneel, schout,
Aart Cornelis de Haan ende Melis Barentse
Streeflant en Ary Mous, heemraden desselver ambagt, 
op den 13en Maert 1734.
C. Jongeneel
Aert Cornelisz de Haen
Melis Braentse Streeflandt
Ary Adryaense Mous

/1111/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 15en October 1734 compareerden
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden
van den dorpe van Nieuw Leckerlandt, Wouter
Aryense ende Leendtje Cornelis, egte man
ende vrouw, onse inwoornders, en ons schout ende
heemraden bekent, beyde kloeck ende gesont, 
haar verstant, redenen ende memorie wel
hebbende ende bequamelijck gebruyckende als
uytterlijck bleeck, hertelijck bedagt hebbende
s'menschenslevens cortheyt op deser aarde
en dat er niet seeckerder is dan de dood, ende
niet onseeckerder dan de tijt ende uuren van-
dien, oversulx niet van sins ende meeninge
sijnde omme uyt den ligte deser weerelt te
scheyden sonder alvorens van hare tijdelijcke
goederen uytterlijck zoude hebben gedispo-
neert, doende t'selve uyt haren vrijen ende
onbedwongen wille, sonder persuatie ofte mis-
leydinge van ymande (soo sij seyden) bevelende
eerst ende alvorens hare onsterfelijcke lichamen
de eerlijcke begravinge der aarde [de schrijver vergist zich hier. 
Hij bedoelt 'onsterfelijcke zielen en hun sterfelijcke 
lichamen de eerlijcke begrafvinge'], ende comende
ter dispositie van hare tijdelijcke goederen,
soo verclaerden sij comparanten testateuren
malcanderen reciproce, dat is over ende weder
over, ende oversulx den eerststervende de langst-
levende van hun beyde te stellen, nomineren
ende institueeren tot zijn ofte haer eenige ende
algeheel erfgenaam ende dat in alle de goederen,
soo roerende als onroerende, present ende toe-
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comende, egeene ter weerelt uytgesondert ofte
gereserveert, sulcx ende in dier voege den 
eerststervende metter door ontruymen ende
agterlaten sal, omme daarmede bij de langst-
levende te mogen doen ende handele t'sij int
vercopen, verteeren als met haer vij eygen
goederen vermag te doen, alles met vollen regten
van institutie bij desen, jae al waer't oock soo
dat de langstlevende van haar testateuren hem
ten tweeden huwelijcke state quame te begeven,
onder dese expresse conditie nogtans, soo de
langstlevende van hen testateuren compt te
overlijden, sonder hem ten tweeden huwelijcke
state begeven te hebben, soo is haer testateuren
wille ende begeert, dat alle de overschietende
ende onverteerde goederen die de langstlevende /
metter dood ontruymen ende agterlaten sal, 
sullen moeten werden geclooft ende gedeelt, te
weeten, de eene helft bij de naeste
vrinden ab intestato van den testateur 
ende de wederhelft aan Ary Cornelisse ende
Aryaantje Cornelisse ende bij vooroverlijden
van deselve hare kinderen ende verdere wettige
descendenten, ende deselve een van beyde mede
sonder kind, kinderen ofte verdere wettige descen-
denten voor de langstlevende van de testateuren soude mogen comen
te overlijden, soo sal hetselve alleen moeten
comen ende erven op de langstlevende van de
voorn. Ary Cornelisse ende Aryaentje Corne-
lisse, ende al mede voor de langstlevende van de testateuren comende
te overlijden op derselver kind, kinderen ofte
verdere wettige descendenten, wijders verclaert
den eerststervende den langstlevende te geven
volcomen magt ende authoriteyt omme over
de minderjarige erfgenamen van hun testa-
teuren te mogen stellen sodanige voogden
als den langstlevende bevinden sal te behoren,
met sodanige magt ende bevel als alle voog-
den nae regten toecompt, ende dat alles met
uytsluytinge van schout ende heemraden van
Nieuw Leckerlandt, behoudens haar
E. respect ende weerdigheyt, ende alle an-
dere weeskamers alwaar haer sterfhuys
soude mogen comen te vallen, niet willende dat
alle deselve ofte eenige vandien eenige gesagh
sullen hebben aan te matigen, maar allen
deselve ende elx vandien daarvan sijn
excuserende bij dese. Alle t'geene voorsz. staet
haar testateuren van woord tot woord voor-
gelesen ende wel beduyt sijnde, seyden ende
verclaerden t'selve te weesen haar testament,
laetste ende uytterste wille, willende ende
begerende t'selve sijn volcomen effect sorteren sal, t'sij
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als testament, codicil, legaet, bespreck,
gifte uyt saacke des doods, ofte onder den
levende, soo hetselve best sal connen be-
staan, al waar't oock soo dat
eenige solemniteyten hierinne mogten 
/1112/ gecommitteert, versoeckende hiervan een
ofte meer instrumenten in behoorlijcken
forma. Aldus gedaan ende gepasseert
ten huyse van de testateuren voor Cornelis
Jongeneel, schout, Goossen Gerritse ende
Cornelis Pieterse Bedee, heemraden van
Nieuw Leckerlandt, ten dage, maande
ende jare als int hoofde deses is gemelt.
X Dit merk is gestelt met de hand van Leendtje Cornelisse
& Dit merk is gestelt met de hand van Wouter Aryentse
C. Jongeneel
Goose Gerritsz
Cornelis Pieterse Bedee

Op huydeen den 17en December 1734
compareerde voor ons Cornelis Jongeneel, schout,
Cornelis Geerlofsen ende Pieter Gerritse,
heemraden van den dorpe ende lande van Nieuw
Leckerlandt, Pieter Maertense de Vries, wedue-
naer van Jannetje Cornelisse, onsen inwoonder,
ter eenre, neffens ons schout ende heemraden
boven genoempt als oppervoogden van s'heeren
weegen, mitsgaders Ary Jasperse, in huwelijk
hebbende Willempje Cornelissen, in die qualiteyt
naeste vrind van de voorn. Jannetje Cornelisse,
ter andere sijde, ende sijn deselve naedat den
voorn. Pieter Maertense de Vries van den staet
ende gelegentheyt des boedels met de voorsz. sijne
huysvrouw zaliger in gemeenschap beseten, volcomen
openinge hadde gedaan, in minne ende vrind-
schap desen aengaende verdragen ende geac-
cordeert, vertigt ende verteegen over een minder-
jarig dogtertje van den voorn. Pieter Meertense
de Vries, bij hem aen de voorsz. zijne 
huysvrouw Jannetje Cornelis, in desen dorpe overleden, geprocreert,
oud omtrent ses jaren en sijnde genaempt
Trijntje Pieterse de Vries, in voege ende
manieren als volgt, namentlijck, dat den voorn.
Pieter Meertense de Vries in eygendom sal hebben
ende behouden den geheelen boedel ende goederen,
egeene vandien uytgesondert ofte gereserveert,
soo als hij die met de voorsz. sijne overledene huys-
vrouw in gemeenschap heeft beseten ende jegen-
woordig is gestelt, ende dat den voorsz. Pieter
Meertense de Vries oock gehouden blijft te beta-
len alle de schulden ende lasten des selven boe-
dels, bekent ende onbekent, mede geene uytge-
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sondert, onder dese expresse conditie, dat hij Pieter
Maartense de Vries het voorn. dogtertje sal moe-
ten opvoeden ende onderhouden in eeten,
drincken, cleeden ende reeden, soo in sieckte
als gesontheyt, hetselve ter schole laten gaan en te 
laten leeren leesen, schrijven en een eerlijck am-
bagt daarmede hetselve kind eerlijck sijn cost
sal kunnen gewinnen, mitsgaders hetselve in de
vreese des Heeren ende de Christelijcke gerefor-
meerde religie op te voeden, ter tijt ende wijle dat
/1113/ het voorn. kind gecomen sal sijn tot sijn mondigen
dage ofte eerder huwelijcken state ende daertoe
gecomen sijnde, alsdan nog aan het voorn.
kind te moeten uytkeeren een silveren ducaton
ende dat alles in voldoeninge van sijn moeders
besterffenisse, soo ist dat den voorn. Pieter
Meertense de Vries heeft vertigt en gedaan
voor ons schout ende heemraden neffens
Ary Jasperse en verclaarden yder daerin te-
vreden te sijn, voor de voldoeninge ende naer-
cominge vant geene voorsz, staet, verbind den
voorn. Pieter Meertense de Vries sijn persoon
ende goederen, soo hebbende als toecomende,
geene altoos uytgesondert, stellende ten be-
dwang van alle heeren, hoven, regten ende
regteren ende specialijcke den Ed. Hove van 
Hollandt.
Aldus gedaan ende gepasseert ter presentie, ten dage,
maand ende jare als int hoofd deses is
gemeld.
X Dit merk is gestelt met de hand van Pieter Meertense de Vries
Ary Yasperse
C. Jongeneel
Cornelis Gerloofsen
& Dit merk is gestelt met de hand van Pieter Gerritse

Op huyden den 18en January 1735
compareerde voor ons Cornelis Jongeneel, schout,
Pieter Gerritse ende Ary Aryense Mous,
heemraden van den dorpe ende lande van Nieuw
Leckerlandt, Jan Maertense de Vries, wedue-
naar van Pietertje Aryens Verschoor, onse
inwoonder, ter eenre, neffens ons schout ende
heemraden boven genoempt, als oppervoogden
van s'heeren weege, mitsgaders Jan Aryens Ver-
schoor, broeder van de voorsz. Pietertje Aryense
Verschoor, ter andere sijde, ende sijn deselve nae-
dat den voorn. Jan Maartense de Vries van 
den staet ende gelegentheyt des boedels met
de voorsz. sijne huysvrouw zaliger in gemeenschap
beseten, volcomen openinge hadde gedaen, in 
minne ende vrindschap desen aengaende
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verdragen en geaccordeert, vertigt ende
verteegen over een minderjarig soontje van
den voorn. Jan Maartense de Vries, bij hem
aan de voorsz. sijne huysvrouw Pietertje Aryens
Verschoor, in desen dorpe overleden, geprocreert,
oud seven jaren en sijnde genaampt Pieter
Jansen de Vries, in voege ende manieren als
volgt, namentlijck dat den voorn. Jan Maer-
tense de Vries voor hem ende sijne naecome-
lingen in vollen vrijen eygendom sal hebben
ende behouden den geheelen boedel ende goede-
ren, egeene vandien uytgesondert ofte gereser-
veert, sooals hij die met de voorsz. sijne over-
ledene huysvrouw in gemeenschap heeft 
beseten ende jegenwoordige is gestelt ende dat
den voorsz. Jan Maartens de Vries oock ge-
houden blijft te betalen alle de schulden ende
lasten desselven boedels, bekent ende onbe-
kent, mede geene uytgesondert, onder dese ex-
presse conditie, dat hij Jan Maartense de
Vries het voorn. soontje sal moeten opvoeden
ende onderhouden in eeten, drincken, cleeden
ende reeden, soo in sieckte als gesontheyt,
hetselve ter scole laten gaan en te laten leeren
leesen, schrijven en een eerlijck ambagt daar-
mede hetselve kind eerlijck sijn cost sal 
/1114/ kunnen gewinnen, mitsgaders hetselve in de
vreese des Heeren en de Christelijcke gerefor-
meerde religie op te voeden, ter tijt ende wijle
dat het voorsz. kind gecomen sal sijn tot mondigen
dage ofte eerder huwelijcke state, ende daar-
toe gecomen sijnde alsdan nog aan het voorn.
kind te moeten uytkeeren een silveren ducaton
ende dat alles tot voldoeninge van sijn moeders
besterffenisse, soo ist dat den voorn. Jan
Maartense de Vries heeft vertigt en gedaan
voor ons schout ende heemraden neffens Jan
Aryensse Verschoor, en verclaerden yder daer-
in tevreden te sijn, voor de voldoeninge ende
naercominge vant geene voorsz. staet, verbindt
den voorn. Jan Maertense de Vries sijn
persoon ende goederen, soo hebbende als
toecomende, egeen altoos uytgesondert,
stellende deselve ten bedwange van allen
heeren, hoven, regten ende regteren ende
specialicke den Ed. Hove van Hollandt.
Aldus gedaan ende gepasseert ter presentie,
ten dage, maand en jare als int hoofd
deses is gemeld.
Yan Mertense de Vries
Jan Arense Voor Schoor
C. Jongeneel
X Dit merk is gestelt met de hand van Pieter Gerritse
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Ary Adryaense Mous

Reeckening, bewijs ende
reliqua die bij dese doende is
Ary Lammertse Bruyn, wonende
tot Streefkerk, als bij schout ende
heemraden van Leckerlandt, be-
neffens Pieter Cornelisse, wonende
tot Molenaarsgraeff gestelde
voogden voer de minderjarige kin-
deren van Aart Lammertse en
Maggeltje Aryens, beyde overleden
in den dorpe van Nieuw Leckerlandt
voornt., ende dat van sodanigen
ontfang ende uytgaaff als den
voorsz. Aart Lammertse Bruyn
wegens de kinderen hare goederen
heeft gehad sedert de laaste ge-
dane reeckening, sijnde geweest
den 26en Augusty 1728, gestelt in
guldens van twintig stuyvers
het stuck, stuyvers en pennin-
gen nae advenant.

Sullende den ontfang en uytgeeff van
Pieter Cornelisse agter dese
volgen

Den rendant Aryen Lammertse
de Bruyn brengt alhier voor
ontfang het slot van sijne voor-
gaande reeckening, waarbij
blijckt dat denselven aan de 
voorn. weeskinderen is schul-
dig gebleeven de somma
van 260.0.0

/1115/
Uytgeeff jegens den
vorenstaanden ontfang ge-
daen
Eerstelijck heeft den rendant
betaelt aan Tijs Croon voor't
lappen van de schoenen van Aaltje
Aerts de Bruyn, volgens quytantie
van den 9en February 1729 1.10.0

Nog betaalt bij notitie voor een
paer coussen t'maecken van 2
hemden, sloten etc., 1729 2.5.8

Betaelt aan Geertje Lammertse
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voor een jaer cost- en houwgelt
van de voorn. Aaltje Aarts, bij
quitantie 1729, met 40.0.0

Betaalt den 19 Januarty 1730 bij
quitanstie aan den voorsz. Tijs
Croon voor lappen van de schoen
van de voorn. Aaltje Aarts 1.3.0

Den 16 January 1731 bij quitantie
aan Pieter Aryense geresti-
tueert t'geene hij Ary Lauwrisse
Brandt heeft betaalt voor een
neusdoeck, borstrock en catoen
etc. voor Altje Aarts 3.14.0

Bij notitie betaalt aan Johan-
nes Hijcoop voort maecken van
den borstrock 0.5.0

Den 28 Juny 1731 bij quitantie be-
taalt aen den cleermaker Cornelis
Paulusse voor leverantie van
catoen, baey, cantjes etc., mits-
gaders t' opmaacken van de-
selve voor Antjes en
Aaltjes 9.6.0

Den 28 Juny 1731 bij quitansie be-
taalt aan de schoenmaker Tijs
Croon voor Aaltjes schoenen 1.2.0

Den 15 April 1732 bij quitantie
betaalt aan Neeltje Gerrits over
leverantie van een rocxlijff en
een coplap voor Aaltjes 4.9.0

Den 29 September 1732 bij reeckening
en quitantie betaalt aan den
voorn. Cornelis Paulusse voor
sersie tot een schort en mantel
als andere goederen en t'maecken
van deselve voor Aaltjes 16.2.0

Betaalt aan Geertjen Aarts
voor een halff jaer cost- en houw-
gelt van de voorn. Aaltje Aarts,
bij quitantie 1732 16.0.0

Betaalt bij notitie voor een
paer koussen, een cantje en la-
getje voor Aeltjes, samen met 1.10.4
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Betaelt voor cantjes aan vier
mutsen van Aaltjes en t'maecken
aan Berbers 1.4.0

Betaalt in February 1733 aan
Cornelis Paulusse voor 2 neus-
doecken en t'maecken voor Aaltjes,
bij quitantie 0.19.0

Betaalt aen Berber Aerts voor
t' opmaecken van vier mutsen voor
haer suster Aaltjes 0.6.0

Aan den schoenmaker Tijs Croon
betaalt voor Aaltjes 0.3.0

/1116/
Betaalt den 30en April 1733 aen
Pieter Aryensse Groevelt voor
een jaer cost- en houwgelt van
de voorn. Aaltje Aarts, bij quitantie 16.0.0

Betaelt bij notitie 1733 en 1734
voor cousen, neusdoecken, hoofd-
doecken, als anders, voor de voorn.
Aaltje Aarts tesamen 4.5.0

Betaalt den 16 February 1735 aan Cor-
nelis Paulusse over leverantie
van goederen tot cleeren en t'maken
van deselve bij quitanttie 9.9.0

Eenige linne goederen bestaende
in ses laeckens, hemden als
anders, denwelcke tot gebruyck van
de kinderen sijn gemaeckt en door
haer sijn gedragen en versleeten

29.14.0

Bedraagt den uytgeeff deser reeckeninge de somma
van een hondert negen en twintig gulden twaalff
stuvyers 12 penningen,
Segge 129.12.12

En den ontfang bedraagt de somma van twee hondert
sestig gulden,
Segge 260.0.0

Tegen den andere vereffent, wert bevonden den rendant
Ary Lammertse de Bruyn bij slot van deese reec-
kening aen den voorsz. boedel schuldig blijft als meer-
der te hebben ontfangen als uytgegeven, de somma
van een hondert dartig gulden 7 stuvyers en 4 penningen,
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Segge 130.7.4

Volgt den ontfang ende 
uytgaaff die de voorn. Pie-
ter Cornelisse beneffens Aart 
Lammertse, mede voogdt, wegens 
den voorsz, boedel en int hoofde
van desen breeder gemelt, al-
leen heeft gehadt.

Ontfang
Den rendant Pieter Cornelisse
brengt alhier voor ontfang het slot
van sijne voorgaende reec-
kening, waarbij blijckt dat den-
selve aan de voorn, weeskinderen
is schuldig gebleeven de somma van 251.14.14

Uytgeeff jegens den
vorenstaanden ontfang
gedaan
Eerstelijck heeft den rendant
betaalt aan Cornelis Corne-
lisse Isaeck voor een jaer cost-
en houwgelt van Ary Aarts
de Bruyn, bij quitantie den 30en
October 1727 27.0.0
[In de marge staat:] Dit moet onderstaen
worden off in 1727 wel gelt van Ary Aarts is ge-
looft en waerom dan in de voorgaende
reeckening niet is gebragt.

Betaalt den 11en Ocotber 1730 aen
Pieter Aryensse Groenevelt voor
een jaer cost- en houwgelt [voor] Aaltje
Aarts de Bruyn, bij quitantie 36.0.0

En nog aan denselve Groenevelt
voor verschot aan de huyer, bij quitantie 1.0.0

/1117/
Betaalt den 28 January 1731 aen
Cornelis Eyckelboom over leve-
rantie van sergie, baey en
voering, mitsgaders eenig linnen
als anders voor Aaltje Aarts,
bij reeckening en quitantie 11.14.8

Betaalt den 14 November 1731 aan
den voorn. Cornelis Eyckelboom
voor leverantie van 4 ellen roye
baey tot een rock voor de voorn.
Aaltje, bij quitantie 2.8.0
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Betaalt 1732 aen den voorn.
Eyckeleboom mede over gelever-
de goederen, bij quitantie 2.10.0

Betaalt den 11 October 1731 aan
Pieter Aryensse Groenevelt voor
een jaer cost- en houwgelt van
de voorn. Aaltje Aarts, bij quitantie 32.0.0

Nog betaalt aen den voorn.
Pieter Groenevelt voor verschot
ten behoeve van de voorsz. Aal-
tje Aarts, bij quitantie 1.12.0

Betaalt aan Weyntje Crul over
leverantie van goederen tot cleederen
en t'maecken van deselve, bij reeckening
en quitantie den 20 January 1735 24.3.8

1732 betaalt bij quitantie aan Pieter
Aryense voor een half jaer cost-
en houwgelt van Aaltje Aarts 16.0.0

Betaelt 1725 bij quitantie voor een
bed voor Berber Aarts omdat die op
haer selve was gaen wonen en uyt naeyen
soude gaen 0.08
[In de marge:]
Dese post wort geroyeert.

Ses laekens, 3 hemden, 4 kusslopen sijn onder
den rendant geslagen en tot gebruyck van de
kinderen gemaeckt en versleet, dus memorie

Den rendant heeft betaalt aen
Jan Jansen Verhoeff voor 3½ el
wolle goet tot een jackje voor
Aaltje Aarts, bij quitantie in da-
to den 7 Huny 1734 1.18.8

Betaalt den 10 January 1735
aan Pieter Aryensse Groenevelt
16.14.0 waervan hij Groenevelt
voor Aaltje Aarts volgens reecke-
ning heeft verschoten 6.18.0 aen de
schoenmaker Jan Bronswijk, bij qui-
tantie betaalt 2.16.0, item aan
Leendert van Meurs bij quitantie
voor een rocxlijf 3.10.0 en nog
aan de schoenmaker Rijckes van
Hees 3.10.0, alle voor Aaltje Aerts,
dus dan bij quitantie de voorsz. 16.14.0
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Betaalt aan een stroye hoet voor
Aaltje Aarts 0.15.0

Betaalt voor 6¼ ellen linnen a 11
stuvyers d'el, tot 2 hemden voor de
voorn. Aaltje 3.8.12

Voor't maecken en leverantie
van band 0.10.8

Betaalt voor't maacken van
twee hoofdoecken 0.3.0

Den secretaris compt voor
t'muniteren van dese reec-
kening, t'naesien van de quitanties
en t'in order brengen
van deselve 1.4.0

/1118/
Den secretaris voor't registreren
en appostilleren van dese reecke-
ning samen 3.0.0

Voor't grosseren en doubleren van
dese reeckening 2.10.0

Voor de zegels 0.14.0

Den schout voor t'overstaen en
teeckenen van dese reeckening 1.4.0

Twee heemraden ter voorsz. saac-
ke 1.4.0

Den bode 0.12.0

Voor vertering op den reeckening
int regthuys van Leckerlandt in
heelen dag gevallen, soo bij de voog-
den als meerderjarige kinderen 3.0.0

Bedraagt den uytgeeff deser reeckening de
somme van een hondert een en tnegentig gulden
vijff stuyvers en 12 penningen,
Segge 191.5.12

Vereffent den vorenstaande ontfange die bedraagt
als voren blijkt de somma van twee hondert een en vijff-
tig gulden 14 stuyvers 14 penningen,
Segge 215.14.14
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Wert bevonden dat den rendant Pieter Cornelisse
bij slot van dese reeckening schuldig blijft als
meerder te hebben ontfangen als uytgegeven de somma
van sestich gulden 9 stuyvers 2 penningen,
Segge 60.9.2

Aldus gedaan, gereeckent en gesloten na costu-
me van reeckening ter presentie en overstaan
van Cornelis Jongeneel, schout, Cornelis Pieters
Bedee ende Ary Aryense Mous, heemraden van
Nieuw Leckerlant, ter bijsijn van Pieter Aryensse Groene-
velt, in huwelijck hebbende Geertje Aartse de
Bruyn en Jacus Jacusse in huwelijck hebbende
Annigje Aerts de Bruyn die dese hebben geapprobeert 
en goetgekeurt en neffens ons mede hebben onderteeckent
binnen Nieuw leckerlandt op den 17 February
1735.
X Dit merk is gestelt met de hand van Jan Jacusse
Pieter Ariense Groeneveld
& Dit merk is gestelt met de hand van Aafje Willems bij 
absentie van haer man Ary Lammertse de Bruyn
C. Jongeneel
Cornelis Bedee
Ary Mous

/1119/
In den name des Heeren, Amen.
Op huyden den 18en November 1735
compareerde voor ons ondergeschreven schout
ende heemraden van den dorpe van Nieuw
Leckerlandt, Marrigje Bastiaens Beck,
onse inwoondster, ons schout en heemraden
bekent, sieckelijck te bedde leggende, dog
haer verstant, sinnen en memorie met vol-
comen uytspraecke magtig, sooals opent-
lijck bleeck, dewelke seyde van meeninge
te sijn van hare tijdelijcke na te latene goederen testa-
mentairlijcke te willen disponeren, in vol-
gende manieren, dog alvorens daertoe comen-
de, verclaerde sij testatrice bij dese te re-
voceren, casseren, dood en te niet te doen
alle testamenten, codicillen en anderen 
makinge van uytterste willen bij haar
voor date deses gepasseert en verleeden,
houdende deselve en yder vandien
voor nul, cragteloos en van geen-
der waarden en dat op eenig poinct van de-
sevle t'minste reguart sal werden genomen
en van nieuws comende tot hare dispositie,
verclaerde de testatrice tot haren erfgenaem
in alle hare nae te late goederen te nomineren 
ende institueeren haren broeder Ary Basti-
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aense Beck, omme met alle deselve goederen
te mogen handelen naer sijn welgevallen,
soo int vercopen, verteren als andersints,
onder de expresse conditie dat de testatrice
geensints wil dat ietwes van hare naela-
tenschap van goederen, welcke tussen haren
voorn. broeder ende Marygje Cornelisse Muys,
welcke denselven haren broeder quaed wil-
lig heeft verlaten, soude mogen verstaan
werde plaetse te hebben, neen maar dat in
tegendeel alle deselve hare nae te laten
goederen, soo de capitalen als interessen
alleenlijck sullen mogen werden geëm-
ployeert tot haer voorn. broeders voordeel
en onderhoud ende ingevalle het mogte comen te
gebeuren dat haren voorn. broeder quame
te overlijden sonder alle de goederen welcke
hij van haar testatrice sal erven ofte de
penningen daervan sullende provenieren /
te hebben verteert, waertoe de testatrice verstaet
dat hij volcomentlijck sonder eenige bepalingh
bevoegt sal sijn, soo is haer testatrices wille
en begeerte dat alle datgeene dat van haar
testatrices nalatenschap, t'sij in goederen
off gelden ofte wel t'geene voor de penningen
van haar testatrices goederen te provenieren
mogte sijn aangekogt bevonden mogte werden
overig te sijn ende anders niet, sal moeten comen
op haer voorn. broeders soontje, genaamt Basti-
aan Aryense Beck, onder dese bepalinge nog-
tans dat in gevalle hetselve haer testatrices
broeders soontje in deser voegen eenige goederen
off gelden uyt de nalatenschap van de testa-
trice over de hand hebbende geërft en sonder
kinderen comende te overlijden alle t'geene
op desselfs overlijden bevonden mogte werden
nog overig ende niet verteert te sijn, t'geen
egter volcomentlijck sonder eenige restrictie
sal mogen geschieden, sal moeten comen op de
vrienden en erfgenamen ab intestato van de
testatrice, sooals deselven alsdan in leven
bevonden sullen werden, naar de regten van
Zuythollandt.
Ende ingevalle haar testatrices voorn. broeders
soontje, Bastiaen Aryense Beck, voor den sel-
ven haer testatrices broeder mogte comen te over-
lijden, in dien gevalle verclaerde de testatrice
te willen en te begeeren, dat alle de goederen
dewelcke in voege voorsz. op t' overlijden van den-
selven haren broeder nog onverteert mogten over 
sijn, sullen moeten comen op de voorsz. vrienden
en erfgenamen van haer testatrice volgens de
regten van Zuythollant, sooals hiervoren is
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gemelt, verclaerde de testatrice het voorn.
haer broeders soontje en de voorsz. haer testa-
trices vrienden in de gevalle hiervoren
gespecificeert in sodanige manieren te
institueeren offte substitueeren respective.
Ende verclaerde de testatrice sodanig als hier-
voren is gemelt te hebben gedisponeert, voor-
namentlijck met dat oogmerck, opdat de 
voorn. Marygje Cornelis Muys en haer kindt
Cornelia genaampt, welcke de testatrice niet
voor een kind van haer meergemelde broeder is
erkennende, noyt eenig het allerminste voor-
deel uyt haer testatrices nalatenschap 
/1120/ soude hebben off genieten, neemaer dat den-
selven haren broeder daervan soude hebben
het volcomen genot sonder dat hij daarinne
eenigsints verkort mag werden uyt hoofden
van de gevallen van fidei commis dese ge-
mentioneert als aen elck fidei commis alleen
maer gestelt is, opdat haer testatrices
wille ten opsigte van de voorn. Marygje
Cornelis Muys en haer kind Cornelia te be-
ter effect soude sorteren, en mitsdien
verstaat sij testatrice dat er opt overlijden
van hare voorn. broeder, ofte oock van
desselfs voorn. soontje Bastiaen Aryensse
Beck nietwes en dus selfs geen vierde part
off andere gedeelten in regten bekent sal behoe-
ven over te schieten, dat vervolgens den voorn.
haer testatrices broeder alle haer testa-
trices nae te laten goederen, soo roerende
als onroerende, met alle securiteyt sal
mogen vercopen en veralieneren, sonder dat
daer oyt ofte oyt eenige de minste
aenspraeck sal mogen werden gemaackt,
gelijck oock de testatrice t'wel expresselijk
verbied het eysschen van staet en inventa-
ris, ofte cautie hoegenaeampt, stellende
sij testatrcie tot voogden over de minderja-
rige erfgenamen die in tijt en wijle bevonden
souden mogen werden tot hare naelaten-
schap geregtigt te sijn, Hendrik Willems,
wonende onder Molenaergraeff, ende Cornelis
Cornelisse, wonende onder Sgrawegh gevende
deselve sodanige magt, last ende authori-
teyt als alle voogden nae regten eenigsints
toecompt, met magt van substitutie, assumptie
ende surrogatie, sonder daertoe te behoeven eeni-
ge nadere confirmatie, met uytsluytinge van
schout en weesmannen van Nieuw Leckerland
en alle andere alwaer haer testatrices
sterfhuys anders soude mogen comen te vallen,
niet willende dat alle deselve ofte eenige
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vandien haer met desselfs boedel sal, ofte
sullen hebben te bemoeyen, maer alle deselve
ende elx vandien sijn excuserende bij dese.
Alle t'geene voorsz. staat, haer testatrice
van woort tot woort voorgelesen en welbeduyt
sijnde, verclaerde te sijn haer testament,
laaste en uytterste wille, willende dat t' /
selve stant grijpen en effect sorteren sal, 
t'sij als testament, codicil, gifte uyt saeke
des doods off andersints, sooals t'selve
alderbest en bondigst nae regten sal konnen
bestaen, consenterende acte in debita
forma.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Nieuw
Leckerland ten huyse van de testatrice voor
Cornelis Jongeneel, schout, Cornelis Pieterse
Bedee ende Ary Jansen de Groot, heemraden 
van den voorsz. dorpe, ten dage, maand ende
jare als int hoofd deses gemelt.
X Dit merck is gestelt met de hand van Marrigje Bastiaens Beck
C. Jongeneel
Cornelis Bedee
Ary Janse de Groot

/1121/
Op huyden den 1en April 1738
compareerde voor ons ondergeschreven schout ende
heemraden van den dorpe van Nieuw Lecker-
land, Ary Leendertse, meerderjarig jongman,
woonende tot Bleskensgraeff, sijnde voor een
geregt sestiende part mede erfgenaam van
Geertje Aryens, die in haer leven weduwe was
van Cornelis Foppe, overleeden in den voorn.
dorpe van Nieuw Leckerlandt, sijn comparants
vaders suster, sonder over hare minderjarige
erfgenamen die in hare boedel bevonden ge-
regtigt soude mongen sijn, voogden te hebben
gestelt, dienvolgende deselve voogdije en
toesigt over de minderjarige in den voorsz. boe-
del geregtigt op schout ende heemraden van
den voorsz. dorpe was vervallen, dan alsoo d'selve
hadde connen goetvinden tot voogden over
de minderjarige erfgenamen en administra-
teurs in den voorsz. boedel geregtigt te com-
mitteren ende aen te stellen Jan Ghijsen
Huysman, nu wonende in Gouderiaen ende
Dirck Muys, wonende onder Moelnaersgraeff,
volgens acte van voogdije daervan sijnde,
in dato den 27en November des jaers 1720,
dan gemerkt den comparant doen mede min-
derjarig was en nu van de voorsz. sijne erffe-
nisse garen was voldaen, daerom hij comparant
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hem hadde vervoegt aen de voorsz. voogden, de-
welcke daervan mede kiennisse hadde gegeven
aen schout ende heemraden van den voorsz. dorpe,
dewelcke daerinne ock hebben geconsenteert,
dierhalve bekende hij comparant als voor een ses-
tiende part mede erfgenaem van sijne voorsz.
muy de voorn. Geertje Aryens, door handen
van sijne voorn. voogden ten volle voldaen
ende betaelt te sijn met de somma van
seven en veertig guldens twaelff stuyvers
en vier penningen, in voldoeninge van sijn /
comparants regtelijcke erfportie in den voorsz.
boedel competerende, belovende mitsdien hij
comparant de voorn. voogden noyt meerder over
eenige reeckening te sullen moeyen, manen ofte
molesteren, in regten ofte daerbuyten, renunti-
eerende daeromme van recollement van reecke-
ning ende herdoeninge desselfs ofte eenige an-
dere behulpmiddelen vandien die hem comparant
in regten te stade souden mogen comen, als vercla-
rende hij comparant de voorsz. voogden ten sijnen
genoege volcomen reeckening, blijck ende bewijs
gegeven te hebben, bedanckende mitsdien de voorn.
voogden voor haer bewint ende regering daerom-
trent gedaen, en is de voorsz. erffportie door haer
geringheyt als anders door de voorn. voogden
niet cunnen uytgeset werden.
Aldus gedaen ende gepasseert voor Cornelis
Jongeneel, schout, Willem Boerman ende Gerrit
Aryense, heemraden van Nieuw Leckerland,
ten dage, maend ende jare als int hoofd
deses is gemelt.
Ary Leenderse Brandewijk
C. Jongeneel
Willem Boerman
Gerret Arense

/1122/
Op huyden den 9en July 1738
compareerden voor ons ondergeschreven schout ende
heemraden van den dorpe ende lande van Nieuw
Leckerland, Goris Ravelse ende Stijntje Centen,
egteleiden, woonende tot Leckerkerk, te kennen
gevende dat sijlieden bij testamente op den 23en
April des jaers 1723 opgeregt ende gepasseert
voor den notaris Johannes van Asperen ende
seeckere getuygen, geresideert hebbende tot
Streefkerk, van wedersijden twee persoonen tot 
executeurs van den voorsz. haren testaemente
ende tot voogden over alle minderjarigen daer-
in geraeckt ofte begreeepen hadde gecommitteert
ende aengestelt met soodanigen magt ende
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gesag als in den voorsz. testamente breeder
is gemelt, dan alsoo sijn comen te overlijden
Jan Centen Timmers ende Cornelis Centen,
dewelcke van de sijde van de tweede comparante
in den voorsz. testamente tot executeurs van
hetselve ende voogden over de minderjarigen
waren aengesteld, soo 
verclaren sij comparanten bij dese in plaetse van de
voorsz. overleden personen tot executeurs van
den voorsz. haren testamente ende tot voog-
den over alle minderjarige daerinne geraeckt
ofte begreepen te committeren ende aen te
stellen de personen van Jan Zuythoren, woonende
tot Vlaerdingen ende Jan de Ridder, woonende
tot IJsselmonde, met magt omme een ofte meer
bequame personen nevens ofte in hunne plaet-
se te mogen kiesen ende aen te stellen, gevende
deselve sodanige ampele magt ende authori-
teyt als alle voogden bij eenige overheeden
ofte magistraten soude mogen ofte connen
gegeven werden, ende verder als in den voorsz.
testamente is gemelt, waertoe ten dese
wert gerefereert, soo nogtans dat sijlieden
nevens de twee andere executeurs en voogden bij
den testamente van zijn testateurs sijde gestelt
gehouden en verpligt sullen sijn voor't intrest der
voorsz. minderjarige behoorlijck te vigileren on-
aengesien in denselven testamente staet geinse-
reert, dat daerbij gestelde executuers en voog-
den nooyt aenspreeckelijkc souden weesen voor /
eenige schaden, bancqueroeten en quade betaelingen
ofte het vrugteloos en ledig leggen van gelden
t'geene bij desen wel expresselijck wert gerevo-
ceert.
Aldus gedaen ende gepasseert in Nieuw Lecker-
land ter presentie ende overstaen van Cornelis
Jongeneel, schout, Melis Barentse Streeflandt
ende Gerret Aryensse, heemraden van denselven
dorpe, ten dage maend ende jare als int hoofd
van dese is gemelt.
Goris Rafels
Steintje Centen
C. Jongeneel
Melis Barentse Streflandt
Gerret Arense

/1123/
In den name des Heeren, Amen.
Op huyden den 10en July 1738 compareerden
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden
van den dorpe ende lande van Nieuw Leckerland,
Johannes Caersmaker, schoolmeester en
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voorsanger alhier, ende Anna van der Salm,
egteluyden, ons schout ende heemraden bekent,
de voorn. Anna van der Salm nae den lichame
sieckelijck sijnde, ende hij Johannes Caersma-
ker cloeck ende gesond, dog beyde haer verstant,
redenen ende memorie wel hebbende ende
bequaemelijck gebruyckende, als uytterlijck
bleeck, dewelcke seyden van meeninge ende
intentie te sijn van hare tijdelijcke nae te late-
ne goederen testamentairlijcke te willen dispo-
neren, in volgende manieren, dog alvorens daer-
toe comende verclaren sij testateuren te revoceren,
casseren, dood ende te niet te doen alle voor-
gaende testamenten, codicillen ende andere
makingen van uytterste willen bij hen testateu-
ren tesamen ende yder int bysonder voor dato
deses eenigsints gemaeckt ofte gepasseert,
ende comende ter dispositie van hare tijdelijke
goederen, door God Almagtig aen haer op deser
aerde verleend, verclaerden sij comparanten
testateuren malcanderen reciproce, dat is
over ende weder over ende oversulx den eerst-
stervende den langstlevende van hun beyden
te stellen, nomineren ende institueeren tot
sijn ofte haer eenige ende algeheel erffgenaem,
ende dat in alle de goederen, soo roerende als
onroerende, actien ende credtien, gelden, penningen
ofte effecten, geen goederen altoos uytgesondert,
die den eerststervende van hun beyden in eeniger
manieren metter dood ontruymen ende
agterlaten sal, omme bij den langstlevende
daermede te mogen doen ende handelen, t'sij
int vercopen, belasten, beswaren, verteeren,
vervreemden als andersints, als met sijn
ofte hare vrije eygen goederen vermag te doen,
alleenlijck onder dese conditie in cas den testa-
teur de eerststervende mogte sijn, dat als-
dan de testatrcie gehouden ende verpligt
sal weesen aen sijn testateurs vader Johan-
nes Caersmaker en bij sijn vooroverlijden
aen sijn testateurs naeste vrienden en /
erfgenamen ab intestato uyt te keeren ende
te laten volgens alle sijn testateurs nae te late-
ne cleederen van linnen en wollen, gout en
silver tot sijnen lijve eenigsints behoort hebben-
de en nog bovendien in gevalle de testatrice
mogte comen te hertrouwen eene somme van
vier hondert guldens tot 20 stuvyers het stuck,
dog niet hertrouwende sal de testatrice in de
uytreyckinge van dese vier hondert guldens
niet gehouden sijn.
Ende off het quam te gebeuren dat de testatrice
de eerststervende was, sal den testateur insge-
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lijcx gehouden ende verpligt sijn uyt te reyken
ende te laten volgen aen haer testatrices suster Neeltje
van der Salm, getrouwt met Abram van IJck ende
hare nigten Anna van der Salm, eenige dogter
van Jan van der Salm, mitsgaders
Anna Roelofse van der Salm, yeder voor een geregt derde
part, ende bij vooroverlijden van een van deselve
hare wettige descendenten bij representatie, alle
haer testatrices nae te latene cleederen van linnen
en wolle, gout en silver ten hare lijve eenigsints
behoort hebbende, dog zal voor alle deelinge daer-
van vooruyt genoten werden bij haer voorn.
suster Neeltje van der Salm ende bij haer voor-
overlijden bij t'dogtertje van deselve Neeltje van der
Salm, genaempt Grietje van IJck, haer testatri-
ces gouden halsketting, drie dick met het slot daer-
aen, alsmede de silvere beugeltas, mitsgaders
nog bovendien aen de voorn. Neeltje van der Salm ende
Anna Jans van der Salm, yder voor de helft ende mede bij voor-
overlijden van een van deselve hare wettige descenden-
ten, mede bij representatie, in cas den testateur
mogte comen te hertrouwen een somma van vier
hondert gulden, mede van 20 stuvyers het stuck, dog
welcke vier hondert guldens mede sal comen te
cesseren indien den testateur onhertrouwt blijft,
dog t'geene de voorn. Anna Jans van der Salm
int voorn. geval ten erve mogte comen te nemen en
ongetrouwt quame te overlijden, sal hetselve
aenstonds bij haer overlijden moeten comen op
de voorn. Neeltje van der Salm, ende bij haer voor-
overlijden aen haer dogtertje Grietje van IJck.
Ende ingevalle eenige minderjarigen in desen
geintresseert mogte bevonden werden, soo verclaeren
de testateuren nevens de langstlevende
daerover tot voogden
te stellen Huybert Caersmaeker, wonende tot Nieuw-
poort ende Ysaack de Bruyn, woonende tot Rotterdam
/1124/ met magt van assumptie en
surrogatie, telcken met gelijcke magt, soo
meenigmael sulx nodig weesen sal, ende voorts
sodanig als voogden nae regten compiteert
van de voorn. voogden execuserende ende uyt
hun testateuren boedel en nalatenschap uytsluy-
tende bij dezen schout ende heemraden van Nieuw
Leckerland, behoudens haer Ed. respect ende
waerdigheyt, ende alle andere alwaer haer testa-
teuren sterfhuys anders soude mogen comen te vallen,
niet willende dat alle deselve ofte eenige van-
dien haer met desselfs boedel sal ofte sullen
hebben te bemoeyen, maer alle deselve ende
elcx vandien sijn excusrende bij desen.
Alle't geene voorsz. staet de testateuren
van woord tot woord voorgelesen en wel beduyt
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sijnde, verclaerden te sijn haer testament, laeste
ende uytterste wille, willende dat t'selve stant-
grijpen ende effecte sorteren sal, t'sij als
testament, codicil, giften uyt saecke des doods
off andersints, soo alst selve beste en bondigst
nae regten sal connen bestaen, consenterende
acte in forma.
Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie ende
ten overstaen van Cornelis Jongeneel, schout, Melis
Barentse Streefland ende Gerrit Aryense, 
heemraden van den voorsz. dorpe, ten dage,
maend ende jare als int hoofd van dese is gemelt.
Joh. Kaarsmaker
Anna van der Salm
C. Jongeneel
Melis Barentse Streflandt
Gerret Arense

In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 12en July 1739 compareerden
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden van
den dorpe ende lande van Nieuw Leckerlandt,
Johannes Caersmaker, schoolmeester en voor-
sanger alhier, ende Anna van der Salm, egteluyd-
edn, ons schout ende heemraden bekent, de voorn.
Anna van der Salm sieckelijck te bedde leggende
ende hij Johannes Caersmaker cloeck ende gesond,
dog beyde haer verstand, redenen ende memorie
wel hebbende ende bequaemelijck gebruyckende.
als uytterlijck bleeck, dewelcke seyden van meeninge
ende intentie te sijn van hare tijdelijcke nae te late-
ne goederen testamentairlijcke te willen disponeren
in volgende manieren, dog alvorens daertoe comende
verclaren sij testateuren te revoceren, casseren,
dood ende te niet te doen alle voorgaende testamenten,
codicillen ende andere makingen van uytterste willen
bij hen testateuren tesamen ende yder int bysonder
voor dato deses eenigsinsts gemaeckt ofte gepasseert,
ende comende ter dispositie van hare tijdelijcke goede-
ren, door God Almagtig aen haer op deser aerde ver-
leent, verclaerden sij comparanten testateuren
malcanderen reciproce, dat is over ende weder over
ende oversulcx den eerststervende den langstlevende
van hun beyden te stellen, nomineren ende institu-
eeren tot sijn ofte haer eenig ende alsgeheel erfge-
naem ende dat in alle de goederen, soo roerende als
onroerende, actien ende crediten, geen gopederen,
gelden, penningen ofte effecten altoos uytgesondert,
die den eerststervende van hun beyden in eeniger
manieren metter dood ontruymen ende agter-
laten sal, omme bij den langstlevende daermede
te mogen doen ende handelen t'sij int vercopen,
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belasten, beswaeren, verteeren, vervreemden als
andersints, als met sijn ofte hare vrij eygen
goederen vermag te doen, alles met vollen regten
van institutie, alleenlijck onder dese
conditie in cas den testateur de eerststervende
mogte sijn, dat alsdan de testatrice gehouden
ende verpligt sal weesen aen sijn testateurs
vader Johannes Caersmaker en bij sijn voorover-
lijden aen sijn testateurs naeste vrienden en
erfgenamen ab intestato uyt te keeren ende te
laten volgen alle sijn testateurs nae te latene
cleederen, van linnen en wollen, gout en silver,
tot sijnen lijve eenigsints behoort hebbende ende
nog bovendien in gevalle de testatrice mogte comen
te hertrouwen eene somme van vier hondert guldens,
dog niet hertrouwende sal de testatrice in 
de uytreykinge van dese vier hondert guldens
niet gehouden sijn.
/1125/ Ende off het quam te gebeuren dat de testatrice
de eerstervende was, sal den testateur insgelijcx
gehouden ende verpligt sijn uyt te reycken ende
te laten volgens aen haer testatrices suster
Neeltje van der Salm, getrouwt met Abram van 
IJck ende bij vooroverlijden van deselve hare wettige
descendenten bij representatie alle hare testatri-
ces nae te latene cleederen van linnen en wollen,
gout en silver ten hare lijve eenigsints behoort
hebbende, mits dat sij Neeltje van der Salm daer-
van sal moeten overgeven aen Anna Jans van der
Salm van de goude halsketting van de testatrice
twee strengen met het slot, alsmede een japon
en rock en aen Anna Roelofse van der Salm eene
streng van de voorn. gouden ketting, alsmede een
swarte sijden tappert en rock, soo die op het overlijden
van de testatrice nog in weesen sijn, mitsgaders nog bovendien
aen de voorn. Neeltje van der Salm ende Anna Jans
van der Salm yder voor de helft ende mede bij voor-
overlijden van een van deselve haere wettige descenden-
ten bij representatie, in cas den testateur mogte
comen te hertrouwen, tesamen een somme van vier
hondert guldens, dog welcke vier hondert guldens
mede sal comen te cesseren indien den testateur
onhertrouwt blijft, dog t'geene voorn. Anna Jans
van der Salm ten erve mogte comen te nemen en
ongetrouwt soude mogen comen te overlijden, sal
hetselve aenstonts moeten comen ende devolveren
op de voorn. Neeltje van der Salm ende bij haer
vooroverlijden op derselver dogtertje Grietje van
IJck ende mede bij haer vooroverlijden op derselver
wettige descendenten.
Wijders was haer testateuren expresse wille
ende begeert nog, dat indien den langstlevende
sonder te hertrouwen ofte haer ten tweeden huwe-
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lijcke begeven te hebben, mogte comen te overlijden
ende de nae te noemen vrienden van den eerstster-
vende de langstlevende den geheelen boedel, met 
rust en vreeden laten besitten, sonder van deselve
eenige staet, inventaris, cautie ofte iets anders
aff te eysschen, als den eerststervende de langst-
levende sulcx is remitterende ende toevertrou-
wende in soo een geval, maer anders niet, alle
de overschietende en onverteerde goederen die de
langstlevende, onhertrouwt gebleeven sijnde,
en oock anders niet metter dood ontruymen
ende agterlaten sal, sullen moeten werden
geclooft en gedeelt, te weeten de eene helft aen
de naeste vrienden en erfgenamen ab intestato
aen de sijde van den testateur, ende de wederhelft
aen de sijde van de testatrice aen Neeltje van der
Salm, getrouwt met Abram van IJck, ende Anna /
Janse van der Salm, yder voor de helfte ende bij voor-
overlijden van een van deselve haere wettige descen-
denten bij representatie, dog t'geene de voorn. Anna
Janse van der Salm int voorn. geval ten arven mogte
comen te nemen en ongetrouwt quame te overlijden,
soo is haer testateuren willen dat alle hetselve aen-
stonts sal moeten comen ende devolveren op de voorn.
Neeltje van der Salm, ofte bij haer vooroverlijden aen
derselver wettige descendenten bij representatie.
Ende ingevalle eeninge minderjaerigen in desen
geintresseert bevonden mogten werden, soo vercla-
ren de testateuren nevens de langstlevende van
hun beyden daerover tot voogden te stellen Huy-
bert Caersmakier, wonende tot de Nieuwpoort
ende Ysaeck de Bruyn, wonende tot Rotterdam,
met magt van assumptie en surrogatie telckens
met gelijcke magt, soo meenigmael sulcx nodig
weesen sal ende voorts sodanig als voogden nae
regten compiteert.
Van de voorn. voogdije excuserende ende buyten
hun testateuren boedel ende naelatenschap uyt-
sluytende bij desen schout ende weesmannen
van Nieuw Leckerlandt, behoudens haer E. respect
ende weerdigheyt, ende alle andere alwaer haer
testateuren sterfhuys anders soude mogen comen
te vallen, niet willende dat alle deselve ofte
eenig vandien haer met desselfs boedels sal ofte
sullen hebben te bemoeyen, maer alle deselve ende
elcx vandien sijn excuserende bij desen.
Alle t'geene voorsz. staet de testateuren van woord
tot woord voorglesen en wel beduyt sijnde, ver-
claerden te sijn haer testament, laeste ende uyt-
terte wille, willende dat t'selve standgrijpen
ende effect sorteren sal, t'sij als testament, codi-
cil, giften uyt saekce des doods off andersints
sooals t'selve best en bondigst nae regten sal

90



connen bestaen, consenterende acte in forma.
Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie
ende overstaen van Cornelis Jongeneel, schout,
Melis Barentse Streefland ende Gerrit Aryense,
heemraden van denselven dorpe, ten dage, maend
en jare als int hooft van dese is gemelt.
C. Jongeneel
Joh. Kaarsmaker
Anna van der Salm
Melis Barentse Strefland
Gerret Arense

/1126/
Reeckening, bewijs ende ver-
antwoordinge die mits desen doende sijn
Willemptje Jans Versluys, weduwe ende
boedelhoudster van den meedevoogd Wil-
lem Jansen Boerman ende Cornelis Geer-
lofse, beyde als bij den testamente van
Martijntje Meertens, die in haer leven
weduwe was van Cornelis Boer, aengestelt
en gecommitteert sijnde tot voogden over
hare twee minderjarige geinstitueerde
erfgenamen, met namen Cornelis en
Lenae Davids van den Berg volgens den-
selven testamente daervan sijnde in dato
den 5 Mey 1724, gepasseert voor den notaris
Cornelis Evenblij en seeckere getuygen,
residerenden in de heerlijckheyt Wijn-
gaerden ende dat van sodanige ontfang
ende uytgaeff als de voormelde voogden
hebben gedaen ende gehad sedert het
overlijden van de voorn. Martijntje Meer-
tens, sijnde geweest int begin van de
maent Maert 1727, gestelt in guldens
van twintig stuyvers het stuck en min-
der specie vandien nae advenant.

Ontfang
Volgens inventaris van dato den 4en
Maert 1727 heeft aen desen boedel behoort
een halff huys en arve, mitsgaders
de nombre van vijff mergen drie
hondt 52½ roeden lands, staende
ende gelegen int benedeneynde van
Leckerlandt, hetwelcke alle int
openbaer ten overstaen van schout
ende heemraden publyckelijk
is geveylt ende vercogt volgens de
conditie daervan sijnde, in dato
den 28 Maert 1727, en op den 21en
Mey daeraenvolgende aen de res-
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pective copers getransporteert.
Als een gedeelte van een huys ende
arve, waerin de voorsz. Martijntje Meer-
tens is overleden, belent oost Pieter
Teunisse ende west Jan Melisse, en is
door de voorn. voogden vercogt ende ge-
transporteert aen Cornelis Gerritse van
Holst om en voor de somma van 245.0.0

Item aen Raphael Luyten de nombre
van twee mergen hoyland, gelegen
int graeffelijckheytweer, streckende
van de cadesloot noorden aen tot de
halve oude wetering toe, met nog 125½
roeden land, sijnde het ¼ part van
de coy ende dat om en voor de somme van 200.0.0

Item aen den voorn. Raphael Luyten
een weycamp, groot eene mergen en 50 roeden,
gelegen int voorn. graefelijkcheyts-
weer binnen de oude wetering ende
dat om en voor de somma van 245.0.0

Item aen Cornelis Geerlofse voor sijn
privee twee kennipackers met een wey-
campje daernaest gelegen aen den tien-
weg, met nog drie hoeckjes grienden en
een kennipwerfje, met den rol binnen
en buytendijcks, gelegen int voorn.
graeffelijckheytsweer, tesamen te
verongelden voor eene mergen en een
hond en dat om en voor de somma van 215.0.0

Ende laestelijck nog aen den voorn.
Rapahael Luyten drie grienden met
een veldigje daernaest gelegen, met
nog een griend daervoor gelegen, te-
samen te verongelden voor vijff hondert
vijff en seventig roeden, ende dat
om en voor de somma van 90.0.0

Nog hebben de voorn. voogden op publyk
erfhuys ten overtsaen van schout en heemraden
op den 27en Maert1727 aen meubilaire
en andere goederen vercogt volgens arfhuys-
cedulle daervan sijnde en die mede op den
inventaris sijn gemelt, voor de somma van 121.18.0

/1127/
Compt mede voor ontfang hetgeene
Lodewijck Gerritse over huyshuer
nog schuldig was 5.0.0
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Compt mede voor ontfang de contante
penningen die bij overlijden van de
voorn. Martijntje Meertens door de
voorn. voogden in hare boedel bevon-
den sijn, ter somma van 60.0.0

Nae aftreck van de lasten deses boe-
dels, soo hebben de voorn. voogden onder
haer gehouden de somma van vier
hondert agt gulden tien stuyvers,
alsoo deselve weynig van die gelden
hebben connen uytsetten, soo sijn de
gemelde voogden met Cornelis en
Lenae Davids van den Berg ver-
dragen dat den intrest sal werden
gereeckent van de voorsz. 408.10.0 op
tien jaren tegens 2½ gulden vant hondert,
dat bedraegt jaerlijcx 10.4.4 en sulx
in de voorsz. tien jaren 102.2.8, mits
deselve voogden voor den 80 penning
van hare uytgesette niet souden
pretenderen en aldus deselve 102.2.8
Den ontfang deser reeckening bedraegt 1284.0.8

Uytgeeff jegens den voor-
enstaende ontfang gedaen
Den 6 Maert betaelt voor een halff
vat bier met den accijns voort
sterfhuys 4.5.0

Betaelt voor een soute vis en broot
als andere cleyne waren, gebruykt
int sterfhuys 3.12.0

Den 7 Maert betaelt aan de bueren
opt begraven van Martijntje Meer-
tens 7.0.0

Den 27 en 28 Maert aen strijckgelt
betaelt wegens het vercopen van de
huysinge en landen als meubilare
goederen, samen bij notitie 15.14.0

Den 5 Mey betaalt aen Jan Leenderts
voor de doodkist van Martijntje
Meertens, bij quitantie 4.10.0

Den 27 Maert betaelt aen schout
Jongeneel voor den 40 penning van de
vercogte meubilaire goederen als
ander verricht en schrijfdiensten vant
voorsz. erfhuys, bij quitantie 8.8.0
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Betaelt bij quitantie aan Ary Janssen
de Jong voor leverantie van een schepel
tera in de jare 1720 gelevert, bij quitantie 1.13.0

Betaelt aen Jan Huygen de Jong voor
leverantie van meel en grutten als
vlas aen de overledene gelevert, bij
quitantie 2.12.0

Den 21 Mey betaelt aen schout Jongeneel
als gaermeester over ongelden van de landen
bij reeckening en quitantie, met 60.6.6

/1128/
Den 23 Mey 1727 betaelt aen de chir-
rurgijn Martinus Grison voor meester-
loon, bij quitantie 2.10.0

Den 29 Mey betaelt aen schout Jonge-
neel voort maken van den staet ende
inventaris van den boedel, verschot
van zegels, vacatien als anders, als-
mede het schrijven en zegelen van de
conditie waerop de huysinge en lan-
den sijn geveylt en vercogt, met de
verteringen daerop gevallen, bij quitantie 23.5.0

Betaelt aen Bastiaen Aryensse voor
caes aen de overledene gelevert, bij
quitantie 2.0.0

Betaelt aen Maerten Janse tot Al-
blasserdam de somma van 20 gulden, sijnde
hetgeene hij aen de overleden Mar-
tijntje Meertens hadde geleent vol-
gens quitantie van de 2 Juny 1727,
dus deselve 20.0.0

Den 3 dito betaelt bij quitantie aen
mr. Jan de Wilde voort graffmaken
en luyen als anders van de voorsz.
Martijntje Meertens, als haer dogter
Annigje Boer die in November 1712 begra-
ven is, bij quitantie, samen met 4.8.0

Den 21en Juny 1727 betaelt aen Joost
de Koning van Cleyn Ammers tot
aflossinge van een hypotheeckbrief
van dato den 7en October 1688, capitael
300 gulden, dus volgens den ingetrocken brieff
en quitantie daerop staende, deselve 300.0.0

Dito nog betaelt aen den voorn. Joost
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de Koning voor intrest van de voorsz.
afgeloste 300 gulden sedert den 7en October
1722 tot den voorsz. 21en Juny 1727, bij
moderatie en quitantie 55.0.0

Den 1en Juny 1727 betaelt aen Willem
van Zijl ende Wouter Willemse als dia-
conen van Leckerland tot aflossinge
van een obligatie van dato den 4en October
1691, inhoudende capitael volgens
deselve ingetrocken obligatie en quitan-
tie daeragter staende 60.0.0

Dito betaelt aen de voorn. diaconen
voor intrest van de voorsz. 60 gulden
sedert den 18en Juny 1700 tot 1727, sijnde 
27 jaren tegen vier percento, bedraegt
bij quitantie 64.16.0

Dito nog betaelt aen de voorn. diaconen
t'geen deselve aen de voorn. Martijntje
Meertens in den jare 1723 hadden ge-
leent, bij quitntie 20.0.0

Dito betaelt aen Neeltje Jacusse
tot Alblasserdam tot aflossinge
van een obligatie van dato den [open plek]
in capitael 100.0.0
[in de marge staat:] Dese post wert bij
provisie geleden, mits de quitantie daervan
nog moet werden vertoont.

En nog aen deselve betaelt voor een
jaer intrest van de voorsz. 100 gulden 4.0.0

Betaelt aen de kerkmeesters van Leckerland
voor een kerkrentje op de voorsz. vercogte
huysinge en landen staende 0.9.0

/1129/
Betaelt aen de kerkmeesters voor een
stoel van de overledene die in de kerk stond 1.0.0

Den 22en February 1731 betaelt bij quitantie
aen Pietronella Schonenburg, weduwe schout
van Asperen, voor eenige jaren ken-
niptient, bij t'leven van Martijntje
Meertens verschult 8.0.0

De rendanten comen van haren
ontfang die bedraegt als hiervoren
is te sien, behalven den
intrest aldaer gemelt, de somme van 1181.18.0
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voor den 40 penninck ter somma van 29.11.0

Den secretaris compt voor t'minuteren
van dese reeckening, t'naesien van de
quitanties en t'in orde brengen van
deselve 1.4.0

Den secretaris voor't registreren
en appostilleren van dese reeckening 3.0.0

Denselven voor't op zegel schrijven
van dese reeckening 2.10.0

Voor een copie van de gerendeerdens 2.10.0

Schout vacatie op t'horen van dese
reeckening 2.8.0

Twee heemraden ter voorsz. saecke
insgelijcx 1.4.0

Den secretaris mede voor sijn vacatie 2.8.0

Den bode voor't dagvaerden van de
heemraden als anders 1.4.0

De respective zegels tot dese reec-
kening 3.7.0

Den geheelen uytgaeff deser reeckening is 822.14.6

Bedraegt den uytgeeff deser reeckening de
somma van agt hondert twee en twintig guldens
veertien stuyvers en ses penningen.
Somma 822.14.6

Vereffent jegens den ontfang, sijnde als voren
blijckt de somma van twaelff hondert vier
en tagtig guldens en agt penningen,
Somma 1284.0.8

Wert bevonden dat de rendanten bij slot van dese
reeckening schuldig blijven als meerder te sijn ontfan-
gen als uytgegeven te hebben de somma van vier
hondsert een en sestig guldens ses stuyvers 2 penningen,
Segge 461.6.2

Aldus gedaen, gereeckent en gesloten en bekennen
de voorn. Cornelis en Laenae Davids van den 
Berg, alsnu meerderjarig sijnde, geadsisteert
met haer oudoom Franck van Dijck, door handen
van hare voorn. voogden van de vorenstaende vier
hondert een en sestig guldens ses suyvers en twee penningen
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voldaen ende betaelt te sijn, den laesten penning met den
eersten, gelijck sij mede bekennen overgenomen te hebben
eenige vrouwe- en manshemden en andere linnen goe-
deren, alsmede een gouden ring, een paer silveren gespen,
silveren broeck- en hemprockknopen, t'geene op het
erfhuys alle onverkogt is gebleeven en verclaerden de
voorn. Cornelis en Lenae van den Berg de voorn. reec-
kening in alle sijne deelen te approberen ende voor
/1130/ goet te keuren ende deselve hare voogden noyt
meerder over eenige nadere ofte andere reeckening
te sullen moeyen ofte manen, in regten ofte daer-
buyten, renuncierende daeromme van nadere te
doene reeckening ofte recollement desselfs, sijnde
de quitantie van betaeling de gerendeerde mede
gebleecken en met de andere bewijsen tot dese reeckening behorende
bij haer overgenomen als alleen een quitantie
van 104 gulden, dewelcke de rendanten den 1 Juny
1727 tot aflossinge van een obligatie aen Neeltje
Jacusse souden hebben betaelt en die post in dese
reeckening provisoneel wert geleden omdat de rendanten
bij dese aennemen die quitantie met den eersten te sul-
len vertonen. Aldus gedaen ende gepasseert
voor Cornelis Jongeneel, schout, Melis Barentse
Streefland ende Gerrit Aryense, heemraden
van Nieuw Leckerland, op den 17en July 1738.
Cornelis van den Berg
X Dit merk is gestelt met de hand van Lenae Cornelis van den Berg
C. Jongeneel
Melis Barentse
Gerret Arense

In den naeme des Heeren, Amen. Op
huyden den 31en July 1738 compareerder voor ons
ondergeschreven schout ende heemraden van den dorpe
van Nieuw Leckerland, Pietertje Paulusse, onse
inwoondster, ende ons schout ende heemraden bekent,
sieckelijck te bedde leggende, dog haer verstandt,
sinnen ende memorie met volcomen uytspraecke mag-
tig, sooals opentlijck bleeck, denwelcke seyde van meeninge
te sijn van haere tijdelijcke nae te laetene goederen
testamentairlijcke te willen disponeren, in volgende
manieren, dog alvorens daertoe comende, verclaerde
sij testatrice bij dese te revoceren, casseren, dood ende
te niet te doen alle testamenten, codicillen en andere
makingen van uyterste wille bij haer voor dato deses
gepasseert ende verleden, houdende deselve ende yder
van dien voor nul, cragteloos ende van geender
weerde ende dat op eenig poinct van deselve t'minste
reguard sal werden genomen, en van nieuws comen-
de tot hare dispositie, verclaerde de testatrice tot
haren erfgenaem in alle hare nae te latene goederen
te nomineren ende institueeren Willem Foppen, haer
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testatrices susters soon, wonende in den voorsz.
dorpe, omme met alle deselve goederen te mogen
handelen nae sijn welgevalle, soo int vercopen, ver-
teren als andersints.
Stellende sij testatrice tot voogden over de voorn.
Willem Foppen, Ary Cornelisse ende Wouter Aryense
Treur, beyde woenende in den voorsz. dorpe, gevende de-
selven sodanige magt, last ende authoriteyt als alle
voogden nae regten eenigsints toecompt, met magt
van substitutie, assumptie ende surrogatie, sonder
daertoe te behoeven eenige nadere confrimatie, met
uytsluytinge van schout ende weesmannen van
Nieuw Leckerlant, behoduens haer E. respect ende
weerdigheyt, en alle andere alwaer haer testatrices
sterfhuys anders soude mogen comen te vallen,
niet willende dat alle deselve ofte eenige vandien
haer met desselfs boedel sal ofte sullen hebben te
bemoeyen, maer alle deselve ende elcx vandien
sijn excuserende bij dese.
Alle t'geene voorsz. staet haer testatrice van
woord tot woord voorgelesen en wel beduyt
sijnde, verclaerde te sijn haer testament, laeste
ende uyterste wille, willende dat t'selve stand-
grijpen en de effect sroteren sal, t'sij als testament,
codicil, gifte uyt saecke des doods ofte andersints,
soo als t'selve alderbest en bondigst nae regten
sal connen bestaen, consenterende acte in debita forma.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Nieuw
/1131/ Leckerland voor t'bedde van de testatrice, ter
presentie ende overstaen van Cornelis Jongeneel,
schout, Willem Leendertse ende Bastiaen Cornelisse
Muys, heemraden van den voorsz. dorpe, ten
dage, maende ende jare als int hoofd van dese
is gemelt.
X Dit merck is getelt met de hand van Pietertje Paulusse
C. Jongeneel
Willem Leendertse
Bastiaen Cornelisse Muys

In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 3en November 1738 compareerde
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden van den
dorpe ende lande van Nieuw Leckerland, Fop
Aryense Boel, onsen inwoonder, ende ons schout
ende heemraden bekent, sieckelijck sijnde, dog
egter sijn verstand, sinnen en memorie met volcomen
uytspraecek magtig, sooals opentlijck bleeck,
dewelcek seyde van meeninge te sijn van sijn tijde-
lijcke nae te latene goederen testamentairlijcke
te willen disponeren, dog alvorens daertoe comende
dood ende te niet te doen alle testamente, codicil-
len en andere makingen van uyterste wille, bij 
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hem voor doato deses verleden ende gepasseert, hou-
dende deselve ende yder vandien voor nul. cragteloos
ende van geender weerden, ende dat op eenig poinct
van deselve t'minste reguard sal werden genomen,
ende van nieuws comende tot sijne dispositie ver-
claerde den testateur tot sijne erfgenamen in alle
sijne nae te latene goederen te nomineren ende
institueeren Annigje Aryens Boel, getrouwt
met Fop Cornelisse, ende Teunis Jacobusse Boel,
beyde wonende op Streefkerk, sijnde sijn testateurs
suster ende broers soon, yder voor de gezegde helfte
ende bij vooroverlijden van een van deselve hare
wettige descendenten bij representatie, omme met
alle deselve goederen te mogen handelen nae haer
welgevallen, soo int vercopen, verteren als ander-
sints.
Ende in gevalle eenige minderjarigen in desen
geintreseert bevonden mogten werden,
verclaerde hij testateur daerover tot voogden
te stellen de personen van Jan Gerritse Boel
ende Pieter Cornelisse Boel, beyde wonende tot
Streefkerk, gevende deselve sodanige magt, last
ende authorityet als alle voogden nae
regten eenigsints toecompt, met magt van substi-
tutie, assumptie ende surrogatie, sonder daertoe
te behoeven eenige nadere confirmatie, met uyt-
sluytinge van schout ende weesmannen van Nieuw
Leckerland, behoudens haer E. respect ende weer-
digheyt, en alle andere alwaer sijn testateurs
sterfhuys anders soude mogen comen te vallen,
niet willende dat alle deselve ofte eenige vandien
haer met desselfs boedel sal, ofte sullen hebben te
bemoeyen, maer alle deselve ende elcx vandien
sijn excuserende bij desen.
Alle t'geene voorsz. staet, den testateur van woord
/1132/ tot woord voorgelesen en wel beduyt sijnde,
verclaerde te weesen sijn testament, laeste
ende uyterste wille, willende dat t'selve stand-
grijpen ende effect sorteren sal, t'sij als testa-
ment, codicil, gifte uyt saecke des doods ofte
andersints, sooals t'selve alderbest en
bondigst nae regten sal connen bestaen, consen-
terende acte in debita forma.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Nieuw
Leckerland voor t'bedde van den testateur, ter
presentie ende ten overstaen van Cornelis Jongeneel,
schout, Cornelis Geerlofse ende Pieter Cornelisse
Boer, heemraden van den voorsz. dorpe, ten dage
maend en jare als int hoofd van dese is 
gemelt.
X Dit merk is gestelt met de hand van Fop Aryense Boel
C. Jongeneel
Cornelis Gerloffs
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& Dit merck is gestelt met de hand van Pieter Cornelisse Boer

In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 6en February 1739 compa-
reerden voor ons ondergeschreven schout ende heemra-
den van den dorpe ende lande van Nieuw
Leckerland, Willem Cornelisse Muys, ende Anna
Jacobs Boender, egteluyden, ons schout ende
heemraden bekent, de voorn. Willen Muys
sieckelijk te bedde leggende, ende sij Anna
Boenders, cloeck ende gesont, dog beyde haer
verstant, redenen ende memorie wel hebbende
ende bequaemelijck gebruyckende, als uytterlijck
bleeck, dewelcke seyden van meeninge ende inten-
tie te sijn van hare tijdelijcke nae te latene
goederen testamentairlijcke te willen dispo-
neren in volgende manieren, dog alvorens
daertoe comende verclaren sij testateuren te
revoceren, casseren, dood ende te niet te doen
alle voorgaende testamenten, codicillen ende
andere makingen van uyterste willen bij hen
testateuren tesamen ende yder int bysonder
voor dato deses eenigsints gemaeckt ofte
gepasseert, ende comende ter dispositie van
hare tijdelijcke goederen, door God Almagtig
aen haer op deser aerde verleent, verclaerden
sij comparanten testateuren malcanderen
reciproce, dat is over ende weder over ende
oversulx den eerststervende den langstlevende
van hun beyden te stellen, nomineren ende
institueeren tot sijn ofte haer eenige ende
algeheele erfgenaem, ende dat in alle de goe-
deren, soo roerende als onroerende, present en
toecomende, egeene ter weerelt uytgesondert,
zulcx ende in dier voegen den eerststervende
metter dood ontruymen ende agterlaten
sal, omme daermede te doen ende handelen
als met eygen goederen vermag te doen,
alles met vollen regten van insttitutie, met
dese belastinge mitsgaders wille ende begeert
dat de langstleven gehouden sal weesen de
kind ofte kinderen bij den anderen gepro-
creert eerlijck op te voeden ende van alles
te versorgen, t'sij van eeten, drincken, clee-
den en reeden, havenis en gemack te doen,
soowel in sieckte als gesontheyt, deselve
te laten leeren leesen en vervolgens haer 
/1133/ dienstig weesen sal, dog naer staat en
gelegentheyt van den boedel ende dat ter
tijt ende wijle toe de kind ofte kinderen
en elcx vandien gecomen sullen sijn ten
ouderdom van twintig jaren, huywelijcken
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ofte andere state en aldaer gecomen sijnde
de langstlevende gehouden sal weesen aen
yder kind uyt te reycken een zilvere
ducaton eens sonder meer, ende dat alles
in plaetse ende voldoeninge van der-
selver legitime portie de kinderen naer
regten compiterende, haer daerinne tot
mede-erfgenamen zijn instituerende bij 
desen, dog soo de langstlevende van hen
testateuren sig ten verderen huywelijcken
state mogte komen te begeven en kind ofte
kinderen uyt haer huwelijck geprocreert
int leeven sijnde, sal den langstlevende ge-
houden sijn uyt te keeren ende te laten
volgen aen deselve haer kind ofte kinderen
de geregte helfte van den boedel ende goede-
ren, sodanig die alsdan bevonden sal
werden te sijn, stellende sij comparanten
testateuren tot voogden over de minderjarige
kinderen de langstlevende van hun beyde,
benevens Bastiaen Cornelisse Muys aan
sijnder sijde ende Pieter Jacobse Boender
van haerder sijde, gevende deselve sodanige
magt, last ende authoriteyt als alle voogden
nae regten eenigsints toecompt, met magt
van substitutie, assumptie ende surrogatie,
telckens met gelijcke magt, soo meenigmael
sulcx nodig weesen sal.
Van de voorsz. voogdije excuserende ende uyt
hun testateuren boedel ende naelatenschap
uytsluytende bij dese schout ende weesmanenn
van Nieuw Leckerland, behoudens haer E. respect
ende weerdigheyt ende alle andere alwaer haer
testateuren sterfhuys anders soude mogen 
comen te vallen, niet willende dat alle desel-
ve ofte eenige vandien haer met desselfs
boedels sal ofte sullen hebben te bemoeyen,
maer alle deselve ende elcx vandien sijn 
excuserende bij desen. /
Alle t'geene voorsz. staet, de testateuren van
woord tot woord voorgelesen en wel beduyt sijnde, ver-
claerden te sijn haer testament, laeste ende
uyterste wille, willende dat t'selve
standgrijpen ende effect sorteren sal, t'sij
als testament, codicil, gifte uyt saecke des
doods off andersints, soo alst selve best
en bondigst nae regten sal connen bestaen,
consenterende acta in forme.
Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie
ende overstaen van Cornelis Jongeneel, schout,
Melis Barentse Streefland ende Pieter Cornelisse
Boer, heemraden van denselven dorpe,
ten dage, maend en jare als int hoofd van
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dese is gemelt.
X Dit merk is gestelt met de hand van Willem Cornelisse Muys
Anna Yacobs Boender
C. Jongeneel
Melis Streflandt
& Dit merck is gestelt met de hand van Pieter Cornelisse Boer

/1134/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 15en October 1739 compareerde
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden
van den dorpe ende lande van Nieuw Lecker-
land Bart Hendrikse van Bueren ende
Aaltje Willems, egteluyden, wonende bin-
nen desen dorpe, ende ons schout ende heem-
raden bekent, de voorn. Aeltje Willems
sieckelijck sijnde, dog beyde haer verstand,
redenen ende memorie wel hebbende ende
bequamelijck gebruyckende, als uyterlijk
bleeck, dewelcke seyden van meeninge ende
intentie te sijn van hare tijdelijcke nae te
latene goederen testamentairlijck te wil-
len disponeren in volgende manieren, dog
alvorens daertoe comende, verclaren sij te-
tateuren te revoceren, casseren, dood ende
te niet te doen alle voorgaende testamenten,
codicillen en andere makingen van uyterste
willen bij hen testateuren tesamen
ende yder int bysonder voor dato deses
eenigsints gemaeckt ofte gepasseert, ende
comende ter dispositie van haere tijdelijcke
goederen door God Almagtig aen haer
op deser aerde verleent, verclaerden sij comparanten tes-
tateuren malcanderen reciproce, dat is
over ende weder over ende oversulcx
den eerststervende den langstlevende van hun
beyden te stellen, nomineren ende institu-
eeren tot sijn ofte haer eenige ende al-
geheele erfgenaem ende dat in alle de goe-
deren, soo roerende als onroerende present
ende toecomende, egeene ter werelt uytge-
sondert, sulcx ende in dier voegen den eerst-
stervende metter dood ontruymen ende
agterlaten sal, omme daermede te doen
ende handelen als met eygen goederen ver-
mag te doen, alles met vollen regten van
institutie, met dese belastinge, mitsgaders
wille ende begeerte dat de langstlevende
gehouden sal weesen de kinderen reets bij
den anderen geprocreert, als die deselve
bij den anderen nog soude mogen comen te
vercrijgen, eerlijck op te voeden ende van
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alles te versorgen, t'sij van eeten, drincken /
cleeden, reeden, havenis en gemak te doen,
soowel in sieckte als gesontheyt, deselve te
laten leeren leesen en vervolgens haer dien-
stig weesen sal, dog nae staet en gelegentheyt
van den boedel ende dat ter tijd ende wijle toe
de kind ofte kinderen ende elcx vandien
gecomen sullen sijn tot hunnen mondigen dage
ofte eerder huwelijkce state, ende aldaer
gecomen sijnde, de langstlevende gehouden sal
weesen aen yder kind uyt te reycken soo veel
als de langstleven van hen testateuren in
goeden gemoede nae staet en gelegentheyt
des boedels bevinden sal te behoren, alsoo
den eerststervende het den langstlevende ten
volle is toevertrouwende, ende dat alles in
plaetse ende voldoeninge van derselver
legitime portie de kinderen nae regten compi-
terende, haer daerinne tot mede erfgenamen
sijn instituerende bij dese, dog soo de langst-
levende van hen testateuren sig ten verderen
huwelijcken state mogte comen te begeven
en kind ofte kinderen uyt haer huwelijck
geprocreert int leeven sijnde, sal den
langstlevende gehouden sijn uyt te keeren
ende te laten volgen aen deselve haer kind
ofte kinderen de geregte helfte van den boe-
del ende goederen, sodanig die alsdan bevon-
den sal werden te sijn, daeronder mede begre-
pen sodanige erffenisse en besterffenisse als
nae het overlijden van den eerststervende de
langstlevende van hen testateuren soude
mogen aencomen, stellende sij comparanten
testateuren tot voogd ofte voogdesse over hare minder-
jarige kinderen de langstlevende van hun
beyden, gevende de eerststervende de langstle-
vende sodanige last ende authoriteyt
als alle voogden nae regten eenigsints
toecompt en oock met magt van substitutie, adsumptie ende
surrogatie, telckens met gelijcke magt
soo menigmael sulx nodig weesen dal,
van de voorn. voogdije excuserende ende
uyt hunnen testateuren boedel ende nae-
latenschap uytsluytende bij dese schout
ende weesmannen van Nieuw Leckerlandt,
behoudens haer E. respecte ende weerdigheyt,
ende alle anderen alwaer haer testateuren
sterfhuys anders soude mogen comen te vallen
/1138/ niet willende dat alle deselve ofte eenige
vandien haer met desselfs boedels sal
ofte sullen hebben te bemoeyen, maer alle
deselve ende elx vandien sijn excusrerende
bij desen.
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Alle t'geene voorsz. staet de testateuren
van woord tot woord voorgelesen en wel
beduyt sijnde, verclaerden te sijn haer
testament, laeste ende uyterste wille,
willende dat t'selve standgrijpen ende
effect sorteren sal, t'sij als testament, co-
dicil, giften uyt saecke des doods ofte
andersints, soo als t'selve best en bondigst
nae regten sal connen bestaen, consen-
terende acte in forma.
Aldus gedaen ende gepasseert ter
presentie ende overstaen van Cornelis
Jongeneel, schout, Ary Jansen de Groot
ende Huyg Willemse, heemraden van
denselven dorpe, ten dage, maend en jare
als int hoofd van dese is gemelt.
Baert van Bueren
X Dit merk is gestelt met de hand van Aeltje Willems
C. Jongeneel
Ary Janse de Groot
& Dit merk is gestelt met de hand van Huyg Willems

In den naeme des Heeren, Amen.
Op hudyen den 20en October 1739 compareerden
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden van den
dorpe ende lande van Nieuw Leckerland,
Aalbert Aalbertse van Axse ende Neeltje Jaco-
busse van den Hove, egtelieden, wonende tot
Leckerkerk, ons schout ende heemraden bekent, 
cloeck ende gesont , haer verstand, redenen ende
memorie wel hebbende ende bequamelijck ge-
bruyckende, als uyterlijck bleeck, dewelcke sey-
den van meeninge ende intentie te sijn van hare
tijdelijcke nae te latene goederen testamentair-
lijcke te willen disponeren in volgende manie-
ren, dog alvorens daertoe comende verclaren sij
testateuren te revoceren, casseren, dood ende
te niete te doen alle voorgaende testamenten,
codicillen ende andere makinge van uyterste
willen, bij haer testateuren tesamen ende
yder int bysonder voor dato deses eenigsints ge-
meackt ofte gepasseert, ende comende ter disposi-
tie van haere tijdelijcke goederen, door God Almag-
tig aen haer op deser aerde verleent, verclaerden sij com-
paranten testateuren malcanderen reciproce,
dat is over ende weder over ende oversulx den
eerststervende den langstlevende van hun beyden
te stellen, nomineren ende institueeren tot sijn
ofte haar eenige ende algeheele erfgenaem
ende dat in alle de goederen, soo roerende als
onroerende, present ende toecomende, egeene ter
weerelt uytgesondert, sulx ende in dier voege
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den eerststervende metter dood ontruymen ende
naelaeten sal, omme daermede te doen ende
handelen als met eygen goederen vermag te
doen, alles met volle regten van institutie, met
dese belastinge, mitsgaders wille ende begeerte,
dat de langstlevende gehouden sal weesen de kind
ofte kinderen bij den anderen geprocreert
eerlijck op te voeden ende van alles te versorgen,
t'sij van eeten, drincken, cleeden, reeden, have-
nis ende gemack te doen. soowel in sieckte
als gesondheyt, d'selve te laten leeren leesen
en vervolgens haer dienstig weesen sal, dog
nae staet en gelegentheyt van den boedel,
ende dat ter tijd en wijlen toe de kind ofte
/1139/ kinderen ende elcx vandien gecomen sullen
sijn tot hunnen mondigen dagen, ofte eerder
huwelijcken staten, ende aldaer gecomen 
sijnde, de langstlevende gehouden sal weesen
aen yeder kind uyt te reycken soo veel als
de langstlevende van hen testateuren in
goeden gemoede nae staet en gelegentheyt
des boedels bevinden sal te behoren, alsoo
den eerststervende het den langstlevende ten
volle is toevertrouwende ende dat alles in
plaetse ende voldoeninge van derselver le-
gitime portie de kinderen nae regten compi-
terende, haer daerinnen tot mede erfgenamen
sijn institueerende bij dese, dog soo de langst-
levende van hen testateuren sig ten verderen
huwelijcken staten mogte comen te begeven
en kind ofte kinderen uyt haer huwelijck
geprocreert in leven sijnde, sal den langst-
levende gehouden sijn uyt te keeren ende te laten volgen aen de-
selve haer kind ofte kinderen de geregte helfte
van den boedel ende goederen, soodanig die als-
dan bevonden sal werden te sijn, daeronder
mede begrepen sodanige erffenisse ende be-
sterffenisse als nae het overlijden van den
eerststervende de langstlevende van hen
testateuren soude mogen aencomen ende de
eerststervende sonder kind ofte
kinderen nae te laten comende te overlijden
sal den langstlevende den geheelen boedel in
vollen vrijen eygendom hebben ende behouden.
Stellende sij comparanten testateuren tot 
voogd ofte voogdesse over hare minderjarige
kind ofte kinderen de langstlevende van hun
beyden, gevende eerststervende de langstlevende soodanige
last, bevel ende authoriteyt als alle voogden
nae regten eenigsints toecompt en oock met
magt van substitutie, assupmtie ende surro-
gatie telckens met gelijcke magt, soo meenig-
mael sulcx nodig weesen sal.
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Van de voorn. voogdije excuserende ende uyt- /
hunne testateuren boedel ende naelatenschap
uytsluytende bij dese schout ende weesman-
nen van Leckerkerk, behoudens haer E. res-
pect ende weerdigheyt ende alle andere al-
waer haer testateuren sterfhuys anders soude
mogen comen te vallen, niet willende dat alle
deselve ofte eenige vandien haer met desselfs
boedels sal ofte sullen hebben te bemoeyen,
maer alle deselve ende elcx vandien sijn excue-
rende bij dese.
Alle t'geene voorsz. staet de testateuren van
woord tot woord voorgelesen en wel beduyt sijn-
de, verclaerden te sijn haer testament, laeste ende
uyterste wille, willende dat t'selve standgrij-
pen ende effect sorteren sal, t'sij als testament,
codicil, gifte uyt saecke des doods off ander-
sints, soo als t'selve best ende bondigst nae
regten sal connen bestaen, consenterende
acte in forma.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Nieuw
Leckerland ter presentie ende overstaen van
Cornelis Jongeneel, schout, Pieter Cornelisse Boer
ende Jan Aryense Verschoor, heemraden van
denselven dorpe, ten dage, maend en jare als int
hoofd van dese is gemelt.
Albert Axse
Neeltje van den Hove
C. Jongeneel
X Dit merck is gestelt met de hand van Pieter Cornelisse Boer
Jan Aryense Voorschoor

/1140/
Reeckening, bewijs ende
reliqua die bij dese doende is
Aryen Lammertse Bruyn, woonende
tot Streefkerck, als bij schout en
heemraden van Leckerlant,
beneffens Pieter Cornelisse, nu
woonende onder Noordeloos, ge-
stelde voogden over de minderjarige
kinderen van Aert Lammertsen ende
Maggeltje Aryens, beyde overleden
in den dorpe van Leckerlandt
voornt. ende dat van soodanige
ontfang ende uytgaeff als den
voorsz. Aert Lammertse Bruyn 
wegens de kinderen
hare goederen heeft gehadt
sedert de laaste gedane reecke-
ning sijnde geweest den 17en
February 1735, gestelt in guldens
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van twintig stuyvers het stuck, stuy-
vers en penningen nae advenant.

Sullende den ontfang ende
uytgeeff van Pieter Cornelisse
agter dese volgen

Den rendant Aryen Lammertse
de Bruyn brengt alhier voor ont-
fang het slot van sijne voorgaende
reeckening, waarbij blijckt dat
denselve aan de voorsz. weeskinde-
ren is schuldig gebleeven de somma
van 130.7.4

Uytgeeff jegens den voren-
staande ontfange gedaen
Int jaar 1735 betaalt voor een
baeyen rock en twee slooven voor
Aaltje Aerts aan Ary Jansen
bij quitantie, met 5.13.8

En in twee reysen aan deselve
aan sackgelt gegeven 0.7.0

Betaalt bij quitantie aen Corne-
lis Paulusse voor cleederen en
t'maken van deselve voor de voorsz.
Aeltje Aerts 7.6.12

Ter voorsz. saecke bij quitantie be-
taelt aan Ary Jansen, met 4.15.12

Brengt den ontfang deser reeckening de somma van 130.7.4

Waervan moet afgaen den uyt-
gaeff die bedraegt de somma van 18.3.0

112.4.4
Tegen den anderen vereffent wert bevonden den
rendant Ary Lammertse Bruyn bij slot van dese
reeckening aen den voorsz. boedel schuldigt blijft
als meeder te hebben ontfangen als uytgegeven
de somma van een hondert twaelff gulden vier stuyvers
en vier penningen.
/1141/
Volgt nu den ontfang ende
uytgaeff die den voorn. Pieter
Cornelisse beneffens Aart Lam-
mertse, mede voogd, wegen de
voorsz. boedel en int hoofd van
dese breeder alleen heeft gehadt.
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Den rendant Pieter Cornelisse
brengt alhier voor ontfang het
slot van sijne voorgaende reec-
kening, waarbij blijckt dat densel-
ven aen de voorn. weeskinderen is
schuldig gebleven de somma van 60.9.2

Uytgeeff jegens den
vorenstaenden ontfang
gedaan
Den 20en April 1735 betaelt aen
Weyntje Krul voor leverantie
van linnen tot hemden en wolle goet
tot cleederen voor Aaltje Aarts, bij
reeckening en quitantie, met 11.11.0

Den 20 dito betaelt aan Pieter Cla-
sen voor een paer nieuwe muylen voor
Aaltjes bij quitantie 1.2.0

En nog voor deselve gecogt een
paar coussen van 0.12.0

Betaelt aen den chirurgijn Johan
van den Berg voor geleverde medicij-
nen voor Antje en Ary in de jaren
1727, 1728 en 1733, bij quitantie 2.8.8

Compt den secretaris voor't registreren
en appostilleren van dese reeckening,
samen 1.16.0

Schout vacatie op t'horen en sluyten
van dese reeckening 1.4.0

Twee heemraden ter voorsz. saecke 1.4.0

Den bode 0.12.0

Den secretaris compt nog voor t'maken van twee
copien van dese reeckening tot de-
charge van Ary Lammertse de
Bruyn en Pieter Cornelisse, samen 2.0.0

De zegels tot deselve 1.0.0

Bedraegt den ontfang deser reeckening de
somma van 60.9.2

Waervan moet afgaen den uytgeeff,
bedraegt de somma van 23.9.8

Sulx meedere ontfangen als uytgegeven 36.19.10
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Aldus gedaan, gereeckent en geslooten nae
costueme van reeckening en overgebragt aen Corne-
lis de Jong, in huwelijck hebbende Berber Aerts, 
Jan van t'Hoff, in huwelijck hebbende Annigje
Aarts en Ary Aarts, soo voor haerselve als haer tesamen
sterck makende voor Aeltje Aerts, getrouwt met
Teunis Dirkse en dewelcke dese reeckening ver-
claerden te approberen en voor goet te keuren
in voldoeninge van deselve van Ary Lammertse
Bruyn voor 5/6 parten van het slot van deselve,
bedragende een hondert twaelff gulden 4 stuvyers en 4 penningen
en nog van Pieter Cornelisse mede voor 5/6 parten
van het slot van deselve reeckening voldaen en
betaelt te sijn, tesamen met een hondert vier en 
/1142/ twintig gulden ses stuyvers en negen penningen, sulx dan
het resterende een sesde part ter somma van vier
en veertig gulden seventien stuyvers en vijff penningen
voor Pieter Aryens, die in huwelijck gehad heeft
Geertje Aerts, alsoo denselve op heeden niet pre-
sent is, bedanckende mitsdien sij comparante
de voorn. hare voogden voor derselver administra-
tie en bewint over de nalatenschap van hare
ouders gehad en verclaren verder oock niet-
wes ten lasten van de gemelde voogden te
reserveren ofte te beraden, nemaer van alles
ten volle voldaen en betaelt te sijn, ter presentie
ende overstaen van Cornelis Jongeneel, schout,
Ary Jansen de Groot ende Claes Cornelisse Baerdeman,
heemraden van Nieuw Leckerlandt, op den
3en Mey 1741.
Yan vant Hof
Ary Aarse de Bruyn
X Dit merk is gestelt met de hand van Cornelis de Jong
& Dit merck is gestelt met de hand van Jacus de Jongh
C. Jongeneel 1741
Ary Janse de Groot
Klaes Baerdeman

Ick onderheschreven Pieter Aryens, in huwelijck gehad
hebbende Geertje Aarts, en bij acte gepasseert voor
schout en heemraden van Molenaersgraeff gestelde voogd
over sijne minderjarige kinderen en sijnde van
dato den 6en November 1738, verclare de vorenstaende
reeckening in allen delen te approberen en voor 
goet te keuren en bekende verder van het
resterende een sesde part ter somma van vier
en twintig gulden seventien stuyvers en vijff penningen
voldaen te sijn en verclarende mede nietwes
ten lasten van de voorsz. voogden te reserveren
ofte te behouden. Actum in Leckerland den 10en
Juny 1741.
Pieter Arense Groeneveld
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In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 13en January 1742 compareerden
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden van den
dorpe ende lande van Nieuw Leckerlandt, Cornelis
Geerlofse Blieck ende Adriana Joghems Boseme-
naer, egtelieden, onse inwoonderen, ons schout ende heemraden
bekent, de voorn. Adriana Joghems Boesemenaer
sieckelijck te bedde leggende ende hij Cornelis
Geerlofse Blieck cloeck ende gesond, dog beyde
haer verstand, redenen ende memorie wel heb-
bende ende bequamelijck gebruyckende als uytter-
lijck bleeck, dewelcke seyden van meeninge ende
intentie te sijn van hare tijdelijcke nae te latene
goederen testamentairlijcke te willen disponeren
in volgende manieren, dog alvorens daertoe co-
mende verclaren sij testateuren te revoceren, 
casseren, dood ende te niet te doen alle voorgaen-
de testamenten, codicillen ende andere makingen 
van uyterste willen bij hen testateuren tesamen 
ende yder int bysonder voor dato deses eenigsints 
gemaeckt ofte gepasseert ende comende ter dis-
positie van hare tijdelijcke goederen, door God 
Almagtig aen haer op deser aerde verleent, 
verclaerden sij comparanten testateuren mal-
canderen reciproce, dat is over ende weder over ende
oversulx den eerststervende den langstle-
vende van hun beyden te stellen, nomineren ende
institueerende tot sijn ofte haer eenige ende al-
geheele erfgenaem ende dat in alle de goederen, 
soo roerende als onroerende, present en toeco-
mende, egeene ter weerelt uytgesondert, zulcx 
ende in dier voegen den eerststervende metter dood 
ontruymen ende agterlaten sal, omme daermede 
te doen ende handelen als met eygen goederen 
vermag te doen, alles met vollen regten van 
institutie, met dese belastinge mitsgaders wille 
ende begeerte dat de langstleven gehouden sal 
weesen de kind ofte kinderen bij den anderen gepro-
creert eerlijck op te voeden ende van alles te versor-
gen, t'sij van eeten, drincken, cleeden en reeden, havenis 
en gemack te doen, soowel in sieckte als gesontheyt, 
deselve te laten leeren leesen en schrijven en vervolgens haer 
dienstig weesen sal, ende dat ter tijd ende wijle toe 
de voorsz. kind ofte kinderen en elcx vandien gecomen 
sullen sijn ten ouderdom van vijff en twintig jaren, 
eerder huwelijcke ofte andere geapprobeerde state 
als wanneer de langstlevende gehouden sal weesen 
boven t'geene voorsz. staet aen yder kind nog uyt 
te reycken de somma van een silvere ducaton ende dat alles in
/1143/ in plaetse ende voldoeninge van derselver legitime 
portie de kinderen naer regten compiterende, deselve 
daerinne tot mede-erfgenamen sijn instituerende 
bij desen, dog soo de langstlevende van hen
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testateuren sig ten verderen huywelijcken state 
mogte comen te begeven en kind ofte kinderen uyt 
haer huwelijck geprocreert int leeven sijnde, 
sal den langstlevende gehouden sijn uyt te 
keeren ende te laten volgen aen deselve haer 
kind ofte kinderen de geregte helfte van den 
boedel ende goederen, sodanig die alsdan 
bevonden sal werden te sijn, dog in cas mogte
comen te gebeuren dat de langstlevende van hun
testateuren onhertrouwt, sonder kind ofte
kinderen naer te laten deser werelt mogte
comen te overlijden, ende de vrienden van de
eerststervende den langstlevende den boedel
met rust en vreeden laten besitten, sonder
eenige staet ofte inventaris derselve aff te
eyssen, mitsgaders cautie daervoor te stellen, in
sodanig geval, maer anders niet,
alle de goederen die de langstlevende onverteert
ende onveralieneert sal comen naer te laten
sullen moeten werden gedeelt ende genoten,
te weten de eene helft bij de vrienden van de
eerststervende ende de wederhelft bij de vrienden
van de langstlevende, stellende sij compranten
testateuren tot voogd ofte voogdesse over hare
minderjarige kinderen de langstlevende van hun
beyden nevens Ary Leendertse Boerman,
wonende in Leckerland, ende Ary Cornelisse
Kijckuyt, woonende tot Streefkerk, met magt
van assumptie ende surrogatie, telckens met 
gelijcke magt, soo meenigmael sulcx nodigh 
weesen sal ende voorts soodanige als voogden
nae regten compiteert, van de voorn. voogdije
excuserende ende uyt hun testateuren boedel
ende nalatenschap uytsluytende bij desen
schout ende weesmannen van Nieuw Leckerlant, 
behoudens haer E. respect ende weerdigheyt 
ende alle andere alwaer haer testateuren 
sterfhuys anders soude mogen comen te vallen, 
niet willende dat alle deselve ofte eenige 
vandien haer met desselfs boedels sal ofte 
sullen hebben te bemoeyen, maer alle deselve 
ende elcx vandien sijn excuserende bij 
desen. /
Alle t'geene voorsz. staet, de testateuren van
woord tot woord voorgelesen en wel beduyt sijnde, 
verclaerden te sijn haer testament, laeste ende
uyterste wille, willende dat t'selve standgrijpen 
ende effect sorteren sal, t'sij als testament, codicil, 
gifte uyt saecke des doods off andersints, sooals
t'selve best en bondigst nae regten sal connen 
bestaen, consenterende acta in forme.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Nieuw
Leckerland, ter presentie ende overstaen van 
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Cornelis Jongeneel, schout, Jan Paulusse Starren-
burg ende Jan Pietersz Streefland, heemraden 
van den voorsz.dorpe, ten dage, maend en jare als 
int hoofd deses is gemelt.
Cornelis Gerlofse
Adriana Jocheems
C. Jongeneel
X Dit merk is gestelt met de hand van Jan Paulusse Starrenburg
Jan Pieterse Streefland

/1144/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 9en Maert 1742 compareerden
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden van 
den dorpe ende lande van Nieuw Leckerlandt, 
Maerten Pietersse de Vries ende Lijntje Corssen, 
egte man ende vrouw, onse inwoonders en ons schout 
ende heemraden bekent, den voorn. Maerten Pieters
de Vries siedckelijck sijnde ende Lijntje Corssen
cloeck ende gesond, dog beyde haer verstand en
sinnen magtig, soo claerlijck bleeck, dewelcke 
verclaerden genegen te sijn van hare tijdelijcke 
nae te latene goederen te disponeren, dog alvorens revocerende, 
casserende, dood ende te niet doende bij desen 
alle testamenten, codicillen ende andere 
dispositien van uyterste willen bij hen testateu-
ren tesamen ofte yeder int bysonder voor dato 
deses in eeniger manieren gepasseert ende op-
nieuws disponerende verclaerden sij testateuren 
malcanderen ende oversulx d'eerststervende de
langstlevende van hen te nomineren ende
institueeren bij dese tot sijne ofte hare eenige 
ende universeele erfgenaem en dat in alle sijne
ofte hare na te latende goederen, soo roerende 
als onroerende, actien ende crediten, geene ter 
weerelt uytgesondert ofte gereserveert, hoe die
genaempt ende waer deselve gelegen souden mogen
sijn, met volle regten van institutie.
Onder dese conditie nogtans dat de langstlevende
van hen testateuren gehouden sal sijn aen yeder
van sijne ofte hare nae te latnen kind ofte kinderen
boven en behalven derselver alreede genoten opvoe-
dinge uytsettinge en verdere gegeven huwelijcx-
goet, nog uyt te keeren een silveren ducaton, instit-
tueereden deselve daerinne tot sijne ofte hare mede-
erfgenaem off erfgenaemen bij desen, mede met
vollen regten van institutie ende dat in plaetse
ende volle voldoeninge van derselver legitime portie
henluyden na scherpheyt van regten uyt des
eerstervende goederen competerende.
Secluderende soowel de eerststervende als de
langstlevende van hen testateuren uit henlieden
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na te laten boedels ende goederen ende van de de voogdije /
over derselver na te latene minderjarige erfgenamen
schout ende geregten en weesmannen van Nieuw
Leckerland voorsz., behoudens derselver waerdigheyt
en van alle sodanige andere plaetsen alwaer anders
hen testateuren sterfhuysen souden mogen komen te
vallen, ofte eenige goederen gelegen sullen sijn, stel-
lende de eerststervende de langstlevende van hen
tot absolute voogd ofte voogdesse ende de langst-
levende de persoonen van Bastiaen Barentse
Streefland ende Aert Cornelisse de Haen, beyde woo-
nende onder dese jurisdictie, gevende deselve sodanige
magt ende authoriteyt als voogden na regten
competerende sijn, alsmede omme een ofte meer personen
met gelijcke ofte gelimiteerde magt, benevens hem, haer ofte hen-
luyden te mogen assumerem ofte in derselver plaetse te
surrogeren, wijders omme de onroerende ende andere
goederen des boedels t'sij int openbaer ofte onder de
hand te mogen vercopen, transporteren ende over-
dragen aen soodanige persoon off persoonen op
soodanige conditien en voor sodanige sommen van
penningen als de gestelde voogd, voogdesse ofte
voogden goet duncken sullen, sonder tot alle t'
selve eenige consent van den Hove van Hollandt
ofte wethouderen van noden te hebben.
t'Geene voorsz. staet hen testateuren perfectelijk
voorgelesen sijnde, verclaerden t'selve te weesen
henluyder testament, laeste ende uyterste wille, 
begerende dat t'selve volcomen agtervolgd ende
nagecomen sal werden, t'sij als testament, codicil, 
gifte uyt saecke des doods ofte soo t'selve best 
soude connen ofte mogen bestaen, nietjegenstaende
eenige solemniteyten nae regten gerequireerd
hierinnne mogten sijn geomitteert, niet willende
dat daerop eenig reguard genomen sal werden,
implorerende tot dien eynde de hulpe ende t'goeder-
tieren offitie van allen regten ende regteren
voor soo veel des noodt sij, ende laetstelijck ver-
claerden sij testateuren int quohier van den
twee hondertsten penning niet boven vier
duysent gulden te sijn gequotiseert.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen 
Nieuw Leckerland, ter presentie ende overstaen 
/1145/ van Cornelis Jongeneel, schout, Jan Paulusse 
Starrenburg ende Jan Pietersz Streefland, 
heemraden van den voorsz. dorpe, ten dage, 
maend en jare als int hoofd van dese is gemelt.
X Dit merk is gestelt met de hand van Meerten Pieterse de Vries
Lijntje Koorsse
C. Jongeneel
X Dit merk is gestelt met de hand van Jan Paulusse Starrenburg
Jan Pieterse Streefland
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Alsoo Claes Janse Lingen, in sijn leeven egte
man van Anna Barendts, deser werelt
is comen te overlijden, naelatende een dogtertje,
met name Marya Claes Linge, oud omtrent agt
weecken, sonder dat hij van voogden over sijn
voorsz. kind hadde voorsien, ende bij gevolgh
de weeskamer niet uytgesloten, soo ist dat
de naegelaten boedel en goederen van gemelte
Claes Jansen Lingen aen de weeskamer is
comen te vervallen, derhalve verclaren wij
ondergeschreven schout en heemraden van Nieuw
Leckerland tot voogden over het voorsz.
minderjarige kind van gemelde Claes Jansen
Lingen, te hebben gestelt en gecommitteert,
gelijck wij stellen en committeren bij dese,
de personen van Cornelis Jansen Lingen den 
Ouden en Cornelis Jansen Lingen den Jonge.
beyde woonende tot Capelle op d'IJssel, met
soodanige magt ende authoriteyt als voog-
den nae regten can werden gegeven, mits
alle jaren ofte om de twee jaren sullende
moeten doen behoorlijcke reeckening
en verantwoording van hare administra-
tie. Actum bij Cornelis Jongeneel, schout
van Nieuw Leckerland, Jan Paulusse
Starrenburg ende Cornelis Aryense,
heemraden desselven ambagte, op den 7en
November 1742.
C. Jongeneel
X Dit merk is gestelt met de hand van Jan Paulusse Starrenburg
& Dit merk is gestelt met de hand van Cornelis Aryense

/1146/
In den name des Heeren, Amen.
Op huyden den 23en Juny 1743 compareerden 
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden van 
den dorpe van Nieuw Leckerlandt, Jan Cornelisse
Vermeulen ende Neeltje Cornelis van der Weyden,
egte man ende vrouw, woonende in den dorpe
van Leckerkerk, ons schout en heemraden
bekent, cloeck ende gesond van lichamen,
haer verstant, reedenen ende memorie wel
hebbende ende bequaemelijck gebruyckende,
als uytterlijck voor oogen bleeck, bedagt heb-
bende s'menschen levens cortheyt op deser aerde
ende dat er niet seeckerder is dan de dood
ende niet onseeckerder dan de tijd ende ueren
vandien, oversulx niet van sints ende mee-
ningen sijnde omme uyt den ligten deser
werelt te scheyden sonder alvorens van hare
tijdelijcke goederen uytterlijck souden hebben
gedisponeert, doende t'selve uyt haren vrijen
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ende onbedwongen wille, sonder persuatie ofte
misleydinge van yemande, soo sij seyden, bevee-
lende eerst ende alvorens haare onsterffelijcke
ziele, soo wanneer die uyt den lichamen 
sal comen te scheyden, in de genadige bescherminge
van God Almagtig, ende hare lichamen
de eerlijcke begravinge der aerden, ende comende
ter dispositie van hare tijdelijcke goederen,
soo verclaerden sij comparanten testateuren
malcanderen reciproce, dat is over ende weder 
over ende over, sulx de eerstervende den langst-
levende van hun beyden, te stellen, nomineren
ende institueeren tot sijn ofte haer eenige
ende algeheele erfgenaem ende dat in alle de
goederen, soo roerende als onroerende, present
ende toecomende, egeene ter weerelt uytgesondert,
sulx ende in dier voegen de eerststervende met
de dood ontruymen ende agterlaten sal,
omme daermede bij de langstleevende te mogen
doen ende handelen als met sijn ofte haer
vrije eygen goederen vermag te doen, alles met
vollen regten van institutie bij desen, met
dese expresse last mitsgaders expresse wille
ende begeert, dat de langstlevende gehouden
sal sijn de kind ofte kinderen bij den anderen
verweckt eerlijck op te voeden ende van alles /
te versorgen, t'sij van eeten, drincken, cleeden,
reeden, havenis ende gemack te doen, ende dat
soowel in sieckte als gesondheyt, deselve te laten
leeren leesen, scrhijven, een handwerck ofte
andere eerlijcke exercitie waarmede sij den cost
sullen cunnen winnen, t'welcke alsoo sal conti-
nueeren ter tijd ende wijle toe de voorsz. kind ofte
kinderen ende elcx vandien gecomen sullen sijn
tot haren mondigen dage, huwelijcke ofte andere
geapprobeerden state, als wanneer de langstle-
vende gehouden weesen sal (boven t'geene voorsz.
staet) aen yeder kind nog uyt te reycken een
silveren ducaton eens sonder meer, ende dat alles
in plaetse ende voldoeninge van derselver
legitime portie, de kinderen naer regten compe-
terende, deselve daerinne tot mede erfgenamen
sijn institueerende bij desen, wijders verclaerden
sij comparanten testateuren tot voogd ofte
voogdesse te hebben gestelt over haere minder-
jarige kinderen ende erfgenamen de langst-
levende van hun beyden ende naer't overlij-
den van de langstlevende soo verclaert hij
comparant aen sijne sijde tot voogd te hebben
gestelt Cornelis Claesen Visser, mede woonende
tot Leckerkerk, ende sij comparante van haere
sijde Raphael Luyten, woonende in Nieuw
Leckerland, gevende sij comparanten malcan-

115



deren soodanige magt, last ende authoriteyt
als alle voogden naer regten toecompt, gelijck
oock de bij haer aengestelde voogden deselve magt
wort gegeven, oock met magt omme deselve min-
derjarigen en de toesigt behoevende erfgenamen
haare goederen onder behoorlijcker staet ende
inventaris te mogen aenvaerden, deselve
ten meesten nut, oirbaer ende proffijt te
benificeren, t'sij door vercopinge, verhueringe
ofte andersints, sulcx de voogden bevinden
zullen te behooren, oock met magt omme bij
aflijvigheyt van een off meer van de voorsz.
voogden ofte onbquaemheyt van deselve,
een ander in desselfs plaetse te mogen surro-
geren ende verkiesen, ofte oock geneffens haer
te mogen assumeren, alles met gelijcke magt
als voren, t'welck alsoo sal continueeren ter
tijd en wijlen toe de voorsz. minderjarige ende /
1147/ toesigt behoevende erfgenamen gecomen sullen
sijn ten ouderdom van vijff en twintig jaren,
huwelijcken ofte anderen geapprobeerden
state, ordonneerden dat alle t'geene tot de
voorsz. voogden specteert bij de voorsz. voogden
alleen uytgevoert ende verrigt sal worden
en dat alles met uytsluytinge van schout
ende weesmannen van Leckerkerk, behoudens
haer E. respect ende alle andere weeskamers
alwaer haer sterfhuys soude mogen comen 
te vallen, ofte eenige goederen gelegen souden
mogen sijn, ofte diegeene die naer regten
ende costuymen deser landen eenige gesag
behooren te dragen, als alle deselve ende elks
vandien daervan sijn excuserende bij desen.
Alle t'welcke uyt de mond van de comparan-
ten ontworpen sijnde, verclaerden t'selve te
weesen haer ernstige ende laetste begeert, wil-
lende dat alle t'selve naer haer dood agter-
volgt sal worden, t'sij als testament, codicil,
legaet, bespreck, gifte uyt saecke des doods
ofte onder den levenden, soo hetselve best sal
connen bestaen, al waer't dat eenige solemni-
teyten naer regten gerequireert hierinne
mogten sijn geomitteert, consenterende acte
in forma. En laestelijck verclaren sij tes-
tateuren int quohier van den 200e penninge
niet boven de vier duysent gulden te sijn
gequotiseert.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Nieuw Leckerland ter presentie ende over-
staen van Cornelis Jongeneel, schout, Melis
Barentse Streefland ende Cornelis Pieters
Bedee, heemraden van den voorsz. dorpe, ten
dage, maend en jare als int hoofd van dese
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is gemelt.
X Dit merk is gestelt met de hand van Jan Cornelisse Vermeulen
Neeltje Cornelis van der Weide
C. Jongeneel
Melis Streflandt
Cornelis Bedee

Aan de edele Agtbare Heeren
schout en heemraden van 
Nieuw Leckerlandt,
Geven seer reverentelijck te kennen Evert 
en Claes Gerritse van Holst, in qualite als 
mede erfgenamen ab instestato van hunne
suster Claesje Gerrits van Holst, in haer
leven weduwe van Aalbert Cornelisse, gewoont
hebbende ende overleden binnen Nieuw
Leckerland voorsz in de maend Juni deses
jaers 1743, dat de voorn. overledenen bij acte
van voogdije geinsereert in de testamen-
taire dispositie bij haer en haren voorn.
overledenen man verleden, gepasseert voor
den notaris Cornelis Pijl en seeckere ge-
tuigen tot Alblasserdam residerende
op den 9en Juny 1739, heeft gestelt tot voogd
over hare minderjarige nae te latende erfge-
namen den persoon van Cornelis Gerrits van
Holst ende dat met seclusie en uytsluy-
tinge uyt haren boedel en naelatenschap
van schout en geregten ofte de weeskamer
van Nieuw Leckerland voorsz., breeder
aldaer vervat, dat den voorn. gestelden
voogd Cornelis Gerritse van Holst voor de
gemelde Claesje Gerrits van Holst sijnde
comen te overlijden, naelatende minderja-
rige kinderen ende dus mede erfgenamen
ab intestato van de voorn. overleden,
deselve kinderen van voogden en admini-
strateurs over het aendeel hen uyt hoofden
voorsz. competerende sijn ontblood en dien-
volgende daerover voogden behoren te werden
gestelt, weshalven de supplianten te rade
sijn gewerden hen te keeren aen UED. Agtb.
seer revenrentelijck versoeckende dat UED.
Agtb. over de gemelde minderjarige en der-
sever goederen voogd of voogden en admi-
nistrateurs gelieven te verkiesen ende aen
/1148/ te stellen, en dat met soodanige ampele
magt, last en authoriteyt, oock van assump-
tie en surrogatie als den voorn. overlede-
nen voogd bij de meer gemelde acte van
voogdije hadde verkregen en aldaer staet
uytgedruckt, staende tot dat eynde voor
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den suppliant Claes Gerritse van Holst en
verlenende aen hem acte in ordinaria forma
(onder stondt) Twelck doende etc. (en was
geteeckent) Klaes van Holst. X dit merk
gestelt van Evert van Holst.

Schout ende heemraden van Nieuw
Leckerlant, gesien ende geëxamineert
hebbende de requeste gepresenteert bij
Evert en Claes Gerritse van Holst, ende
gelet op het versoeck daerinne gedaen,
hebben gestelt ende gecommitteert, stellen
en committeeren bij dese tot voogd over de
minderjarige naegelaten erfgenamen
van Claesje Gerrits van Holst, in haer
leven weduwe van Aelbert Cornelisse en tot
administrateur derselver goederen, hen
uyt hoofden voorsz. opgecomen, den persoon
van Claes Gerritse van Hols, gevende den-
selven sodanige ampele last, magt en autho-
riteyt, oock van assumptie en surrogatie
asl bij de acte van voogdije in des voorn.
overleden testamentaire dispositie (wel-
cke wij mede hebben geëxamineert) staet
geëxpresseert, waertoe wert gerefereert.
Actum bij Cornelis Jongeneel, schout, Jan
Paulusse Starrenburg ende Pieter Cornelisse
Boer, heemraden van Nieuw Leckerlandt,
op den 28e Juny 1743.
C. Jongeneel, schout
X Dit merk is gestelt met de hand van Jan Paulusse Starrenburg
& Dit merk is gestelt met de hand van Pieter Cornelisse Boer

/1149/
Op huyden den 11en July 1743
compareerden voor ons ondergeschreven schout
ende heemraden van Nieuw Leckerlandt,
Melis Pietersse in qualite als voogd over de
minderjarige naegelaten soon van Aelbert
Cornelisse, in egte verweckt bij Cornelia
Jacobse volgens de testamentaire dispositie van
denselven Aelbert Cornelisse met sijne huys-
vrouwe Claesje Gerrits van Holst den 19en
Juny 1739 voor den notaris Cornelis Pijl
tot Alblasserdam residerende en getuygen
verleden, ter eenre Claes Gerritse van
Holst, Evert Gerritse van Holst, Jan de
Kraey, in huwelijck hebbende Annigje
Gerrits van Holst, soo voor haerselven als
haer tesamen sterckmakende ende de rato
caverende voor Goossen Adriaense Swijnen-
burg, in huwelijck hebbende Neeltje Gerrits van Holst, meerderjarig,
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ende nog den voorn. Claes Gerritse van Holst, als bij
schout en heemraden voornt. gecommittteert als voogd
over de minderjarige kinderen van Cornelis Gerrits
van Holst, volgens acte van voogdije in dato
den 28en Juny 1743, alle erfgenamen ab intesta-
to van Claesje Gerrits van Holst, in haer
leven weduwe van den voorn. Aelbert Cornelisse,
ter andere sijde.
Te kennen gevende sij comparanten dat
den voorn. Aelbert Cornelisse geadsisteert
met Pieter Meertense en Meerten Jacobse
bij acte van vertigtinge, gepasseert voor
schout ende heemraden van Nieuw Lecker-
land voornt. in dato den 19en January 1733,
hadde belooft ende aengenomen sijnen
soon, genaempt Jacob, alsdoen out wesende
9 a 10 weecken, bij hem in eerste huwelijck ver-
weckt bij wijlen de voorsz. Cornelia
Jacobs, te laten leeren leesen en schrijven,
oock mede denselven in de vreese des Heren
en ware gereformeerde religie op te voeden
en te onderhouden in cost, dracnk, cledinge
ende redinge ende verdert t'geene tot sijn /
licaem behoren soude en bovendien mede
nog moeten laten leeren een ambagt daertoe
hetselve kind best bequaem soude mogen
sijn etc., ende dat alsoo geduerende tot sijnen
mondigen dagen ofte anders eer een huwelijcke
staet, ende daertoe gecomen sijnde, boven de
gemelde opvoeding aen hetselve kind te geven
en uyt te keeren een silveren ducaton sonder 
meer, ende dat alle in voldoeninge van sijn 
moeders besterffenisse.
Dat den voorn. Aelbert Cornelisse hem daerop
in den jare 1734 ten tweeden huwelijcken state
hebbende begeven met de voorn. Claesje Gerrits
van Holst, bij hare voorsz. testamentaire
dispositie den testateur van sijner sijde tot
sijne enige en universeele erfgenamen geno-
mineert ende geinstitueert heeft het kind
bij hem in een voorgaende huwelijck verweckt,
met naemen Jacob Aelbertse, alsmede de kind
off kinderen bij sijn voorsz. huysvrouw soude
comen te verwecken, mitsgaders de voorsz. sijne
huysvrouw Claesje Gerrits van Holst voor een
geregt kindsgedeel;te in alle de goederen,
t'sij roerende off onroerende, bij hem testateur
eenigsints agter te laten, met vollen regten
van institutie.
Dog in gevalle sijn testateurs voorsz. soon
off desselfs voogden tevreden waren en genoe-
gen nemen met de volgende dispositie van den
testateur als voor sijn voorsz. kind sijns be-
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dunckens voordeeliger sijnde, soo verclaert
den testateur van sijner ende de testatrice
van harere sijde, en dus beyde malcanderen
over ende weder over, den eerststervende den
langstlevende van hun beyden te nomineren
en institueeren tot sijn ofte haren eenigen
ende universeelen erfgenaem in alle ende een
ygelijcke van der testateuren naer te latene
soo roerende als onroerende goederen, oock clee-
deren van linnen en wollen, gout en silver, huys-
raed en andersints, niets uytgesondert vant
geen den eerststervende metter dood ontruymen
en agterlaten sal, omme daermede bij den langstle-
vende naer volcomen geliefte en welgevallen gedaen
en gehandelt te werden,
/1150/ onder dese expresse conditie willen ende begeerte
van de testateuren egter, dat den langstle-
vende gehouden ende verpligt sal sijn de kind 
off kinderen, welcke sij bij den anderen souden
mogen comen te verwecken, sooals de
testatrice verder gehouden sal sijn het voor-
kind van den testateur in alles ordentelijck
te alimenteren en op te voeden, hetsij in eeten,
drincken, kleden ende reden, soowel in sieckte
als gesontheyt, ter school te doen ende laten
gaen om te leeren leesen en schrijven, en deselve
verder te doen leeren een eerlijcke exercitie
om de cost te kunnen winnen geduerende
deselve alimentatie tot mondigen dage, eerder
huwelijck off anderen geapporbeerden state,
en daertoe gecomen sijnde aen yeder van
deselve uyt te reycken boven een ordentelijcke
uytset van klederen, een silveren ducaton,
of drie guldens drie stuyvers aen gelt, alles voor
in plaetse en tot volle voldoeninge van de
legitime portie, deselve kind off kinderen
in de naerlatenschap harer ouders naer
regten competerende, deselve oversulx
daerin tot mede erfgenaem off erfgenamen
institueerende.
Dat den voorn. Aalbert Cornelisse daernaer
in den jare 1739 is comen te overlijden, ook
Klaesje Gerrits van Holst in desen jare 1743,
sonder bij den anderen kinderen geprocreert
te hebben.
En alsoo den voorn. Melis Pieterse bij den
voorn. testamente gestelt sijnde als voogd
over de voorsoon van gemelde Aalbert Corne-
lisse, genaempt Jacob Aelbertse, heeft cunnen
goetvinden (ingevolge de vrijheyt bij den-
selven testament aen hem gegeven) den-
selven Jacob Aelbertse ten lasten ende tot
opvoedinge van de testatrice Claesje Gerrits
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van Holst te laten, als voor hetselve kind
sijns bedunckens t'voordeeligste sijnde ge-
weest.
Ende vermits het overlijden van de voorn.
Aelbert Cornelisse ende Claesje Gerrits van Holst /
soo verclaeren de wedersijtse comparanten over
de naelatenschap van deselve Claesje Gerrits
van Holst ende de verdere opvoedinge van den
voorsz. Jacob Aelbertse, nu oud omtrent 10½ jaer
door intersessie van ons schout ende heemraden
met den anderen in der minne ende vrindschap
te convenieeren ende accorderen in voegen ende
maneiren als volgt.
Dat de goederen naergelaten bij de voorn. Claes-
je Gerrits van Holst en van welcken boedel
nu reets staet en inventaris is gemaeckt, pu-
blyckelijck op de naem van de erfgenamen
van deselve Claesje Gerrits van Holst sullen
werden geveylt ende vercogt, dat van de
gelden daervan comende de schulden en lasten
van den voorsz. boedel voor gemeen reeckening
sullen werden betaelt en dat de overschietende
gelden sullen werden genoten ende geproiffi-
teert in voegen als volgt. namentlijck, voor
twee derde parten bij den eersten comparant
in qualiteyt als voogd over Jacob Aelbertse,
minderjarig soontje van de voorn. Aelbert
Cornelisse ende Cornelia Jacobs, ende het resterende
een derde part bij de tweede comparanten in 
qualiteyt als erfgenamen ab intestato
van voorn. Claesje Gerrits van Holst.
Met allen t'gunt voorsz. staet verclaerden de
wedersijts comparanten te nemen volcomen genoegen
ende contentement, met beloften vant selve te sul-
len agtervolgen ende naercomen, doen agtervolgen
ende naercomen, sonder hiertegen te doen ofte gedo-
gen gedaen te werden in regten ofte daerbuyten,
in eenigerhande manieren, renuntieerde daer-
omme sij comparanten van relieff en van alle
andere behulpmiddelen van regten, hoe die genoempt
en hoe die den eenen off den anderen te staden soude
connen comen, off waerdoor den effecte deses soude
connen werden cragteloos gemaekct.
Tot voldeoninge ende naercominge vant gunt
voorsz. staet verbinden de comparanten hare personen
ende goederen, deselve stellende ten bedwange 
/1151/ van allen regten ende regteren ende speci-
alijcken den Ed. Hove van Holland.
Aldus gedaen en gepasseert voor Cornelis
Jongeneel, schout, Jan Paulusse Starrenburg
ende Cornelis Aryense, heemraden van
Nieuw Leckerland, die dese neffens de com-
paranten mede hebben onderteeckent ten
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dage, maend en jare als int hoofd van dese
is gemelt.
Klaes van Holst
Melis Pieterse
X Dit merk is gestelt met de hand van Evert Gerritse van Holst
& Dit merk is gestelt met d ehand van Jan de Kraey
C. Jongeneel
% Dit merk is gestelt met de hand van Jan Paulusse Starrenburg
$ Dit merk is gestelt met de hand van Cornelis Aryense

Reeckening, bewijs ende
verantwoordinge die mits dese doende
sijn Bastiaen Barentse Streeflandt,
in qualiteyt als bij den testamente van
Teunis Cornelisse Verhaer ende Anneken
Damen, in haer leven egteluyden, aenge-
stelt en gecommitteert sijnde tot voogd
over Maeyken Teunis Verhaer ende
Cornelis Teunisse Verhaer, minderjarige
kinderen van de voorsz. egteluyden volgens
den testamente daervan sijnde,
in dato den 21en Juny 1716 gepasseert voor
den notaris Cornelis Evenblij en seeckere
getuygen, residerende in de vrije heerlijck-
heyt van Wijngaerden, ende Gerrit Symense,
bij den voorn. Bastiaen Barentse Streeff-
land tot medevoogd neffens hem verco-
ren volgens acte van voogdij daervan
sijnde, in dato den 27en Juny 1725 voor den
voorsz. notaris gepasseert ende dat van
sodanigen ontfang ende uytgeeff als sij-
lieden hebben gedaen ende gehad, ge-
stelt in guldens van twintig stuyvers
het stuck en minder specie vandien
nae advenant.

Ontfang
Eerstelijck dient te weten, dat ingevolge den
voorsz, testamente een van de voorsz, egtgenoten
haer ten tweeden huwelijcken state mogte comen
te begeven, gehouden ende verpligt soude sijn ten
behoeve van hunne kinderen affstant te moeten doen
ende te laten volgen de geregte helft van de voorn.
haerlieder boedel ende goederen, ende mitsdien de
voorn. Anneken Damen overleden weesende, heeft
den voorn. Teunis Cornelisse Verhaer den 13 September
1725 ondertrouw gedaen om hem ten tweeden huwe-
lijcken state te begeven met Lijsbeth Teunisse en
vervolgens verpligt aen de voorn. sijne twee kin-
deren te laten volgen de geregt helfte van den
boedel ende goederen, sodanig die alsdoen bevonden
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is en waervan de beesten en andere losse
goederen op den inventaris van dato den 1en
September deses voorsz. jaers gemelt, op publicq erff-
huys sijn vercogt en de drie mergen drie hon-
dert en vijftig roeden lands mede aen den voorsz.
boedel behorende neffens de schulden en baten,
mitsgaders nog eenige losse goederen sijn tusschen
den voorn. Teunis Cornelisse Verhaar ter eenre,
Bastiaen Barentse Streeflant ende Gerrit Symense 
/1152/ in hare qualiteyt ten andere sijde, verdeelt ende
vercavelt en waervan bij lotinge aen de voorn.
Maeycken en Cornelis Teunisse te beurte
is gevallen de nombre van twee mergen seven
en dartigh en een halve roede lant, gelegen
int Sluysweer en sijnde de huysinge tussen
henlieden gemeen behouden, alles ingevolge
de cavelcedulle daervan sijnde in dato den
11en February 1727.

Eerstelijck ontfangen van de contante
penningen int sterfhuys bevonden
volgens den inventaris daervan
sijnde, in dato den 27en Augusty 1725
en ampliatie van den 5en September
daeraanvolgende, bedragen int
geheel de somma van 61.10.0 en
sulcx voor de helft 30.15.0

Ontfangen van de goederen op pu-
blicq sterhuys vercogt wegens
erfhuyscedulle daarvan sijnde
in dato den 7en November 1725, de
somma van 167.7.0

En naedemale den voorn. Teunis Cor-
nelisse Verhaer den 8 January 1726
hem bij requeste heeft geaddresseert
aen den Hove ende Hoge Vierschare
van Zuythollant en daarbij versogt ge-
duerende de minderjarigheyt sijner
voorsz. twee kinderen te mogen genie-
ten het gebruyck off te de revenuen
en jaerlijcx incomen van het haar
aenbedeelde lant en contante pen-
ningen off wel andersints de gelden
aen hem te laten onder obligatie ten
behoeve van sijne voorsz. kinderen,
omme de voorsz. revenues te strecken
tot alimentatie sijner voorsz. kinderen,
waerop den 14en daeraenvolgende
bij welgemelde Hove is gedisponeert ende
de voorn. voogden geauthoriseert aen
de voorn. Teunis Cornelis Verhaer ge-
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duerende de minderjarigheyt sijnen
voors. kinderen te geven het gebruyck
off de revenueren en incomen van het
land en gedeelte vant huys, de kinde-
ren door doode van hare voorsz. moeder
aengecomen, alsmede de contante pen-
ningen onder haer berusten aen /
den suppliant te laten volgen onder
obligatie ten behoeve van sijne kinderen,
welcke dispositie sij voogden haer wel
hebben laten gevallen en aen den-
selven Teunis Cornelisse Verhaer uyt
de voorsz. gelden per obligatie den 11
February 1727 opgeschoten de somma
van 155.11.8

Sijnde de voorn. Teunis Cornelisse Ver-
haer in den jare 1739 comen te overlij-
den hebbende de voogden over sijne
minderjarige kinderen in sijn tweede
huewlijck verweckt, neffens deselve
sijne naergelatene weduwe Lijsbet Teu-
nisse cunnen goetvinden hun boe-
dels ende goederen te abandonneren
en den 4en November op haer versoek
bij den geregten van desen dorpe acte
van curateele is verleent gewerden.

Sijnde de voorn. voogden uyt de gelden
geprocedeert van de voorsz. insolvente
boedels den 14en September 1740 geprefe-
reert gewerden met de voorsz. somma
van een hondert vijff en vijftig gulden
veertien stuyvers en agt penningen,
dewelcke sijlieden op den 19 September
1740 uyt de consignatie van Lecker-
land ontfangen hebben.

Ontfangen over drie jaren intrest
van twee hondert en vijftig guldens den
20en October 1740 aen schout en geregte
van Leckerlant ten lasten van den sel-
ven dorpe opgenomen volgens obligatie
daervan sijnde, tot 2½ gulden vant 100
int jaer en sulcx jaerlijcx 6.5.0
sijnde verschenen geweest den 20en Oct
ber 1741, 1742, 1743, tesamen
met 19.16.0

Den 30 December 1739 is bij den cura-
teur over de voorsz. insolvente boedels
voor de eene helft ende de voorn. Basti-
aen Streefland ende Gerrit Symense
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in hunne voorsz. qualiteyt publycke-
lijck opgeveylt ende vercogt aen ende
ten behoeve van Bastiaen Pieterse
seeckere gedeelte van een huys en schuertje
/1153/ ende arven naergelaten bij den voorn.
Teunis Cornelisse, staende ende gelegen
int bendeneynde van desen dorpe
aen de westsij van de Middelweg,
op en voor de somma van drie hon-
dert gulden en waerin de voorn.
voogden voor de helft comen, met 150.0.0

Ontfangen de volgende huerpennin-
gen van de hiervoren gemelde aen-
bedeelde twee mergen 37½ roeden
lant en eerstelijck van Cornelis
Mol over een hooycamp voor den jare
1740 bij hem int openbaer ge-
pagt voor 37.0.0

Van Pieter Geerlofse van de voorsz.
camp voor den jare 1741 mede int
openbaer gehuert voor 7.0.0

Van Cornelis Geerlofse voor den
jare 1742 22.10.0

En van Pieter Cornelisse Boer
voor den jare 1743 23.0.0

Ontfangen van Pieter Geerlofse
huer 1742 van een hoeckje kennip-
land, met 5.0.0

De huer van 1743 staet nog van hem
te ontfangen, met 5.0.0

Ontfangen van denselven Pieter Geer-
lofse over de huer van een griendigje
1743, met 3.0.0

Ende laestelijck nog ontfangen van den
voorn. Pieter Geerlofse voor eenige wil-
lige die opt kennip stonde 1742, bij
hem gecogt voor 7.0.0

Somma totalis den geheelen ontfang deser
reeckening bedraegt de somma van vier hondert
een en seventig guldens en seeven stuyvers 471.7.0

Uytgeeff jegens den voren-
staende ontfang gedaen
Eerstelijck betaelt aen Jan Boon
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voor de helft van leverantie van
spaenderen aen Teun Cornelisse gele-
vert en t'welck niet op den inventaris
is gebragt, bij quitantie 4.17.0

Den 8 December 1725 betaelt aen den
notaris Cornelis Evenblij voort scrhijven
van een acte van voogdije door Bas-
tiaen Barentse op Gerrit Symense
gedaen, bij quitantie, met 2.12.0

Den 11en February aen Cornelis Jonge-
neel, schout en secretaris van Leckerlant
betaelt voor't maken van den staet ende inven-
taris van den boedel en goederen van
den voorn. Teunis Cornelisse Verhaer,
t'afnemen van den eed, t'schrijven van
de cavelceel ende obligatie met de aff-
schriften en zegels, samen bij reeckening
en quitantie, met 14.0.0

Dito betaelt aen den gaermeester
Jongeneel voor de helft van de ongelden
van drie mergen 350 roeden landt over
de jaren 1724 en 1725 gegaert bij reecke-
ning en quitantie, met 25.3.0

Voor een slotje aen een kisje betaelt 0.6.0

1740, 1741, 1742 en 1743 aen treck-
gelt betaelt wegens het int openbaer
verhueren van den hooycamp, jaer-
lijcx 0.5.8 1.2.0

Den 17 September 1730 betaelt aen de
chirurgijn Jacob Broere voor meester-
loon van Cornelis Teunisse, bij quitantie 1.14.0

Den 5en February 1740 betaelt aen de chirur-
gijn Geman de Heck over meesterloon 
als voren, bij quitanttie 3.8.0

/1154/
July betaelt aen Melis Pieterse voor
t'halen en verwercken van 35 schuyten
aerde aen den dijck gehorende aen de
landen van de voorsz. kinderen van
Teunis Cornelisse, bij quitantie 13.2.8

Betaelt aen Jan Pauwelusse voor
de voorn. 35 schuyten aerde uyt sijn
gors gehaelt door Melis Pieterse,
bij quitantie 2.12.8
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Den 14en September betaelt aen de
heer procureur van der Hoep voor
verdient salaris en verschot op en we-
gens het doen der reeckening en t'
houden van de preferentie van de in-
solvente boedels van Teunis Cornelisse
Verhaer saliger en Lijsbet Teunisse bij
quitantie, met 6.6.0

Den 13 dito betaelt aen de secreta-
ris van Leckerlandt voor't schrijven
van een acte van cautie en quitantie
met de zegels om bij de voogden uyt
de consignatie te cunnen ontfangen
155.14.8, bij reeckening en quitantie 1.16.0

Den 20 dito betaelt aen schout en
geregten van Leckerlandt de somma
van 250 gulden bij haer ten lasten vant
selve ambagt opgenomen volgens
obligatie daervan sijnde, dus deselve 250.0.0

Den 16 November betaelt aen de
heer Cornelis Pijl, soo voor sijn verdien-
ste als verschot van advysgelt aen
d'heer advocaet van den Santheuvel in
de questie in cas van preferentie over
de penningen van de voorsz. insolvente
boedels, bij quitantie, met 5.5.0

Den 1 February 1741 betaelt aen Gerrit Symense
t'geene hij hadde betaelt aen Lijsbet Teunisse
voor costgelt van Cornelis Teunisse en nog
2 gulden 10 stuvyers om de chirurgijn te betalen, samen, 
bij quitantie samen, met 4.5.0

Den 23 September 1741 betaelt aen de
gaermeester Jongeneel voor de ongelden
over den jare 1740 gegaert van de voorsz.
2 mergen 37½ roeden landt, bij reeckening
en quitantie, met 10.2.2

Betaelt aen Cornelis Teunisse Verhaer
voor verschicken van 24 schuyten
aerde aen en op den dijck, bij quitantie 2.13.0

Den 21en July 1742 betaelt aen Wil-
lem Cornelisse Versluys voor het bren-
gen van de voorsz. 24 schuyten aerde, bij
quitantie, met 9.12.0

Betaelt voor een zegel om een huer-
ceel vant kennipland op te schrijven
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dat Pieter Geerlofse gehuert had 0.5.8

Den 20 December betaelt aen de
gaermeester Jongeneel den omslag 1740
gedaen 1741, met quitantie 7.6.8

En dijckgelt 1742, met 5.11.6

Betaelt aen Jacob Gerritse Cleyn
voor 50 tackenbossen aen den dijck 1.13.0

Mey 1743 aen Teunis Cornelisse
als hij om gelt verlegen was 2.0.0

Betaelt aen Pieter Geerlofse voor t'be-
slaen van den dijck en t'maeken van
eenige banwerk in de jaren 1740 en
1741 gedaen 3.6.0

Betaelt aen Wouter Cornelisse voor le-
verantie van tacken, latten en palen,
bij reeckening en quitantie 3.5.0

/1155/
Betaelt aen Melis Streefland voor
17 schuyten aerde, bij quitantie 1.14.0

1743 betaelt aen Pieter Geerlofse voor
t'beslaen van den dijck en riet gele-
vert bij quitantie, met 6.0.0

Den 12en Augusty betaelt aen Pieter
Geerlofse over t'halen en verdijcken van
33 schuyten aerde en t'maken van den
nedervoet, bij reeckening en quitantie 13.8.0

Den 7e September betaelt aen de gaar-
meester Jongeneel voor den omslag
1741 200e penning en dijckgelt 1743
en omslag 1742, bij reeckening en
quitantie, met 23.10.14

Den schout met Bastiaen Barentse
Streefland tot het opstellen van dese 
reeckening gebesoigneert int naesien
van de papieren 0.18.0

Daegs daeraen seer lang weder soo met hem als
Gerrit Symense 1.4.0

Den secretaris compt voor't minuteren
van dese reeckening en met haer die
geresumeert 2.10.0
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Denselven voor't registreren en ap-
postilleren van dese reeckening 2.0.0

Denselven voor't op zegel schrijven
van dese reeckening 2.0.0

Voor een duplicaet voor de gerendeerdens 2.0.0

Schout vacatie op t'horen en sluyten
van dese reeckening 2.8.0

Twee heemraden ten voorsz. saecke 1.4.0

Den secretaris 1.4.0

Den bode voor't dagvaerden van
heemraden als anders 0.12.0

De zegels tot dese reeckening 1.14.0

Bedraegt den ontfang deser reeckening de
somma van vier hondert een en seventig gulden
en seeven stuyvers, segge 471.7.0

Vereffent jegens den uytgeeff die
bedraegt de somma van vier hondert
vijff en veertig guldens en ses pen-
ningen, segge 445.0.6

Wert bevonden dat de rendanten
bij slot van dese reeckening schuldig
blijven als meerder te hebben ont-
fangen als uytgegeven de somma
van ses en twintig guldens ses stuyvers
en tien penningen, segge 26.6.10

Huyden den 7en September
1744 compareerden voor ons ondergeschreven
schout ende heemraden van Nieuw Leckerlandt,
Cornelis Teunisse Verhaer ende Aart Koulenhouck,
in huwelijck hebbende Maeycken Teunis Verhaer,
mitsgaders desele Maeycken Teunis Verhaer ten dese
door den voorn. haren man geadsisteert ende gequa-
lificeert sijnde, beyde kinderen van Teunis Cornelisse
Verhaer ende Anneken Damen en verclaren sij
comparanten door de voorn. Bastiaen Barentse
/1156/ Streefland ende Gerrit Symense, in qualite int
hoofd deses gemelt, van het vorenstaande slot
ter somma van ses en twintig guldens ses stuyvers
en tien penningen voldaan ende betaelt te sijn,
gelijck sij comparanten mede bekennen overge-
nomen te hebben een stuckje gemunt gout,
een Bijbel, een kerckboeck met silver beslagh,
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een silver oorijser, met gouwe toocken, een
kerckboek, de obligatie in capitael twee hondert
en vijftig guldens ten lasten van het dorp van
Nieuw Leckerlandt, staende en hiervoren bree-
der gemelt alsmede de verdere papieren onder
hen berustende, en oock nog eeenig linnengoet,
en verclaren verder de voorsz. reeckening in
allen sijnen deelen te approberen ende voor goet
te keuren, ende deselve hare voogden nooyt
over eenige nadere ofte andere reeckening
te sullen moeyen, manen ofte molesteren, in 
regten ofte daerbuyten, in geenderhande
manieren, renuntierende daeromme van
nadere te doene reeckening ofte recollement
desselfs.
Tot voldoeninge ende naercominge vant geene
voorsz. staet verclaeren sij comparanten te
verbinden hare persoonen ende goederen, stel-
lende deselve ten bedwang van allen heren,
hoven, regten ende regteren ende specialijke
den Ed. [Hove] van Hollandt.
Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie
ende overstaen van Cornelis Jongeneel, schout,
Cornelis Pietersen den Ouden ende Bart van
Bueren, heemraden van den voorn. dorpe,
op datum ut supra.
X Dit merk is gestelt met de hand van Cornelis Teunisse Verhaer
Aerdt Koelenhoeck
& Dit merk is gestelt met de hand van Maeycken Teunis Verhaer
C. Jongeneel
Cornelis Pieterse
Baaert van Bueren

Op huyden den 22en Maart 1746
compareerden voor ondergeschreven schout ende
heemraden van den dorpe van Nieuw Lecker-
land, Tomas Pauwlusse Hoogendoorn ende
Niesje Cornelis Boer, egtelieden, woonende
in desen dorpe, haer verstand, redenen ende
memorie wel hebbende ende bequaemelijck
gebruyckende, soo uyterlijck bleeck, te kennen
gevende sij comparanten niet van sints ende
meeninge sijnde omme uyt den ligten deser
weerelt te scheyden sonder alvorens gestelt te
hebben voogden over hare minderjarige kinderen,
sulx sij comparanten sijn doende bij desen de
langstlevende van hun beyden, met ende nevens
Ary Pauwlusse Hoogendoorn van sijnen ende
Pieter Cornelisse Boer van harer sijde, gevende
sij comparanten de voorsz. voogden sodanige magt,
last ende authoriteyt als alle voogden naer
regten eenigsints toecompt, t'welck alsoo sal
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continueeren ter tijd ende wijle toe de voorsz,
hare minderjarige kinderen sullen sijn gecomen
tot den ouderdom van vijff en twintig jaren,
eerder huwelijck ofte andre geapprobeerde
state, ofte tot ligtinge van goederen sal sijn
geadmitteerd, ordonnerende ende begerende dat
alle t'geene tot de voorsz. voogdije specterende bij de
voorsz. voogden alleen uuytgevoert ende verrigt
sal werden, ende dat met seclusie ende uytsluy-
tinge van schout en geregten van Nieuw Lecker-
land voorsz. (behoudens haer respect) ende alle
andere weescameren alwaer haer sterfhuysen
sal ofte soude mogen comen te vallen ofte die tot
ligtinge van goederen vercopinge ofte andersints
eenige consent behoren te gedragen als alle deselve
ende elcx vandien daervan sijn excuserende
bij desen, met magt omme aflijvicheyt ofte
onbequaemheyt van een derselver bij den-
selven een ander voogd in desselfs overleden ofte
onbequamheyts plaetse te mogen surrogeren,
/1157/ ofte oock geneffens haer te mogen assumeren,
t'welcke sal continueeren ter tijd ende wijle
toe sulx nodig weesen sal, consenterende
hiervan geleverd te werden acte als nae
behoren.
Aldus gedaen ende gepasseert voor Cornelis
Jongeneel, schout, Gerrit Aryens ende Bart 
van Bueren, heemraden tot Nieuw Leckerland
voorsz., ten jare, maende en dage als boven.
X Dit merk is gestelt met de hand van Tomas Pauwlusse Hoogendoorn
& Dit merk is gestelt met de hand van Niesje Cornelis Boer
C. Jongeneel
Gerrit Aryense
Baert van Bueren

Alsoo Jan Willemse Boerman, in sijn
leven egteman van Truyntje Janse, den 18en
Maert deses jaers binnen desen ambagte van
Nieuw Leckerland is comen te overlijden, naerla-
tende drie kinderen, met namen Willem, oud 
vijff jaren, Johannes, oud vierdalff jaer ende
Pieter, oud twee jaren, en bovendien deselve
Trijntje Jans bij hem nog swanger is gaende,
sonder dat hij van voogden over sijne voorsz.
kinderen hadde voorsien ende bijgevolg de weesca-
mer niet uytgesloten, soo ist dat de naegelaten
boedel en goederen van gemelde Jan Willemse
Boerman aen de weescamer is comen te verval-
len, derhalve verclaren wij ondergeschreven schout
en heemraden van Nieuw Leckerlandt tot
voogden voer de voorsz. minderjarige kinderen
van gemelden Jan Willemse Boerman, alsmede
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waervan de voorsz. Trijntje Jans nog swanger
is gaende, te hebben gestelt en gecommitteert,
gelijck wij stellen en committeren bij desen
de personen van Ary Willemse Boerman, broeder
van den overledene ende Melis Jansen, broeder
van de voorsz. Trijntje Jans, beyde woonende
alhier, met soodanige magt ende authoriteyt als
voogden naer regten can werden gegeven,
mits alle jaren ofte om de twee jaren sullende
moeten doen behoorlijcke reeckening en verant-
woording van hare administratie. Actum bij Cornelis
Jongeneel, schout, Jan Paulusse Starrenburg
ende Joost Pot, heemraden van Nieuw Leckerland
op den 6en April 1747.
C. Jongeneel
X Dit merk is gestelt met de hand van Jan Paulusse Starrenburg
Yoost Pot

/1158/
In den name des Heeren, Amen.
Op huyden den 4en Mey 1747 compareer-
den voor ons ondergeschreven schout ende heemra-
den van Nieuw leckerland, Pieter Corne-
lisse den Ouden ende Ygje Aryens Verschoor, 
egte man ende vrouw, onse inwoonders en ons schout ende heem-
raden bekent, de voorn. Ygje Aryens Verschoor
sieckelijck sijnde ende hij Pieter Cornelisse
cloeck ende gesond, dog beyde haer verstand,
redenen ende memorie wel hebbende ende bequame-
lijck gebruyckende, als uytterlijck bleeck, de-
welcke seyden van meeninge ende intensie te
sijn van hare tijdelijke nae te latene goederen
testamentairlijck te willen disponeren in
volgende manieren, dog alvorens daertoe
comende, verclaren sij testateuren te revoce-
ren, casseren, dood ende te niet te doen alle
voorgaende tetamenten, codicllen en andere
makinge van uyterste willen bij hen testa-
teuren tesamen ende yder int bysonder voor
dato deses eenigsints gemaeckt ofte gepas-
eert, ende comende ter dispositie van hare
tijdelijke goederen, door God Almagtig op
deser aerde veleend, verclaerden sij compa-
ranten testateuren malcander reciproce,
dat is over ende weder over ende oversulx
den eerststervende den langstlevende van
hun beyden te stellen, nomineren ende
institueeren tot sijn ofte haer eenige ende
algeheele erfgenaem ende dat in alle goederen,
soo roerende als onroerende, present ende toeco-
mende, egeene ter werelt uytgesondert, sulx
ende in dier voege den eerststervende metter
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dood ontruymen ende agterlaten sal, omme
daermede te doen ende handelen als met
eygen goederen vermag te doen, met vollen
regten van institutie, met dese belastinge /
mitsgaders wille ende begeerte dat de langstle-
vende gehouden sal weesen de kind ofte kinderen,
bij den anderen geprocreert, eerlijk op te voeden
ende van alles te versorgen, t'sij van eeten,
drincken, cleden ende reden, havenis en gemak 
te doen, soowel in siekte als gesontheyt, deselve
te laten leeren leesen, schrijven en vervolgens
haer dienstig weesen sal ende dat ter tijd ende
wijlen toe de voorsz. kind ofte kinderen ende elcx
vandien gecomen sullen sijn ten ouderdom van
vijff en twintig jaren, eerder huwelijck,
ofte andere geapprobeerde state, als wanneer
de langstlevende gehouden sal weesen boven
t'geene voorsz. staet aen yder kind nog uyt te
reycken de somma van een silveren ducaton ende
dat alles in plaetse ende voldoeninge van der-
selver legitime portie, de kinderen nae regten
compiterende, deselve daerin tot mede-erfgena-
men sijn institueerende bij dese, dog soo de langst-
levende van hen testateuren sig ten verderen
huwelijken state mogte comen te begeven en kind
ofte kinderen uyt haer huwelijk geprocreert
int leven sijnde, sal den langstlevende gehouden
sijn uyt te keeren ende te laten volgen aen
deselve haer kind ofte kinderen de geregte
helfte van den boedel ende goederen sodanig die
alsdan bevonden sal werden te sijn, stellende
sij comparanten testateuren tot voogd ofte voogdesse
over hare minderjarige kind ofte kinderen de
langstlevende van hun beyden, met magt van
assumptie ende surrogatie telkens met gelijke
magt, soo meenigmael sulx nodig weesen sal, ende
voorts sodanig als voogden nae regten compiteert,
van de voorsz. voogdije excusrerende ende uyt hunne
testateuren boedel ende naelatenschap uyt-
sluytende bij dese schout ende weesmannen van
Nieuw Leckerland, behoudens haer E. respect
ende weerdigheyt, ende alle andere alwaer haer
testateuren sterfhuys anders soude mogen comen
te vallen, niet willende dat alle deselve ofte
eenige vandien haer met desselfs boedel sal
/1159/ ofte sullen hebben te bemoeyen, maer alle
deselve ende elx vandien sijn excuserende
bij dese.
Alle t'geene voorsz. staet de testateuren van
woord tot woord voorgelesen en wel beduyt
sijnde, verclaeren te sijn haer testament,
laeste ende uytterste wille, willende dat
t'selve standgrijpen ende effect sorteren
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sal, t'sij als testament, codicil, gifte uyt
saecke des doods ofte andersints soo alst
selve best ende bondigst nae regten sal
connen bestaen, consenterende acte in
forma. De testateuren hebben verclaert niet
boven de 4000 gulden gegoet te sijn.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Nieuw Leckerland, ter presentie ende over-
staen van Cornelis Jongeneel, schout,
Bastiaen Barentse Streefland ende Melis
Jansen, heemraden van den voorsz. dorpe,
ten dage, maend ende jare als int hoofd 
deses is gemelt.
Pieter Cornelise den Ouden
X Dit merk is gestelt met de hand van Ygje Aryens Verschoor
C. Jongeneel
Bastiaen Streevelandt
Melis Yanse

In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 11en September 1747 compa-
reerden voor ons ondergeschreven schout ende heem-
raden van Nieuw Leckerland, Jan Jansen van
Dam, ende Geertje Jans den Bouw, egte man ende
vrouw, onse inwoonders, ende ons schout ende 
heemraden bekend, cloek en gesond van
lichamen, heur verstand, reden ende memorie
wel hebbende ende bequamelijk gebruykende, als
uyterlijck bleeck, dewelke seyden van meeninge
ende intensie te sijn van hare tijdelijke nae te
latene goederen testamentairlijke te willen
disponeren in volgende manieren, dog alvorens
daertoe comende verclaren sij testateuren te
revoceren, casseren, dood ende te niette te doen
alle voorgaende testamenten, codicillen en
andere makinge van uytterste willen bij hen
testateuren tesamen ende yder int bysonder
voor dato deses eenigsints is gemaeckt ofte
gepasseert, ende comende ter dipositie van
hare tijdelijke goederen door God Almagtig
op deser aerde verleent, verclaerden sij compa-
ranten testateuren malcanderen reciproce,
dat is over ende weder over ende oversulx den
eerststervende den langstlevende van hun
beyden te stellen, nomineren ende institueeren
tot sijn ofte haer eenige ende algeheele erfge-
naem ende dat in alle goederen, soo roerende
als onroerende, present ende toecomende, egeene
ter weerelt uytgesondert, sulcx ende in dier
voege den eerststervende metter dood ontruymen
ende agterlaten sal, omme daermede te doen
ende handelen als met eygen goederen vermag te
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doen, met vollen regten van institutie, met dese
belastinge, mitsgaders wille ende begeerte, dat de
langstlevende gehouden sal weesen de kind
ofte kinderen bij den anderen geprocreert
eerlijck op te voeden ende van alles te versorgen, 
t'sij van eeten, drinken, cleden ende reden 
/1160/ havenen en gemak te doen, soowel in sieckte
als gesondheyt, deselve te laten leeren leesen,
schrijven en vervolgens haer dienstig weesen
sal ende dat ter tijd ende wijle toe de voorsz.
kind ofte kinderen ende elcx vandien gecomen
sullen sijn ten ouderdom van vijff en
twintig jaren, eerder huwelijcke ofte andere
geapprobeerde state, als wanneer de langst-
levende gehouden sal weesen boven t'geene
voorsz. staet aen yder kind nog uyt te reycken
de somma van een silveren ducaton, ende dat
alles in plaetse ende voldoeninge van der-
selver legitime portie, de kinderen nae regten
compiterende, deselve daerin tot mede erf-
genaemen sijn institueerende bij dese, dog soo
de langstlevende van hen testateuren sig ten
verderen huwelijcken state mogte comen te be-
geeven en kind ofte kinderen uyt haer huwe-
lijk geprocreert in leven sijnde, sal den
langstlevende gehouden sijn uyt te keeren
ende te laten volgen aen deselve haer kind
ofte kinderen de geregte helft van den boedel
ende goederen, sodanig die alsdan bevonden
sal werden te sijn, stellende sij comparan-
ten testateuren tot voogd ofte voogdesse over
hare minderjarige kind ofte kinderen de
langstleven van hun beyden ende naer't
overlijden van de langstlevende verclaert
hij comparant aen sijne sijde tot voogd te
hebben gestelt Teunis Jansen van Dam,
woonende tot Moordregt, ende sij comparan-
te van hare sijde Jan Leendertse Seele, woonen-
de tot Streefkerck, gevende sij comparanten mal-
canderen sodanige magt, last en authori-
teyt als alle voogden naer regten toecompt,
gelijk ook de bij haer aengestelde voogden
deselver magt wert gegeven, ook met magt /
omme derselver minderjarige ende toesigt behoe-
vende erfgenamen hare goederen onder behoor-
lijcken staet ende inventaris te mogen aenvaer-
den, deselve ten meesten nut oirbaer ende
proffijt te benficeren, t'sij door vercopinge,
verhuringe ofte andersints, sulcx de voogden
bevinden sullen te behoren, ook met magt omme bij
aflijvigheyt van een off meer van de voorsz.
voogden ofte onbequamheyt van deselve een
andere in desselfs plaets te mogen surrogeren
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ende verkiesen, ofte ook geneffens haar te mogen
assumeren, alles met gleijke magt als vooren, t
welck'alsoo sal continueeren ter tijd ende wijle
toe de voorsz. minderjarige ende toesigt behoeven-
de personen gecomen sullen sijn ten ouderdom
van vijff en twintig jarem, huwelijcken ofte andere
geapprobeerde state, ordonnerende dat alle t'geene
tot de voorsz. voogdije specteert bij de voorsz. voog-
den alleen uytgevoert ende verrigt sal werden,
ende dat alles met uytsluytinge van schout en
weesmannen van Nieuw Leckerlandt, behoudens
haer E. respect ende weerdigheyt, ende
alle andere weescamers alwaer haer sterfhuys
soude mogen comen te vallen ofte eenige goederen
gelegen souden mogen sijn, ofte die geene die
naer regten ende costuymen deser landen
eenige gesag behoren te dragen, als alle deselve
ende elcx vandien daervan sijn excuserende
bij desen. Alle t'welcke voorsz. staet de testateu-
ren van woord tot woord voorgelesen en wel beduyt
sijnde, verclaerden te sijn haer testateuren laeste
ende uytterste wille, willende dat t'selve stand-
grijpen ende effect sorteren sal, t'sij als testa-
ment, codicil ofte uyt saecke des doods ofte
andersints, sooals t'selve best ende bondigst
nae regten sal connen bestaan, consenterende
acte in forme. Ende laestelijck verclaren
/1161/ sij testateuren niet boven de vier duysent
guldens gegoet te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert binnen Nieuw
Leckerland ter presentie ende overstaen
van Cornelis Jongeneel, schout, Claes Jacobse
Versluys ende Cornelis Teunisse van de Griend,
heemraden van den voorsz. dorpe, ten dage,
maend ende jare als int hoofd deses is
gemelt.
Jan Janze van Dam
Geertje Jans den Bouw
C. Jongeneel
Klaas Yacobse Voorsluys
X Dit merk is gestelt met de hand van Cornelis Teunisse van de Griend

Reeckening, bewijs ende
reliqua die bij dese doende sijn
Cornelis Jansen Lingen den Ouden
ende Cornelis Jansen Lingen de
Jonge, beyde woonende tot Capelle
op d'IJssel, als bij schout ende heem-
raden van Nieuw Leckerland ge-
committeert ende aengestelde voog-
den over Marya Claase Lingen,
minderjarig kind van Claes
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Jansen Lingen, bij hem geprocreert
aen Anna Barents volgens deselve
acte van voogdije daervan sijnde
in dato den 7en November 1742, ende
dat van sodanigen ontfang ende
uytgeeff als sijlieden in die qua-
liteyt hebben gedaen ende gehad,
gestelt in guldens van twintigh
stuyvers het stuck en minder
specie vandien nae advenant.

Ontfang
Eerstelijck brengen de rendanten voor ont-
fang de helft van de contante penningen int
sterfhuys gevonden en waerin de voorn. Anna
Barents de helft was competerende, bedraegt vol-
gens den inventaris gemaeckt den 7en November
1742 voorsz. van den boedel ende goederen sodanig
die den voorn. Claes Jansen Lingen ende Anna
Barents in gemeenschap hadden beseten, de
somma van 162.11.12

Op den 16en November 1742 sijn de
beesten en andere goederen op den
inventaris gebragt en in gemeenschap
waren int openbaer ten overstaen
van schout en heemraden vercogt
als blijckt volgens condite en erfhuys-
/1162/ cedulle en t'geene aldaer verder
meerder op is verreeckent t'selve
int slot is comen te bedragen de
somma van 440.8.0 en waervan
de rendanten voor het minderjarig
kind voor de helft hebben ontfan-
gen de somma van 220.4.0

Nog blijkt bij de gemelde erfhuys-
cedulle dat de clederen die ten lijve
van den overleden Claes Jansen
Lingen gedient hebben int openbaer
mede sijn vercogt en dat het gout
en silver is vercogt aen de weduwe
Jacobus Verschuer, silversmits-
winkel hebbende tot Rotterdam, al
te samen heeft bedragen 260.7.0 als
hebbende Anna Barents sijne naergela-
tene weduwe t'gunt ten haren lijve was
behorende daerntegen gehouden
maer alsoo daervan de doodschulden
van den overledene en ook nog gemene
schulden voor sijn aendeel sijn afgetrokken,
soo blijkt de rendanten daervan nog
ontfangen hebben 153.16.0
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Compt mede voor ontfang de helft van
een obligatie int geheel in capitael
vijftien hondert guldens van dato den
eersten Mey 1739, gestaen hebbende ten
lasten van Cornelis Jansen Hengstbroek,
tegen den intrest van 2½ gulden vant
hondert, mede op den inventaris gemelt
en Mey deses jaars afgelost, dus voor
de helft 750.0.0

En voor den intrest sedert Mey 1742
tot Mey 1747 sijnde vijff jaren a 37½
guldens s'jaars, bedraegt int geheel de som-
ma van 187.10.0, dus alhier voor de 
helft 93.15.0

Compt mede voor ontfang de helfte
van een sesde part in een schepene
kustingbrieff, int geheel capitael
drie duysent gulden, sijnde van dato
den 2 Mey 1739, gestaen hebbende tot
lasten van Symen de Knegt, mede
tegen den intrest van 2½ gulden
vant hondert, daervan afgelost
Mey 1744 500.0.0

Mey 1745 afgelost 400.0.0

Mey 1746 de resterende 2100.0.0

Dus voor het twaelfde part de
rendanten comen 250.0.0

Van welke afgeloste 3000 gulden den
intrest is ontfangen als volgt, als
van de eerste afgeloste 500 gulden voor
twee jaren, sijnde van Mey 1742 tot Mey 1744 25.0.0

Intrest van de 400 gulden van
Mey 1742 tot Mey 1744 voor
drie jaren 30.0.0

En nog den intrest van de 
resterende afgeloste 2100 gulden
van Mey 1742 tot Mey deses
jaers 1747, sijnde vijff jaren
a 52.10.0 s'jaers, bedraegt 262.10.0

En waarvan de rendanten voor
jhet twelfde part comen 26.9.0

/1163/
Compt mede voor ontfang de helft 
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in een sesde part in een schepene
kustingbrieff int geheel in capitael
twaelff hondert guldens, van
dato den 2e Mey 1739, gestaen heb-
bende ten lasten van Pieter
Rochusse Boom, mede tegen den
intrest van 2½ gulden vant hondert
int jaer, daervan is afgelost
Mey 1743 600.0.0

En Mey 1746 de resterende 600.0.0

En waerin de rendanten voor
een twaelfde part comen 100.0.0

En sijnde den intrest daervan
ontfangen als van de eerste aff-
geloste 600 gulden voor een jaer,
sijnde van Mey 1742 tot Mey
1743 15.0.0

En van de andere 600 gulden
4 jaren intrest, sijnde van
Mey 1742 tot Mey 1746 60.0.0

En waarvan de rendanten voor
een twaelfde part comen 6.5.0

Door den rendanten is in den jare
1744 vercogt de volgende netten en
viswant, dat met de voorn. Anna
Barentse nog gemeen was, als een
vinkenet voor 3.0.0

Vier visschakels voor 8.0.0

Drie dito voor 3.0.0

5 vuyken 10.0.0

2 aeltuyten 0.15.0
Is samen 24.15.0

En waervan alhier voor de helft compt 12.7.8

Somma totalis den geheelen ontfang deser
reeckening bedraegt de somma van een
duysent seeven hondert vijff en seventigh
guldens agt stuyvers en vier penningen,
Segget 1775.8.4
/1164/
Uytgeeff jegens den
vorenstaenden ontfang gedaen
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Eerstelijck betaelt aen Anna Barents
voor vijff jaren onderhouden van het
kind genaempt Marya, aen haer
door haren voorn. overledene man
geprocreert, nu oud vijff jaren, bij haer
besteed jaerlijcx voor vijff en vijftig
gulden en sulx voor de vijff jaren,
sullende het laeste jaer vandien ver-
schijnen den 29en November 1747, bij
5 quitantien 275.0.0

Betaelt aen deselve Anna Barents
voor verschot van twee rocklijven
voor het kind 6.13.0

Betaelt voor de helft van een reecke-
ning van 11.4.0 aen Jacob van Tingen,
procureur voor den Ed. Agtb. geregte
van s'Gravenhage, verdient in de
saecke tegens Cornelis Jansen Hengt-
broeck om te noodsaken de aflossinge
van het capitael van 1500 guldens hier-
bevorens gemelt te moeten doen ver-
mits t'met hem ten agteren ging,
bij quitantie 5.12.0

Den 2en Mey 1747 betaelt de helft
van een reeckening van 23.12.0
aen den notaris Herbert van der
Mey voor't passeren en grosseren
van een procuratie ad lites op de pro-
cureur Willem Hoyen, schrijven van
brieven en meenigvuldige besoinges als
anders ten fine als vore gebruykt,
bij quitantie 11.16.0

Den 12en Augusty ten dien eynde nog
betaelt aen den voorn. Herbert van der
Mey de helft van een reeckening van
15.16.0, bij quitantie, met 7.18.0

Betaelt bij notitie voor twee reysen
de rendanten met Nijs de Leeuw,
getrouwt met de voorn, Anna Ba-
rents, als den 13en Mey en 19 September
1746 nae den Haeg hebben gereyst 
om met den procureurs Hooyen als
andere te spreecken over de pretensis
ten lasten van Cornelis Jansen Hengt-
broeck, vermits goetgevonden was sijne
borgen te dagvaerden, de helft van 
9.8.0 4.14.0
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Nog betaelt voor reyscosten als de
rendanten in den Haeg over de
voorsz. pretensien op een comparitie
moesten sijn 3.10.0

Aan veergelt betaelt als nae Lecker-
land en elders moesten sijn 1.9.0

En aen porten van brieven betaelt 0.4.0

Comen de rendanten wegens derselver
administratieloon, den 40sten penning
van den ontfang deser reeckening be-
draegt als hiervoren is te sien de
somma van 1775.8.4, de somma van 44.7.8

Compt den schout voor vacatie wegens het
examineren van de papieren specteren-
de tot dese reeckening en t'reguleren
vandien, den 14en deser met de voogden
gedaen 1.4.0

/1165/
Door de voogden alsdoen met de 
schout verteert 2.4.0

Den secretaris compt voor formeren
van dese reeckening en die met haer
geresumeert, samen 3.0.0

Deselve voor registreren en appos-
tilleren van dese reeckening 2.10.0

Voor t'maken van een bondereel 0.12.0

Denselven over't op zegel schrijven
van dese reeckening voor de ren-
danten 2.10.0

Schout vacatie op t'horen en sluyten
van dese reeckening 2.8.0

Twee heemraden ter voorsz. saecke 1.4.0

Ydem den secretaris 1.4.0

Den bode voor't dagvaerden van
heemraden als anders 0.12.0

t'Zegel tot dese reeckening 2.18.8

Voort de verteringe opt horen en
sluyten deser reeckening wert
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gestelt 4.10.0

Bedraegt den ontfang deser reec-
kening de somma van seventien hon-
dert vijff en seventig guldens 8 stuyvers
en 4 penningen, segge 1775.8.4

Vereffent jegens den uytgeef
die bedraegt de somma van drie
hondert ses en tagtig guldens,
segge 386.0.0

Wert bevonden dat de rendanten
bij slot van dese reeckening
schuldig blijven als meerder te
hebben ontfangen als uytgegen
de somma van een duysent drie hon-
dert negen en tagtig gulden agt stuyvers
en vier penningen,
Segge 1389.8.4

Aldus gedaen, gereeckent en geloten nae
costueme van reeckening, ter presentie en
overstaen van Cornelis Jongeneel, schout, Jan
Pauwlusse Starrenburg ende Cornelis Aryenss,
heemraden van den ambagte van Nieuw Lecker-
land, op den 28en September 1747.
C. Jongeneel
X Dit merk is gestelt met de hand van Jan Paulusse Starrenburg
& Dit merk is gestelt met de hand van Cornelis Aryensse

/1166/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 22 January 1748 compa-
reerden voor ons ondergeschreven schout ende heem-
raden van Nieuw Leckerland, Cornelis Pieterse Bede
ende Marrigje Jans Aaltijk, egte man ende
vrouw, onse inwoonders, ende ons schout ende 
heemraden bekent, de voorn. Marrigje Jans
Aaldijk sieckelijk sijnde en hij Cornelis
Pieterse Bedee cloek en gesond, dog beyde
haer verstand, reden ende memorie wel heb-
bende ende bequamelijk gebruykende, als
uyterlijck bleeck, dewelke seyden van mee-
ninge ende intentie te sijn van hare tijdelijke nae te
latene goederen testamentairlijke te willen
disponeren in volgende manieren, dog alvorens
daertoe comende verclaren sij testateuren te
revoceren, casseren, dood ende te niette te doen
alle voorgaende testamenten, codicillen en andere 
makinge van uytterste willen bij hen testateuren 
tesamen ende yder int bysonder voor dato deses 
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eenigsints is gemaeckt ofte gepasseert ende comende 
ter dispositie van hare tijdelijke goederen door 
God Almagtig aen haer op deser aerde verleent, verclaer-
den sij comparanten testateuren malcanderen 
reciproce, dat is over ende weder over ende over-
sulx den eerststervende den langstlevende van 
hun beyden te stellen, nomineren ende institueeren
tot sijn ofte haer eenige ende algeheele erfge-
naem ende dat in alle goederen, soo roerende
als onroerende, present ende toecomende, egeene ter 
weerelt uytgesondert, sulcx ende in dier voege den 
eerststervende metter dood ontruymen ende agter-
laten sal, omme daermede te doen ende handelen 
als met eygen goederen vermag te doen, met vollen 
regten van institutie, met dese belastinge, 
mitsgaders wille ende begeerte, dat de langstlevende 
gehouden sal weesen de kinderen bij den anderen 
geprocreert eerlijck op te voeden ende van alles te /
versorgen, t'sij van eeten, drinken, cleden ende reden 
havenen en gemak te doen, soowel in sieckte als 
gesondheyt, deselve te laten leeren leesen,
schrijven en vervolgens haer dienstig weesen
sal ende dat ter tijd ende wijle toe de voorsz. kind ofte 
kinderen ende elcx vandien gecomen sullen sijn 
ten ouderdom van vijff en twintig jaren, eerder 
huwelijcke ofte andere geapprobeerde state, als 
wanneer de langstlevende gehouden sal weesen 
boven t'geene voorsz. staet aen yder [kind] nog uyt te reycken
de somma van een silveren ducaton, ende dat in plaetse 
ende voldoeninge van derselver legitime portie, de 
kinderen nae regten compiterende, deselve daerin 
tot mede erfgenaemen sijn institueerende bij dese, 
dog soo de langstlevende van hen testateuren 
sig ten verderen huwelijcken state mogte comen 
te begeeven en kind ofte kinderen uyt haer huwe-
lijk geprocreert in leven sijnde, sal den langstle-
vende gehouden sijn uyt te keeren ende te laten volgen 
aen deselve haer kind ofte kinderen de geregte 
helfte van den boedel ende goederen, sodanig die als-
dan bevonden sal werden te sijn, stellende sij 
comparanten testateuren tot voogd ofte voogdesse 
over hare minderjarige kind ofte kinderen de langst-
levende van hun beyden ende naer t'overlijden 
van de langstlevende verclaeren sij comparanten tot
voogden te hebben gestelt Pieter Cornelisse Boer,
woonende tot Crimpen op d'IJssel ende Claes Jansen
Aaldijk, woonende tot Streefkerk, gevende sij comparanten 
malcanderen sodanige magt, last en authoriteyt 
als alle voogden naer regten toecomt, gelijck ook 
de bij haer aengestelde voogden deselve magt wert 
gegeven, ook met magt omme deselve minderjarige 
ende toesigt behoevende erfgenamen hare goederen 
onder behoorlijken staet ende inventaris te mogen 
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aenvaerden, deselve ten meesten nut oirbaer ende
proffijt te benficeren, t'sij door vercopinge, verhu-
ringe ofte andersints, sulcx de voogden bevinden 
sullen te behoren, ook met magt omme bij aflijvig-
heyt van een off meer van de voorsz. voogden ofte 
onbequamheyt van deselve een ander in desselfs 
plaets te mogen surrogeren ende verkiesen, 
/1167/ ofte ook geneffens haar te mogen assumeren, 
alles met gelijke magt als vooren, t'welck al-
soo sal continueeren ter tijd ende wijle toe de 
voorsz. minderjarigen ende toesigt behoevende 
personen gecomen sullen sijn ten ouderdom
van vijff en twintig jaren, huwelijcken ofte 
andere geapporbeerde state, ordonnerende dat 
alle t'geene tot de voorsz. voogdije specteert bij 
de voorsz. voogden alleen uytgevoert ende ver-
rigt sal werden, ende dat alles met uytsluy-
tinge van schout en weesmannen van Nieuw 
Leckerland, behoudens haer E. respect ende 
weerdigheyt, ende alle andere weescamers al-
waer haer sterfhuys soude mogen comen te 
vallen ofte eenige goederen gelegen souden mogen 
sijn, ofte diegeene die naer regten ende costuy-
me deser landen eenig gesag behoren te 
dragen, als alle deselve ende elcx vandien 
daervan sijn excuserende bij desen. 
Alle t'welcke voorsz. staet de testateuren van 
woord tot woord voorgelesen en wel beduyt
sijnde, verclaerden te sijn haer testateuren laeste
ende uytterste wille, willende dat t'selve 
standgrijpen ende effect sorteren sal, t'sij als 
testament, codicil ofte uyt saeck des doods 
ofte andersints, sooals t'selve best ende bondigst
nae regten sal connen bestaan, consenterende
acte in forme. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren 
niet boven de vier duysent guldens 
gegoet te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert 
binnen Nieuw Leckerlandt ter presentie 
ende overstaen van Cornelis Jongeneel, schout, /
Ary Jasperse ende Cornelis Teunisse van de
Griend, heermaden van den voorsz. dorpe, ten 
dage, maend ende jare als int hoofd deses is
gemelt.
Cornelis Bedee
X Dit merk is gestelt met de hand van Marrighje Jans Aaldijk
C. Jongeneel
& Dit merk is gesteld met de hand van Ary Jasperse
$ Dit merk is gesteld met de hand van Cornelis Teunisse van de Griend

/1168/
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In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 26en July 1748 compareer-
den voor ons ondergeschreven schout ende heemraden van Nieuw 
Leckerland, Ary Jansen Pack ende Annigje
Meertens de Vries, egte man ende vrouw, 
onse inwoonders, ende ons schout ende heemraden 
bekent, de voorn. Aanigje Meertens de Vries
sieckelijk te bedde leggende ende hij Ary
Jansen Pack cloek en gesond, dog beyde
haer verstant, redenen ende memorie wel heb-
bende ende bequamelijk gebruykende, als uyt-
terlijck bleeck, dewelke seyden van meeninge 
ende intentie te sijn van hare tijdelijke 
nae te latene goederen testamentairlijke 
te willen disponeren in volgende manieren, 
dog alvorens daertoe comende verclaren sij 
testateuren te revoceren, casseren, dood ende 
te niette te doen alle voorgaende testamenten, 
codicillen en andere makinge van uytterste 
willen bij hen testateuren tesamen ende yder 
int bysonder voor dato deses eenigsints ge-
maeckt ofte gepasseert ende comende ter dis-
positie van hare tijdelijke goederen door God 
Almagtig aen haer op deser aerde verleent, 
verclaerden sij comparanten testateuren 
malcanderen reciproce, dat is over ende weder 
over ende oversulx den eerststervende den langst-
levende van hun beyden te stellen, nomineren 
ende institueeren tot sijn ofte haer eenige 
ende algeheele erfgenaem ende dat in alle de 
goederen, soo roerende als onroerende, present 
ende toecomende, egeene ter weerelt uytgesondert, 
sulcx ende in dier voege den eerststervende metter 
dood ontruymen ende agterlaten sal, omme 
daermede te doen ende handelen als met eygen 
goederen vermag te doen, met vollen regten van 
institutie, met dese belastinge, mitsgaders wille 
ende begeerte, dat de langstlevende gehouden 
sal weesen de kinderen bij den anderen gepro-
creert eerlijck op te voeden ende van alles te /
versorgen, t'sij van eeten, drinken, cleden 
ende reden, havenen en gemak te doen, soowel 
in sieckte als gesondheyt, deselve te laten leeren 
leesen, schrijven en vervolgens haer dienstig 
weesen sal ende dat ter tijd ende wijle toe 
de voorsz. kind ofte kinderen ende elcx vandien 
gecomen sullen sijn ten ouderdom van vijff en 
twintig jaren, eerder huwelijcke ofte andere ge-
approbeerde state, als wanneer de langstlevende 
gehouden sal weesen boven t'geene voorsz. staet 
aen yder nog uyt te reycken de somma van een 
silveren ducaton, ende dat in plaetse ende vol-
doeninge van derselver legitime portie, de kinde-
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ren nae regten compiterende, deselve daerin tot 
mede erfgenaemen sijn institueerende bij dese, dog 
soo de langstlevende van hen testateuren sig ten 
verderen huwelijcken state mogte comen te begeven 
en kind ofte kinderen uyt haer huwelijk ge-
procreert in leven sijnde, sal den langstlevende 
gehouden sijn uyt te keeren ende te laten volgen 
aen deselve haer kind ofte kinderen de geregte 
helfte van den boedel ende goederen, sodanig die 
alsdan bevonden sal werden te sijn, stellende sij 
comparanten testateuren tot voogd ofte voogdesse 
over hare minderjarige kind ofte kinderen de 
langstlevende van hun beyden ende naer t'over-
lijden van de langstlevende verclaeren sij com-
paranten tot voogden te hebben gestelt Ary Leen-
dertse Boerman ende Jan Meertense de Vries, beyde 
woonende in desen ambagte, mitsgaders Jan Pieterse
Pack, woonende tot Leckerkerk, gevende sij compa-
ranten malcanderen sodanige magt, last ende 
authoriteyt als alle voogden naer regten toecompt, 
gelijck ook de bij haer aengestelde voogden deselve 
magt wert gegeven, ook met magt omme deselve 
minderjarige ende toesigt behoevende 
erfgenamen hare goederen onder behoorlijken staet 
ende inventaris te mogen aenvaerden, deselve ten 
meesten nut oirbaer ende proffijt te benificeren, 
t'sij door vercopinge, verhueringe ofte andersints, 
/1169/ sulcx de voogden bevinden te behoren, 
ook met magt omme bij aflijvigheyt van een 
off meer van de voorsz. voogden ofte onbequam-
heyt van deselve een ander in desselfs plaets 
te mogen surrogeren ende verkiesen, ofte ook 
geneffens haar te mogen assumeren, alles met 
gelijke magt als vore, t'welck alsoo sal con-
tinueeren ter tijd ende wijlen toe de voorsz. min-
derjarigen ende toesigt behoevende personen 
gecomen sullen sijn ten ouderdom van vijff 
en twintig jarem, huwelijcken ofte anderen 
geapporbeerde state, ordonnerende dat alle 
t'geene tot de voorsz. voogdije specteert bij de 
voorsz. voogden alleen uytgevoert ende ver-
rigt sal werden, ende dat alles met uyt-
sluytinge van schout en weesmannen van 
Nieuw Leckerland, behoudens haer E. 
respect ende weerdigheyt, ende alle andere 
weescamers alwaer haer sterfhuys soude 
mogen comen te vallen ofte eenige goederen 
gelegen souden mogen sijn, ofte diegeene die naer 
regten ende costuyme deser landen eenig 
gesag behoren te dragen, als alle deselve ende 
elcx vandien daervan sijn excuserende bij 
dese. Alle t'welcke voorsz. staet de testateuren 
van woord tot woord voorgelesen en wel beduyt
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sijnde, verclaerden te sijn haer testateuren laeste
ende uytterste wille, willende ende begerende
dat t'selve stantgrijpen ende effect sorteren 
sal, t'sij als testament, codicil ofte uyt 
sake des doods ofte andersints, sooals 
t'selve best ende bondigst nae regten sal connen 
bestaan, consenterende acte in forme. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren 
niet boven de vier duysent guldens gegoet te 
sijn. /
Aldus gedaen en gepasseert binnen 
Nieuw Leckerlandt ter presentie ende over-
staen van Cornelis Jongeneel, schout, 
Jan Pauwlusse Starrenburg ende Cornelis 
Aryense, heemraden van den voorsz. dorpe, 
ten dage, maend en jare als int hoofd deses 
is gemelt.
Ary Pack
X Dit merk is gestelt met de hand van Annigje Meertens de Vries
C. Jongeneel
& Dit merk is gestelt met de hand van Jan Pauwlusse Starrenburg
$ Dit merk is gestelt met de hand van Cornelis Aryense

/1170/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 18e Augusty 1748 compa-
reerden voor ons ondergeschreven schout ende 
heemraden van Nieuw Leckerland, Ary
Andriese Mes ende Maria Stoffels van
Bel, egte man ende vrouw, onse inwoonders, 
ende ons schout ende heemraden bekent, den
voorn. Ary Mes sieckelijk sijnde en sij
Maria van Bel cloek ende gesond, dog 
beyde haer verstant, redenen ende memorie 
wel hebbende ende bequamelijk gebruykende, 
als uyterlijck bleeck, dewelke seyden van 
meeninge ende intentie te sijn van hare 
tijdelijke nae te latene goederen testamen-
tairlijke te willen disponeren in volgende 
manieren, dog alvorens daertoe comende 
verclaren sij testateuren te revoceren, casseren, 
dood ende te niette te doen alle voorgaende 
testamenten, codicillen en andere makinge 
van uytterste willen bij hen testateuren te-
samen ende yder int bysonder voor dato 
deses eenigsints gemaeckt ofte gepasseert 
ende comende ter dipositie van hare tijde-
lijke goederen door God Almagtig aen haer 
op deser aerde verleent, verclaerden sij 
comparanten testateuren malcanderen 
reciproce, dat is over ende weder over 
ende oversulx den eerststervende den langst-
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levende van hun beyden te stellen, nomineren 
ende institueeren tot sijn ofte hare eenige ende 
algeheele erfgenaem ende dat in alle goe-
deren, soo roerende als onroerende, present 
ende toecomende, egeene ter weerelt uytgeson-
dert, sulcx ende in dier voege den eerststervende 
metter dood ontruymen ende agterlaten 
sal, omme daermede te doen ende handelen 
als met eygen goederen vermag te doen, met 
vollen regten van institutie, met dese belas-
tinge, mitsgaders wille ende begeerte, dat /
de langstlevende gehouden sal weesen de 
kinderen bij den anderen geprocreert 
eerlijck op te voeden ende van alles te ver-
sorgen, t'sij van eeten, drinken, cleeden 
ende reden, havenis ende gemak te doen, 
soowel in sieckte als gesondheyt, deselve 
te laten leeren leesen, schrijven en vervol-
gens haer dienstig weesen sal ende dat ter tijd 
ende wijle toe de voorsz. kind ofte kinderen 
ende elcx vandien gecomen sullen sijn ten 
ouderdom van vijff en twintig jaren, eerder 
huwelijcke ofte andere geapprobeerde state, 
als wanneer de langstlevende gehouden sal 
weesen boven t'geene voorsz. staet aen yeder
nog uyt te reycken de somma van een silveren 
ducaton, ende dat in plaetse ende voldoenin-
ge van derselver legitime portie, de kinderen 
nae regten compiterende, deselve daerin tot 
mede erfgenaemen sijn institueerende bij desen, 
stellende sij comparanten testateuren tot voogd
ofte voogdesse over hare minderjarige kind
ofte kinderen de langstlevende van hun beyde
ende naer t'overlijden van de langstlevende 
verclaeren sij comparanten tot voogden te 
hebben gestelt Jacobus Moret, woonende tot
Leckerkerk, Jacob Stoffelse van Bel, wonende
tot Catwijk ende Lucas Gerritse van Crimpen,
woonende tot Crimpen, gevende sij comparanten 
malcanderen sodanige magt, last ende 
authoriteyt als alle voogden naer regten 
toecompt, gelijck ook de bij haer aengestelde 
voogden deselve magt wert gegeven, ook met 
magt omme deselve minderjarige en toesigt 
behoevende erfgenamen hare goederen onder 
behoorlijken staet ende inventaris te mogen 
aenvaerden, deselve ten meesten nut oirbaer 
ende proffijt te benficeren, t'sij door vercopinge, 
verhuringe ofte andersints, sulcx de voogden 
/1171/ sullen bevinden te behoren, ook met magt 
omme bij aflijvigheyt van een off meer van de 
voorsz. voogden ofte onbequamheyt van 
deselve een ander in desselfs plaets te 
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mogen surrogeren ende verkiesen, ofte 
ook geneffens haar te mogen assumeren, 
alles met gelijke magt als vooren, t'welck 
alsoo sal continueeren ter tijd ende 
wijlen toe de voorsz. minderjarigen ende 
toesigt behoevende personen gecomen 
sullen sijn ten ouderdom van vijff en 
twintig jaren, huwelijcken ofte andere 
geapprobeerde state, ordonnerende dat 
alle t'geene tot de voorsz. voogdije specteert bij 
de voorsz. voogden alleen sal werden 
uytgevoert ende verrigt, ende dat 
alles met uytsluytinge van schout en 
weesmannen van Nieuw Leckerlandt, 
behoudens haer E. respsect ende weerdig-
heyt, ende alle andere weescamers alwaer 
haer sterfhuys soude mogen comen te 
vallen ofte eenige goederen souden mogen 
gelegen sijn, ofte die geene die naer regten 
ende costuyme deser landen eenig gesag 
behoren te gedragen, als alle deselve ende 
elcx vandien daervan sijn excuserende 
bij desen. Alle t'welcke voorsz. staet de 
testateuren van woord tot woord voorgele-
sen en wel beduyt sijnde, verclaerden te 
sijn haer testatement ende uytterste 
willen, willende ende begerende dat 
t'selve stantgrijpen ende effect sorteren 
sal, t'sij als testament, codicil ofte gifte 
uyt saecke des doods ofte andersints, 
sooals t'selve best ende bondigst nae regten 
sal connen bestaan, consenterende acte 
in forme. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren niet boven 
de twee duysent guldens gegoet te sijn. /
Aldus gedaen en gepasseert binnen 
Nieuw Leckerlandt ter presentie ende over-
staen van Cornelis Jongeneel, schout, Jan
Pauwlusse Starrenburg ende Cornelis
Aryense, heemraden van den voorsz. dorpe, 
ten dage, maend ende jare als int hoofd 
van dese is gemelt.
Ary Mes
X Dit merk is gestelt met de hand van Maria Stoffels van Bel
C. Jongeneel
& Dit merk is gestelt met de hand van Jan Pauwlusse Starrenburg
$ Dit merk is gestelt met de hand van Cornelis Aryensse

/1172/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den eersten September
1748 compareerden voor ons 
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ondergeschreven schout ende heemraden van 
Nieuw Leckerland, Aart Aartse de
Haen ende Laenae Jacobse Versluys, egte 
man ende vrouw, onse inwoonders, ende 
ons schout ende heemraden bekent, de 
voorn. Lenae Jacobs Versluys sieckelijk 
sijnde en hij Aart Aartse de Haen 
cloek en gesont, dog beyde haer ver-
stand, redenen ende memorie wel hebbende 
ende bequamelijk gebruykende, als
uyterlijck bleeck, dewelke seyden van 
meeninge ende intentie te sijn van hare 
tijdelijke nae te latene goederen testa-
mentairlijke te willen disponeren in 
volgende manieren, dog alvorens daer-
toe comende verclaren sij testateuren te
revoceren, casseren, dood ende te niette 
te doen alle voorgaende testamenten, codi-
cillen en andere makinge van uytterste 
willen bij hen testateuren tesamen ende 
yder int bysonder voor dato deses 
eenigsints gemaeckt ofte gepasseert ende 
comende ter dipositie van hare tijdelijke 
goederen door God Almagtig aen haer op 
deser aerde verleent, verclaeren sij compa-
ranten testateuren malcanderen reciproce, 
dat is over ende weder over ende oversulx 
den eerststervende den langstlevende van 
hun beyden te stellen, nomineren ende 
institueeren tot sijn ofte hare eenige en 
algeheele erfgenaem ende dat in alle 
goederen, soo roerende als onroerende, /
present ende toecomende, egeene ter werelt 
uytgesondert, sulcx ende in dier voege 
den eerststervende metter dood ontruymen 
ende agterlaten sal, omme daermede te doen 
ende handelen als met eygen goederen 
vermag te doen, met vollen regten van 
institutie, met dese belastinge, mitsgaders 
wille ende begeerte, dat de langstlevende 
gehouden sal weesen de kinderen bij den 
anderen geprocreert eerlijck op te voeden 
ende van alles te versorgen, t'sij van eeten, 
drinken, cleden ende reden, havenis ende 
gemack te doen, soowel in sieckte als gesont-
heyt, deselve te laten leeren leesen, schrijven 
ende vervolgens haer dienstig weesen sal 
ende dat ter tijd ende wijle toe de voorsz. 
kind ofte kinderen ende elcx vandien 
gecomen sullen sijn ten ouderdom van vijff 
en twintig jaren, eerder huwelijcke ofte 
andere geapprobeerde state, als wanneer 
de langstlevende gehouden sal weesen boven 
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t'geene voorsz. staet aen yder nog uyt te 
reycken de somma van een silveren ducaton, 
ende dat in plaetse ende voldoeninge van der-
selver legitime portie, de kinderen nae 
regten compiterende, deselve daerin tot 
mede erfgenaemen sijn institueerende bij dese, 
stellende sij comparanten testateuren tot
voogd ofte voogdesse voer hare minderjarige
kind ofte kinderen de langstlevende van hun
beyden ende naer't overlijden van de langst-
levende verclaeren sij comparanten tot voogden
te hebben gestelt Ary Aarts de Haen, woonen-
de tot Alblasserdam ende Claes Jacobse
Versluys onsen inwoonder, gevende sij compa-
ranten malcanderen sodanige magt, last 
ende authoriteyt als alle voogden naer regten 
/1173/ toecomt, gelijck ook de bij haer aenge-
stelde voogden deselve magt wert gegeven, 
ook met magt omme deselve minderjarige 
ende toesigt behoevende erfgenamen hare 
goederen onder behoorlijken staet ende 
inventaris te mogen aenvaerden, deselve 
ten meesten nut oirbaer ende proffijt te 
benficeren, t'sij door vercopinge, verhuringe 
ofte andersints, sulcx de voogden sullen 
bevinden te behoren, ook met magt omme 
bij aflijvigheyt van een ofte meer van de voorsz. 
voogden ofte onbequamheyt van deselve 
een ander in desselfs plaets te mogen 
surrogeren ende verkiesen, ofte ook genef-
fens haar te mogen assumeren, alles met 
gelijke magt als vooren, t'welck alsoo sal 
continueeren ter tijd ende wijle toe de 
voorsz. minderjarigen ende toesigt behoeven-
de personen gecomen sullen sijn ten ouder-
dom van vijff en twintig jarem, huwelijcken 
ofte andere geapprobeerde state, ordonne-
rende dat alle t'geene tot de voorsz. voogdije 
specteert bij de voorsz. voogden alleen sal 
werden uytgevoert ende verrigt, ende 
dat alles met uytsluytinge van schout 
en weesmannen van Nieuw Leckerland, 
behoudens haer E. respect ende weerdigheyt, 
ende alle andere weescamers alwaer haer 
sterfhuys soude mogen comen te vallen 
ofte eenige goederen souden mogen gelegen 
sijn, ofte die geene die naer regten ende 
costuyme deser landen eenig gesag beho-
ren te gedragen, als alle deselve ende elcx 
vandien daervan sijn excuserende bij dese. /
Alle t'welcke voorsz. staet de testateuren 
van woord tot woord voorgelesen en wel 
beduyt sijnde, verclaerden te sijn haer tes-
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tament, laeste ende uytterste wille, willen-
de ende begerende dat t'selve standgrijpen 
ende effect sorteren sal, t'sij als testament, 
codicil, gifte uyt saeck des doods ofte an-
dersints, sooals t'selve best ende bondigst
nae regten sal connen bestaan, consente-
rende acte in forma. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren 
niet boven de twee duysent guldens ge-
goet te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert binnen 
Nieuw Leckerland, ter presentie ende over-
staen van Cornelis Jongeneel, schout, 
Rapahael Luyten
ende Cornelis Aryensse, heermaden van 
den voorsz. dorpe, ten dage, maend ende jare 
als int hoofd van dese is gemelt.
X Dit merk is gestelt met de hand van Aert Aartse de Haen
& Dit merk is gestelt met de hand van Lenae Jacobs Versluys
C. Jongeneel
Rafel Luyte
$ Dit merk is gestelt met de hand van Cornelis Aryense

/1174/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 13en September 1748 
compareerden voor ons ondergeschreven schout en
heemraden van Nieuw Leckerland, Wouter
Boon, meester chirurgijn ende Neeltje
Stapels, egte man ende vrouw, woonende
op den dorpe van Leckerkerk, ons schout 
ende heemraden bekent, beyde cloeck ende
gesont, haer verstand, redenen ende memorie 
wel hebbende ende bequamelijk ge-
bruykende, als uyterlijck bleeck, dewelke 
seyden van meeninge ende intentie te 
sijn van hare tijdelijke nae te latene goede-
ren testamentairlijke te willen dispone-
ren in volgende manieren, dog alvorens 
daertoe comende verclaren sij testateuren 
te revoceren, casseren, dood ende te niette 
te doen alle voorgaende testamenten, 
codicillen en andere makinge van 
uytterste willen bij hen testateuren te-
samen ende yeder int bysonder voor dato 
deses eenigsints gemaeckt ofte gepasseert 
ende comende ter dipositie van hare tijde-
lijke goederen door God Almagtig aen 
haer op deser aerde verleent, verclaeren 
sij comparanten testateuren malcanderen 
reciproce, dat is over ende weder over 
ende oversulx den eerststervende den langst-
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levende van hun beyden te stellen, nomi-
neren ende institueeren tot sijn ofte hare 
eenige ende algeheele erfgenaem ende dat 
in alle de goederen, soo roerende als onroe-
rende, present ende toecomende, egeene 
ter werelt uytgesondert, sulcx ende in 
dier voege den eerststervende metter dood 
ontruymen ende agterlaten sal, omme 
daermede te doen ende handelen als met /
eygen goederen vermag te doen, met vollen 
regten van institutie, met dese belastinge, 
mitsgaders wille ende begeerte, dat de 
langstlevende gehouden sal weesen de 
kinderen bij den andere geprocreert eerlijck 
op te voeden ende van alles te versorgen, t'sij 
van eeten, drinken, cleden ende reden, havenis 
en gemack te doen, soowel in sieckte als ge-
sontheyt, deselve te laten leeren leesen, 
schrijven ende vervolgens haer dienstig 
weesen sal ende dat ter tijd ende wijlen toe 
de voorsz. kind ofte kinderen ende elcx van-
dien gecomen sullen sijn ten ouderdom van 
vijff en twintig jaren, eerder huwelijcke ofte 
andere geapprobeerde state, als wanneer 
de langstlevende gehouden sal weesen boven 
t'geene voorsz. staet aen yder nog uyt te 
reyken de somma van een silveren ducaton, 
ende dat in plaetse ende voldoeninge van der-
selver legitime portie, de kinderen nae reg-
ten compiterende, deselve daerin tot 
mede erfgenaemen sijn institueerende bij 
dese, dog soo de eerststervende van hen
tetateuren mogte comen te overlijden en
geen kind, kinderen off verdere decendenten
uyt haer huwelijck geprocreert int leven
sijnde, sal den langstlevende gehouden
sijn binnen den tijd van ses maenden
nae het overlijden van den eerststervende aen
desselfs naeste vrunden en erfgenamen
moeten laten volgen alls de clederen van
linnen en wollen tot den rugge en lijve van
den eerststerven eenigsints behoort hebbende
en waeronder geen gout off silver sal werden
gerekent.
Stellende sij comparanten testateuren tot
voogd ofte voogdesse voer hare minderjarige
/1175/ kind ofte kinderen de langstlevende 
van hun beyden ende naer't overlijden 
van de langstlevende verclaeren sij com-
paranten tot voogden te hebben gestelt 
de personen van Leendert Boon,
woonende in de Oude Tonge ende Arent
Kievit, woonende tot Ooltjensplaat, 
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gevende sij comparanten malcanderen 
sodanige magt, last ende authoriteyt 
als alle voogden naer regten toecompt, 
gelijck ook de bij haer aengestelde 
voogden deselve magt wert gegeven, 
ook met magt omme deselve minderjarige 
ende toesigt behoevende erfgenamen hare 
goederen onder behoorlijken staet ende 
inventaris te mogen aenvaerden, deselve 
ten meesten nut oirbaer ende proffijt 
te benficeren, t'sij door vercopinge, ver-
huringe ofte andersints, sulcx de voogden 
sullen bevinden te behoren, ook met magt 
omme bij aflijvigheyt van een ofte meer 
van de voorsz. voogden ofte onbequam-
heyt van deselve een ander in desselfs 
plaets te mogen surrogeren ende verkie-
sen, ofte ook geneffens haar te mogen 
assumeren, alles met gelijke magt als 
vore, t'welck alsoo sal continueeren ter tijd 
ende wijle toe de voorsz. minderjarigen ende 
toesigt behoevende persoonen gecomen 
sullen sijn ten ouderdom van vijff en twin-
tig jarem, huwelijcken ofte andere geappro-
beerde state, ordonnerende dat alle t'geene 
tot de voorsz. voogdije specteert bij de voorsz. 
voogden alleen uytgevoert ende verrigt
sal werden. 
Ende dat alles met uytsluytinge van /
schout en weesmannen van Leckerkerk, be-
houdens haer E. respsect ende weerdigheyt, 
ende alle andere weescamers alwaer haer 
sterfhuys soude mogen comen te vallen ofte 
eenige goederen souden mogen gelegen sijn, ofte 
die geene die naer regten ende costuyme 
deser landen eenig gesag behoren te dragen, 
als alle deselve ende elcx vandien daervan 
sijn excuserende bij dese. Alle t'geene 
voorsz. staet de testateuren van woord tot 
woord voorgelesen en wel beduyt sijnde, 
verclaerden te sijn haer testament, laeste ende 
uytterste wille, willende ende begerende dat 
t'selve stantgrijpen ende effect sorteren 
sal, t'sij als testament, codicil, gifte uyt saeke 
des doods ofte andersints, sooals t'selve 
best ende bondigste nae regten sal connen 
bestaan, consenterende acte in forma. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren 
niet boven de twee duysent guldens gegoet te 
sijn.
Aldus gedaen en gepasseert binnen 
Nieuw Leckerland, ter presentie ende over-
staen van Cornelis Jongeneel, schout, Goossen

154



Gerritsen ende Ary Jasperse, heemraden 
van den voorsz. dorpe, ten dage, maend 
en jare als int hoofd van dese is gemelt.
Wouter Boon
Neeltie Stapels
C. Jongeneel
X Dit merk is gestelt met de hand van Goossen Gerritsen
& Dit merk is gestelt met de hand van Ary Jasperse

/1176/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 23en September 1748 compareer-
den voor ons ondergeschreven schout en heemraden van 
Nieuw Leckerland, Cornelis Meertense Pals ende
Jannigje Gerrits Brouwer, egte man ende vrouw, 
onse inwoonders ende ons schout 
ende heemraden bekent, de voorn. Jannetje Gerritse
Brouwer sieckelijk sijnde ende hij Cornelis Meertens
Pals cloeck ende gesont, dog beyde haer verstand, 
redenen ende memorie wel hebbende ende bequame-
lijck gebruykende, als uyterlijck bleeck, dewelke 
seyden van meeninge ende intentie te sijn van hare 
tijdelijke nae te latene goederen testamentairlijke 
te willen disponeren in volgende manieren, dog 
alvorens daertoe comende, verclaren sij testateuren 
te revoceren, casseren, dood ende te niette te doen 
alle voorgaende testamenten, codicillen en andere 
makinge van uytterste willen bij hen testateuren 
tesamen ende yeder int bysonder voor dato deses 
eenigsints gemaeckt ofte gepasseert ende comende 
ter dipositie van hare tijdelijke goederen door God 
Almagtig aen haer op deser aerde verleent, vercla-
ren sij comparanten testateuren malcanderen 
reciproce, dat is over ende weder over ende over-
sulx den eerststervende den langstlevende van 
hun beyden te stellen, nomineren ende institueeren 
tot sijn ofte hare eenige ende algeheele erfgenaem 
ende dat in alle de goederen, soo roerende als 
onroerende, present ende toecomende, egeene ter 
werelt uytgesondert, sulcx ende in dier voege 
den eerststervende metter dood ontruymen ende 
agterlaten sal, omme daermede te doen ende 
handelen als met eygen goederen vermag te doen, 
met vollen regten van institutie, met dese belas-
tinge, mitsgaders wille ende begeerte, dat de langst-
levende gehouden sal weesen de kinderen bij den 
anderen geprocreert eerlijck op te voeden ende van 
alles te versorgen, t'sij van eeten, drinken, cleden 
ende reden, havenis en gemak te doen, soowel in 
sieckte als gesontheyt, deselve te laten leeren t'geene haer 
dienstig weesen sal ende dat ter tijd ende wijlen 
toe de voorsz. kind ofte kinderen ende elcx vandien 
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gecomen sullen sijn ten ouderdom van 25 jaren, 
eerder huwelijcke ofte andere geappro-
beerde state, als wanneer de langstlevende gehou-
den sal weesen boven t'geene voorsz. staet aen yder 
nog uyt te reyken de somma van een silveren 
ducaton, ende dat in plaetse ende voldoeninge 
van derselver legitime portie, de kinderen nae 
regten compiterende, deselve daerin tot mede 
erfgenaemen sijn institueerende bij dese, en
vercaleren vorder sij testateuren nog haere expresse
wille ende begeert te sijn, dat alle de goederen die de
langstlevende eenigsints metter dood sal comen
te ontruymen ende agter te laten alleen sullen
moeten werden getrocken ende genoten bij haer
dogter Gerritje Cornelis Pals, getrouwt met
Wouter Cornelisse, ende bij haer vooroverlijden bij
derselver descendenten, deselve daerin sijn institu-
eerende ofte substituerende bij desen ende dat alles
in consideratie ende begweginge van de trouwe dienste
ende tederhartigheyt die de voorn. Gerritje Cornelis
Pals aen de testateuren, hare ouders, tot heden toe
heeft gedaen ende beweesen, mits door deselve sal
moeten werden gepresteert ende naegecomen t'gene
door de testateuren aen hare verdere kinderen hier-
tot voogden over de minderjarige erfgenamen die in
tijd en wijlen bevonden souden mogen werden in haer
naelatenschap geregtigt te sijn den voorn. Wouter
Cornelisse ende Meerten Cornelisse Pals, gevende deselve
sodanige magt, last ende authoriteyt als alle voogden 
naer regten toecompt, met magt van substitu-
tie, assumptie ende surrogatie sonder daertoe te be-
hoeven eenige nadere confirmatie, met uytsluytinge van
schout en weesmannen van Nieuw Leckerland, behou-
dens haer Ed. respect ende weerdigheyt, ende alle 
andere weescamers alwaer haer sterfhuys anders
soude mogen comen te vallen, niet willende dat alle
deselve ofte eenige vandien haer met desselfs boedel sal
of sullen hebben te bemoeyen, maer alle deselve 
ende elcx vandien sijn excuserende bij dese.
Alle t'geene voorsz. staet de testateuren van woort
tot woort voorgelesen en wel beduyt sijnde, verclaerden 
te sijn haer testament, laeste ende uytterste wille, 
willende ende begerende dat t'selve standgrijpen ende 
effect sorteren sal, t'sij als testament, codicil, gifte 
uyt saeke des doods ofte andersints, sooals t'selve 
best ende bondigste nae regten sal connen bestaan, 
consenterende acte in forma. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren niet 
boven de twee duysent guldens gegoet te sijn.
/1177/ Aldus gedaen en gepasseert binnen Nieuw 
Leckerland, ter presentie ende overstaen van 
Cornelis Jongeneel, schout, Raphael Luyte ende
Cornelis Geerlofse, heemraden van den voorsz. dorpe, 
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ten dage, maend en jare als int hoofd 
van dese is gemelt.
X Dit merk is gestelt met de hand van Cornelis Meertense Pals
& Dit merk is gestelt met de hand van Jannigje Gerrits Brouwer
C. Jongeneel
Rafel Luyte
Cornelis Geelffse

In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 13en September 1748 compareerden voor 
ons ondergeschreven schout en heemraden van Nieuw 
Leckerland, Ary Pauwlusse Brand ende Neeltje Gijse
van Houwelingen, egte man ende vrouw, onse inwoonders,
ende ons schout ende heemraden bekent, de voorn. Neeltje
Gijsen van Houwelingen sieckelijck sijnde ende hij Ary
Pauwlusse Brand cloeck ende gesont, dog
beyde haer verstand, redenen ende memorie wel heb-
bende ende bequamelijk gebruykende als uyterlijck 
bleeck, dewelke seyden van meeninge ende intentie te 
sijn van hare tijdelijke nae te latene goederen testamen-
tairlijke te willen disponeren in volgende manieren, 
dog alvorens daertoe comende verclaren sij testateuren 
te revoceren, casseren, dood ende te niette te doen alle 
voorgaende testamenten, codicillen en andere makinge 
van uytterste willen bij hen testateuren tesamen ende 
yeder int bysonder voor dato deses eenigsints 
gemaeckt ofte gepasseert ende comende ter dipositie 
van hare tijdelijke goederen door God Almagtig aen 
haer op deser aerde verleent, verclaeren sij comparanten 
testateuren malcanderen reciproce, dat is over ende 
weder over ende oversulx den eerststervende den 
langstlevende van hun beyden te stellen, nomineren 
ende institueeren tot sijn ofte hare eenige ende algeheele 
erfgenaem ende dat in alle de goederen, soo roerende 
als onroerende, present ende toecomende, egeene ter 
werelt uytgesondert, sulcx ende in dier voegen 
den eerststervende metter dood ontruymen ende agter-
laten sal, omme daermede te doen ende handelen 
als met eygen goederen vermag te doen, met vollen 
regten van institutie, met dese belastinge, mitsgaders 
wille ende begeerte, dat de langstlevende gehouden 
sal weesen de kinderen bij den andere geprocreert 
eerlijck op te voeden ende van alles te versorgen, t'sij 
van eeten, drinken, cleden ende reden, havenis 
en gemack te doen, soowel in sieckte als gesontheyt, 
deselve te laten leeren leesen, schrijven ende vervol-
gens haer dienstig weesen sal ende dat ter tijd ende 
wijlen toe de voorsz. kind ofte kinderen ende elcx vandien 
gecomen sullen sijn ten ouderdom van vijff en twintig 
jaren, eerder huwelijcke ofte andere geapprobeerde state, 
als wanneer de langstlevende gehouden sal weesen 
boven t'geene voorsz. staet aen yder nog uyt te reyken 

157



de somma van een silveren ducaton, ende dat in 
plaetse ende voldoeninge van derselver legitime 
portie, de kinderen nae regten compiterende, deselve 
daerin tot mede erfgenaemen sijn institueerende bij 
dese.
Dog soo de langstlevende van hun testeuren sig ten
verderen huwelijken state mogte comen te begeven en 
/1178/ kind ofte kinderen uyt haer huwelijk geprocreert
int leven sijnde, deselve langstlevende gehouden
sijn uyt te keeren ende te laten volgen aen de-
selve hare kind ofte kinderen de geregte helft
van den boedel ende goederen, sodanig die
alsdan bevonden sal werden te sijn.
Stellende sij comparanten testateuren tot
voogd ofte voogdesse over hare minderjarige
kind ofte kinderen de langstlevende van hun 
beyden ende naer't overlijden van de langstle-
vende verclaeren sij comparanten tot voogden 
te hebben gestelt Krijn Pauwlusse Brand
ende Harber Gijse van Houwelingen, gevende sij comparanten 
malcanderen sodanige magt, last ende autho-
riteyt als alle voogden naer regten toecompt, 
gelijck ook de bij haer aengestelde voogden 
deselve magt wert gegeven, ook met magt omme 
deselve minderjarige en toesigt behoevende 
erfgenamen hare goederen onder behoorlijken 
staet ende inventaris te mogen aenvaerden, 
deselve ten meesten nutte oirbaer ende proffijt 
te benficeren, t'sij door vercopinge, verhuringe 
ofte andersints, sulcx de voogden sullen bevin-
den te behoren, ook met magt omme bij aflijvig-
heyt van een ofte meer van de voorsz. voogden ofte 
onbequamheyt van deselve een ander in des-
selfs plaets te mogen surrogeren ende verkiesen, 
ofte ook geneffens haar te mogen assumeren, 
alles met gelijke magt als vore, t'welck alsoo sal 
continueeren ter tijd ende wijle toe de voorsz. min-
derjarige ende toesigt behoevende persoonen geco-
men sullen sijn ten ouderdom van vijff en twintig 
jaren, huwelijken ofte andere geapprobeerde 
state, ordonnerende dat alle t'geene tot de voorsz. 
voogdije specteert bij de voorsz. voogden alleen 
uytgevoert ende verrigt sal werden. 
Ende dat alles met uytsluytinge van schout 
en weesmannen van Nieuw Leckerland, behoudens 
haer Ed. respect ende weerdigheyt, ende alle 
andere weescamers alwaer haer sterfhuys soude mogen 
[comen] te vallen ofte eenige goederen souden mogen 
gelegen sijn, ofte die geene die naer regten ende 
costuyme deser landen eenig gesag behoren te 
dragen, als alle deselve ende elcx vandien /
daervan sijn excuserende bij dese. Alle t'welcke 
voorsz. staet de testateuren van woord tot woord voor-
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gelesen en wel beduyt sijnde, verclaerden te sijn haer 
testament, laeste ende uytterste wille, willende ende 
begerende dat t'selve stantgrijpen ende effect 
sorteren sal, t'sij als testament, codicil, gifte uyt 
saecke des doods ofte andersints, sooals t'selve best 
ende bondigste nae regten sal connen bestaan, consen-
terende acte in forma. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren niet boven 
de twee duysent guldens gegoet te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert binnen Nieuw 
Leckerland, ter presentie ende overstaen van 
Cornelis Jongeneel, schout, Raphael Luyte ende
Cornelis Geerlofse, heemraden van den voorsz. dorpe, 
ten dage, maend en jare als int hoofd van dese is 
gemelt.
Arie Poulisse Brand
Neeltje Gijse van Houlinge
C. Jongeneel
Rafel Luyte
Cornelis Gerloofse

/1179/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 13en September 1748 compa-
reerden voor ons ondergeschreven schout en heemraden 
van Nieuw Leckerland, Nijs Cornelisse de 
Leeuw ende Anna Barendts Burggraeff, egte 
man ende vrouw, onse inwoonders, ende ons schout 
ende heemraden bekent, de voorn. Nijs Cornelisse de
Leeuw, sieckelijk tge bedde leggende ende sij Anna
Barends Burggraeff cloeck ende gesont, dog
beyde haer verstand, redenen ende memorie 
wel hebbende ende bequamelijk gebruykende 
als uyterlijck bleeck, dewelke seyden van 
meeninge ende intentie te sijn van hare tijde-
lijke nae te latene goederen testamentairlijke 
te willen disponeren in volgende manieren, 
dog alvorens daertoe comende verclaren sij 
testateuren te revoceren, casseren, dood ende 
te niette te doen alle voorgaende testamenten, 
codicillen en andere makinge van uytterste 
willen bij hen testateuren tesamen ende 
yeder int bysonder voor dato deses eenigsins 
gemaeckt ofte gepasseert ende comende ter 
dipositie van hare tijdelijke goederen door 
God Almagtig aen haer op deser aerde 
verleent, ende eerstelijk den testateur van
sijnder sijde verclaerde tot sijnen universeelen erfgenaem
bij dese te kiesen, nomineren en institueeren
de voorsz. sijne huysvrouw Anna Barends
Burggraeff ende dat in alle de goederen, soo 
roerende als onroerende, egeene ter werelt altoos
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gereserveert, die hij testateur stervende
metter dood eenigsins sal comen te ontruymen
ende agter te laten, ten eynde omme daer-
mede haer volcomen geliefte en naer haer
eygen welgevallen te doen, edog onder dese
expresse conditie, wille ende begeerte van den 
testateur, dat sijne voorgenoemde vrouw ge-
houden ende verpligt sal sijn de kinderen
bij hem met haer reets uit desen huwelijcken
verweckt, ofte nog te verwecken, in alles /
ordentelijk te alimenteren ende op te voeden,
soo in eeten, drinken, cleden ende reden, 
havenis en gemack te doen, ter schole te doen
en laten gaen ende deselve vorders laten leeren 
een bequam hantwerck off exercitie om met eeren
den cost te kunnen winnen, alles geduerende
ter tijd toe de voorsz. reets verweckte ofte nog te
verweckene kind off kinderen gecomen sullen sijn
tot mondigen dage, huwelijken off anderen
geapprobeerde state ende daertoe gecomen
sijnde deselve te laten volgen yder een
silveren ducaton ende dat in plaetse ende voldoen-
ninge van derselver legitime portie, de kinderen
nae regten compiterende, deselve daerin tot
mede erfgenamen sijn institueerende bij dese.
Ende de testatrice mede disponerende, verclaert
in den eygendom van alle hare naer te latene
goederen, soo roerenden als onroerende, egeene
altoos gereserveert, van wat benaminge natuer
ofte conditie die ook soude mogen sijn, tot hare
eenige ende universeele erfgenamen te hebben
genoempt, gestelt ende geinstitueert hare
voordogtertje met namen Marya Claesen Lingen,
bij haer in eerder huwelijk verweckt, alsmede
de kind off kinderen bij haer testatrice in
desen huwelijk reets verweckt ofte nog te
verwecken, met de voorsz. hare tegen-
woordigen man ofte denselver respective descen-
denten bij representatie, mitgaders de voorsz.
hare man Nijs Cornelisse de Leeuw voor een
geregts kindsgedeelte ende bij vooroverlijden
van alle hare testatrices kinderen voor haer
sonder wettige descendenten agter te laten
hare gemelte man, voor't geheel, ten eynde omme
met alle de voorsz. naer te latene goederen van
haer testatrice te doen en handelen naer sijn
welgevallene, sonder eenige tegenseggen
van yemand.
Wijders verclaerde de testatrice tot voogden
over hare voorsz. minderjarig dogtertje 
/1180/ te stellen en committeren de personen van
Cornelis Janse Lingen den Ouden, woonende tot s'Graweg
ende Aart Cornelis Lagerveldt, woonende
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tot Oud Alblas, met magt om ymande nevens
haer te mogen kiesen ende assumeren,
ofte in derselver plaets te stellen ende surro-
geren en verders soodanig als voogden naer
regten competeert
Gelijk de testateuren beyde malcanderen
over en weder over tot voogd ofte voogdesse
over hare gemene minderjarige naer te latende
kinderen ende erfgenamen verclaarden
aen te stellen bij dese, alsmede naar doode
ende overlijden van den langstlevende van 
hen, Cornelis Teunisse Terlouw, wonende in
Goudriaen ende den voorsz. Aart Cornelisse
Lagewaert, gevende vervolgens malcanderen
gelijk ook de andere gestelde voogden de
magt van assumptie en surrogatie en verder
sodanigen ampelen magt, authoriteyt en
gesag als allen voogden naer regten compe-
teert off can gegeven werden.
Secluderende ook wel expresselijk sij testa-
teuren uyt derselver boedel en naerlatenschap
en van de voogdije der minderjarige daerinne
geregtigt, bij dese excuserende schout en geregte
offte de weescamer van Nieuw Leckerlandt
voornt. ende van alle andere plaetsen daer
der testateuren ofte een van hen hun
sterfhuys soude mogen comen te vallen, be-
houdelijk nogtans derselver respect
ende weerdigheyt.
Willende ende begerende de testateuren
dat alle hetgeene voorsz. staet sijn volcomen
effect sorteren sal, t'sij als testament, codicille,
gifte onder den levende uyt saecke des /
doods off andersints gegeven, hoedanig het-
selve best naer regten soude connen ofte mogen
bestaen, al waer't ook soo dat alle nodige solem-
nityeten naer regten gerequireert niet en
waren geobserveert, versoeckende op ons
schout en geregten dit te werden genoteert
en daervan gemaeckt en gelevert te werden
een ofte meer instrumenten in behoorlijker
forme.
Ende laestelijck verclaren sij testateuren 
niet boven de twee duysent guldens gegoet 
te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert binnen 
Nieuw Leckerland, ter presentie ende overstaen 
van Cornelis Jongeneel, schout, Raphael Luyte 
ende Cornelis Geerlofse, heemraden van den voorsz. 
dorpe, ten dage, maend en jare als int hoofd 
van dese is gemelt.
X Dit merk is gestelt met de hand van Nijs Cornelisse de Leeuw
& Dit merk is gestelt met de hand van Anna Barends Burggraeff
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C. Jongeneel
Rafel Luyte
Cornelis Geerloosen

/1181/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 11en October 1749 
compareerden voor ons ondergeschreven schout 
en heemraden van Nieuw Leckerland, 
Bastiaen Gerritse Tromp ende Martijntje
Willems Hogeboom, egte man ende vrouw, 
onse inwoonders, ende ons schout ende heem-
raden bekent, de voorn. Martijntje Willem Hogeboom
sieckelijk te bedde leggende ende hij Bastiaen
G. Tromp cloeck ende gesont, dog beyde haer 
verstant, redenen ende memorie wel hebbende 
ende bequamelijk gebruykende als uyterlijck 
bleeck, dewelke seyden van meeninge ende 
intentie te sijn van hare tijdelijke nae te late-
ne goederen testamentairlijke te willen 
disponeren in volgende manieren, dog alvo-
rens daertoe comende verclaren sij testateuren 
te revoceren, casseren, dood ende te niette 
te doen alle voorgaende testamenten, codicillen 
en andere makinge van uytterste willen 
bij hen testateuren tesamen ende yeder int 
bysonder voor dato deses eenigsints gemaeckt 
ofte gepasseert ende comende ter dipositie van 
hare tijdelijke goederen door God Almagtig 
aen haer op deser aerde verleent, verclaeren 
sij comparanten testateuren malcanderen 
reciproce, dat is over ende weder over ende 
oversulx den eerststervende den langstlevende 
van hun beyden te stellen, nomineren en
institueeren tot sijn ofte hare eenige ende 
algeheele erfgenaem ende dat in alle de goe-
deren, soo roerende als onroerende, present 
ende toecomende, egeene ter werelt uytgeson-
dert, sulcx ende in dier voegen den eerststervende 
metter dood ontruymen ende agterlaten sal, 
omme daermede te doen ende handelen als 
met eygen goederen vermag te doen, met vollen 
regten van institutie, met dese belastinge, 
mitsgaders wille ende begeerte, dat de langstle-
vende gehouden sal weesen de kinderen bij den 
anderen reets uyt desen huwelijcke verweckt /
ofte nog te verwecken eerlijck op te voeden ende 
van alles te versorgen, t'sij van eeten, drinken, 
cleden ende reden, havenis en gemack te doen, 
soowel in sieckte als gesontheyt, deselve te laten 
leeren leesen, schrijven ende vervolgens haer dienstig 
weesen sal ende dat ter tijd ende wijlen toe de voorsz. 
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kind ofte kinderen ende elcx vandien gecomen sul-
len sijn ten ouderdom van vijff en twintig jaren, 
eerder huwelijcke ofte andere geapprobeerde state, 
als wanneer de langstlevende gehouden sal weesen 
boven t'geene voorsz. staet aen yder nog uyt te 
reyken een silveren ducaton, ende dat in plaetse 
ende voldoeninge van derselver legitime portie, 
de kinderen nae regten compiterende, deselve daer-
in tot mede erfgenaemen sijn institueerende bij dese.
Stellende sij comparanten testateuren tot voogd 
ofte voogdesse over hare minderjarige kind ofte 
kinderen de langstlevende van hun beyden, gevende 
de eerststerven de langstlevende sodanige last
ende authoriteyt als alle voogden naer regten 
eenigisints toecompt, en ook met magt van sibstitutie,
assumptie ende surrogatie, telekns met gelijke
magt, soo meenigmael sulx nodig weesen sal.
Van de vboorn. voogdije excuseren ende uyt hunne
testatueren boedel ende naelatenschap uytsluy-
tende bij dese schout ende weesmannen van Nieuw 
Leckerland, behoudens haer Ed. respect ende weer-
digheyt, ende alle andere alwaer haer testateuren
sterfhuys anders soude mogen comen te vallen, niet
willende dat alle deselve ofte eenige vandien
haer met desselfs boedels sal ofte sullen hebben
te bemoeyen, maer alle deselve ende elcx van-
dien sijn excuserende bij dese.
Alle t'welcke voorsz. staet de testateuren van woord 
tot woord voorgelesen en wel beduyt sijnde, verclaerden 
te sijn haer testament, laeste ende uytterste wille, 
willende ende begerende dat t'selve standgrijpen 
ende effect sorteren sal, t'sij als testament, codicil, 
gifte uyt saecke des doods ofte andersints, sooals 
/1182/ t'selve best en bondigst nae regten sal 
connen bestaan, consenterende acte in 
forma. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren 
niet boven de twee duysent guldens 
gegoet te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert binnen Nieuw 
Leckerland, ter presentie ende overstaen van 
Cornelis Jongeneel, schout, Cornelis Pieterse
Bedee ende Ary Bastiaense Beck, heemraden 
van den voorsz. dorpe, ten dage, maend en 
jare als int hoofd van dese is gemelt.
X Dit merk is gestelt met de hand van Bastiaen Gerritse Tromp
& Dit merk is gestelt met de hand van Martijntje Willems Hogeboom
C. Jongeneel
Cornelis Bede
Ary Basteyaense Beck

In den naeme des Heeren, Amen.
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Op huyden den 30en November 1749 compa-
reerden voor ons ondergeschreven schout en heemraden van 
Nieuw Leckerland, Antony van Lit, meester timmerman, ende
Berbera van Vueren, egte man ende vrouw, onse 
inwoonders, ons schout ende heemraden bekent, beyde 
cloeck ende gesont, haer verstant, redenen ende memo-
rie wel hebbende ende bequamelijk gebruykende 
als uyterlijck bleeck, dewelke seyden van meeninge 
ende intentie te sijn van hare tijdelijke 
nae te latene goederen testamentairlijke te willen 
disponeren in volgende manieren, dog alvorens 
daertoe comende verclaren sij testateuren te 
revoceren, casseren, dood ende te niette te doen alle 
voorgaende testamenten, codicillen en andere 
makinge van uytterste willen bij hen testateuren 
tesamen ende yeder int bysonder voor dato deses 
eenigsints gemaeckt ofte gepasseert ende comende 
ter dipositie van hare tijdelijke goederen door 
God Almagtig aen haer op deser aerde verleent,
vercalren sij comparanten testateuren malcanderen
reciproce, dat is over ende weder over ende oversulcx
den eerststervende den langstlevende van hun beyden
te stellen nomineren ende institueren tot sijn ofte
hare eenige ende algeheele erfgenaem ende dat in 
alle de goederen, soo roerende als onroerende, present
ende toecomende, egeene ter werelt uytgesondert,
sulcx ende in dier voege den eerststervende metter
dood ontruymen ende agterlaten sal, omme daer-
mede te doen ende handelen als met eygen goederen
vermag te doen, met vollen regten van institutie, 
met dese belastinge, mitsgaders wille ende begeerte, 
dat de langstlevende gehouden sal weesen de kin-
deren bij den anderen geprocreert eerlijk op te 
voeden ende van alles te versorgen, t'sij van eeten, 
drinken, cleden ende reden, havenis en gemack te 
doen, soowel in sieckte als gesontheyt, deselve te 
laten leeren leesen, schrijven ende vervolgens haer 
dienstig weesen sal ende dat ter tijd ende wijlen 
toe de voorsz. kind ofte kinderen ende elcx vandien 
gecomen sullen sijn ten ouderdom van vijff en twin-
tig jaren, eerder huwelijcke ofte andere geapprobeerde 
state, als wanneer de langstlevende gehouden sal 
weesen boven t'geene voorsz. staet aen yeder nogh 
uyt te reyken de somma van een silveren ducaton, 
/1183/ ende dat in plaetse ende voldoeninge van 
derselver legitime portie, de kinderen nae regten 
competerende, deselve daerin tot mede erfgenaemen 
sijn institueerende bij dese.
Stellende sij comparanten tot voogd ofte voog-
desse over hare minderjarige kind ofte kinderen 
de langstlevende van hun beyden, ende naer 
t'overlijden van de langstlevende verclaeren sij
comparanten tot voogden te hebben gestelt de
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personen van Harman van Lit, woonende te
Brechem onder t'graefschap van Bueren, ende
Dirck van Eck, woonende tot Gorinchem, gevende 
sij comparanten malcanderen sodanige magt, 
last ende authoriteyt als alle voogden naer 
regten toecompt, gelijk ook de bij haer aenge-
stelde voogden deselve magt wert gegeven, ook 
met magt omme deselve minderjarige en toesigt
behoevende erfgenamen hare goederen onder
behoorlijke staet ende inventaris te mogen
aenvaerden, deselve ten meestern nut oirbaer
ende proffijt te benficeren, t'sij door vercopinge,
verhueringe ofte andersindts, sulx de voogden
sullen bevinden te behooren, ook met magt omme
bij aflijvigheyt van een off meer van de voorsz.
voogden, ofte onbequameheyt van deselve, een
ander in desselfs plaets te mogen surrogeren
ende verkiesen off oock geneffens haer te mogen
assumeren, alle met gelijk magt als voore, 
t'welck alsoo sal continueeren ter tijd en wijle
toe de voorsz. minderjarige ende toesigt behoevende
personen gecomen sullen sijn ten ouderdom van
vijff en twintig jaren, huwelijcken ofte andere
geapprobeerde state, ordonneerende dat alle
t'geene tot de voorsz. voogdije specteert bij de voorsz.
voogden alleen uytgevoert en verrigt sal werden.
Ende dat alles met uytsluytinge van schout en
weesmannen van Nieuw Leckerland, behoudens 
haer E. respect ende weerdigheyt ende alle
andere weescamers alwaer haer sterfhuys
soude mogen comen te vallen, ofte eenige goederen
soude mogen gelegen sijn, ofte diegeene die naer
regten ende costuyme deser lande eenige gesagh /
behoren te gedragen, als alle deselve excuserende bij dese.
Alle t'welcke voorsz. staet de testateuren van woord tot woord 
voorgelesen en wel beduyt sijnde, verclaerden te 
sijn haer testament, laeste ende uytterste wille, 
willende ende begerende dat t'selve standgrijpen 
ende effect sorteren sal, t'sij als testament, codicil, gifte 
uyt saecke des doods ofte andersints, sooals t'selve 
best en bondigst nee regten sal connen bestaan, 
consenterende acte in forma. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren niet boven 
de twee duysent guldens gegoet te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert binnen Nieuw 
Leckerland, ter presentie ende overstaen van 
Cornelis Jongeneel, schout, Cornelis Geerlof-
se ende Cornelis Leendertse Boerman, heemraden 
van den voorsz. dorpe, ten dage, maend en jare als 
int hoofd van dese is gemelt.
Antony van Lit
Berbera van Vueren
C. Jongeneel
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Cornelis Geerloofsen
Cornelis Boerman

/1184/
Op huyden den 26en November
1750 compareerden voor ons Cornelis Jongeneel,
schout, Jan Pieterse Streefland ende Jan
Pauwlusse Starrenburg, heemraden van den
dorpe en lande van Nieuw Leckerland, Corne-
lis Nanninge van der Kuyl, weduenaer
van Debora Aryense de Haen, onsen inwoonder,
ter eenre, neffens ons schout ende heemraden
boven genoempt als oppervoogden van s'heeren
wegen, mitsgaders Abram Aryense de Haen,
broeder van de voorsz. Debora Aryense de Haen,
ter andere sijde, ende sijn deselve nadat den
voorn. Cornelis van der Kuyl van den staat
ende gelegentheyt des boedels met de voorsz.
sijne huysvrouw zaliger in gemeenscahp beseten,
volcomen opening hadde gedaen, in minne en
vrindschap desen aengaende verdragen en ge-
accordeert, vertigt en vertegen over twee min-
derjarige kinderen van den voorn. Cornelis
van der Kuyl, bij hem aen de voorsz. Debora
Aryense de Haen, in desen dorpe ontrent een
jaar geleden overleden, geprocreert, out
vier jaren en twee jaren en sijnde genaemt
Aryaentje ende Lijsbet, in voegen ende manieren
als volgt, namentlijk, dat den voorn. Cornelis
van der Kuyl voor hem ende sijne nacomelin-
gen in vollen vrijen eygendom sal hebben ende
behouden den geheelen boedel ende goederen,
egeene vandien uytgfesondert, ofte gereserveert,
sooals hij die met de voorsz. sijne overleden
huysvrou in gemeenschap heeft beseten en
jegenwoordig is gestelt en dewelke seer sober
en gering bevonden, en dat den voorsz. Cornelis
van der Kuyl daerentegen ook gehouden blijft
te betalen alle de schulden ende lasten der-
selven boedels, bekent ende onbekent, mede
geene uytgesondert, onder dese verdere expresse
conditie dat hij Cornelis van der Kuyl de 
voorn. twee kinderen sal moeten opvoeden ende
onderhouden in eeten, drincken, cleden ende
reden, soo in sieckte als gesontheyt, deselve /
ter schole te laten gaen en te laten leeren leesen,
schrijven en een ambagt daermede deselve
kinderen eerlijk haer cost sullen cunnen
gewinnen, mitsgaders deselve in de vreese des
Heeren ende Christelijke gereformeerde religie
op te voeden, ter tijd ende wijlen deselve kinderen
gecomen sullen sijn tot mondigen dagen ofte
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eerder huwelijke state ende daertoe gecomen
sijnde alsdan aen yder van deselve te moeten
uytkeeren een silveren ducaton, ende dat alles
in voldoeninge van haer moeders besterffenisse,
soo ist dat den voorn. Cornelis van der Kuyl
heeft vertigt ende gedaen voor ons schout ende
heemraden neffens Abram Aryense de Haen, en
verclaerden yder daerin tevreden te sijn, voor de
voldoeninge ende naercominge vant geene voorsz.
staet verbinden den voorsz. Cornelis van der Kuyl
sijn persoon ende goederen, soo hebbende als toeco-
mende, egeene altoos uytgesondert, stellende
deselve ten bedwange van allen heeren, hoven,
regten ende regteren, ende specialijke den Ed.
Hove van Hollandt.
Aldsu gedaen ende gepasseert ter presentie,
ten dage, maend en jare als int hoof deses is
gemelt.
Cornelis van Kuyl
Abraham de Haan
C. Jongeneel
X Dit merk is gestelt met de hand van Jan Paulusse Starrenburg
Jan Pieterse Streefland

/1185/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 3en January 1751 compareerden 
voor ons ondergeschreven schout en heemraden 
van Nieuw Leckerland, Jan Jansen Breyer
ende Trijntje Rafels, egte man ende vrouw, 
woonende op den dorpe van Streefkerk, ons schout 
ende heemraden bekent, beyde cloeck ende gesont, 
haer verstand, redenen ende memorie wel heb-
bende ende bequamelijk gebruykende als 
uyterlijck bleeck, dewelke seyden van meeninge 
ende intentie te sijn van hare tijdelijke nae te 
latene goederen testamentairlijcke te willen 
disponeren in volgende manieren, dog alvo-
rens daertoe comende verclaren sij testateu-
ren te revoceren, casseren, dood ende te niette 
te doen alle voorgaende testamenten, codicillen 
en andere makinge van uytterste willen bij 
hen testateuren tesamen ende yeder int bysonder 
voor dato deses eenigsints gemaeckt ofte gepas-
seert, ende comende ter dipositie van hare tijde-
lijcke goederen door God Almagtig aen haer op 
deser aerde verleent, verclaren sij comparanten 
testateuren malcanderen reciproce, dat is over 
ende weder over ende oversulcx den eerststervende 
den langstlevende van hun beyden te stellen, 
nomineren ende institueren tot sijn ofte hare 
eenige ende algeheele erfgenaem ende dat in 
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alle de goederen, soo roerende als onroerende, pre-
sent ende toecomende, egeene ter werelt uytgeson-
dert, sulcx ende in dier voege den eerststervende 
metter dood ontruymen ende agterlaten sal, 
omme daermede te doen ende handelen als met eygen 
goederen vermag te doen, met vollen regten van 
institutie, alleenlijck onder dese conditie dat
de langstlevende van hen testateuren gehouden 
ende verpligt sal weesen aen des eerststervendens
naeste vrinden en erfgenamen ab intestato uyt
te keeren ende te laten volgen alle de clederen
van linnen en wollen, gout en silver, die ten
lijve van den eerststervende eenigsints behoort /
hebben, dog soo de testatrice de eerststervende
mogte weesen, sal het gout en silver ten haren
lijve gehoort hebbende eerst ende vooraf getrocken
ende genoten moeten werden bij haer suster Lena
Rafels.
Ende in gevalle eenige minderjarige in desen
geinteresseert bevonden mogte werden, soo verclaren
de testateuren daerover tot voogden te stellen
de personen van Pieter Jansen Breyer ende
Lucas Rafelse, beyde woonende tot Streefkerk,
met magt van assumtie ende surrogatie, telkens
met gelijke magt, soo menigmael sulx nodig
weesen sal en voorts sodanig als voogden na
regten competeert.
Van de voorn. voogdije excuserende ende uyt hun
testateuren boedel ende naelatenschap uytsluy-
tende bij desen schout ende weesmannen van
Streefkerk, behoudens haer Ed. respect ende weer-
digheyt ende alle andere weescamers alwaer
haer sterfhuys anders soude mogen comen te vallen,
niet willende dat alle deselve ofte eenige van-
dien haer met desselfs boedel sal ofte sullen
hebben te bemoeyen, maer alle deselve ende elx
vandien sijn excuserende bij dese.
Alle t'welcke voorsz. staet de testateuren van 
woord tot woord voorgelesen en wel beduyt sijnde, 
verclaerden te sijn haer testament, laeste ende 
uytterste wille, willende ende begerende dat 
t'selve standgrijpen ende effect sorteren sal, 
t'sij als testament, codicil, gifte uyt saecke des 
doods ofte andersints, sooals t'selve best en bon-
digst nae regten sal connen bestaan, consente-
rende acte in forma. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren niet 
boven de twee duysent guldens gegoet te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert binnen Nieuw 
Leckerland, ter presentie ende overstaen van 
Cornelis Jongeneel, schout, Cornelis Pieterse
/1186/ Bedee ende Jan Barendse Streefland, heem-
raden van den voorsz. dorpe, ten dage, maend en 
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jare als int hoofd van dese is gemelt.
Jan Breyer
Trijntje Rafels
C. Jongeneel
Cornelis Bedee
Jan Barentse Strevelant

In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 16en July 1751 compareerde 
voor ons ondergeschreven schout en heemraden 
van den dorpe van Nieuw Leckerland, Cornelia
Hermense Verwaerd, weduwe van Teunis Cornelisse, onse 
inwoondersse, ons schout ende heemraden bekent, 
cloeck ende gesond, bequam ende genegen om van
hare tijdelijke goederen te disponeren, dog alvorens 
daertoe comende verclaerde te revoceren, te casseren, 
dood ende te niette te doen bij desen alle testamenten, 
codicillen en andere acten en dispositien van 
uytterste willen bij haer ofte met andere voor dato 
deses in eeniger manieren van eenige cragt off weerden
gehouden sullen werden, ende nu van nieuws ter
voorgenomene dispositie comende.
Verclaerde de testatrice eerstelijck te legateren
ende te maken aen Neeltje Teunis, huysvrouw van
Aey Jansen de Groot ende Aryaentje Teunis, huys-
vrouw van Pieter Teunisse Rosendael, hare dogter,
yder voor een geregte helfte ende bij vooroverlijden
van deselve hare kinderen off hare wettige afcomelingen, eer-
stelijck een hofstede met sijne huysinge en de
nombre van tien mergen lands, sijnde een geheel
weer, genaemt Heyne weer, staende ende gelegen boven de kerk van desen
dorpe, streckende voor uyt de diepte der Leck zuy-
den aen tot de Overwaertse cadesloot toe, belent oost
den voorn. Ary Jansen de Groot ende west de kinderen
van Ghijsbert Pijl, item twee mergen land gelegen
agter Willem Joppen, streckende van den tien-
weg tot de oude wetering, ytem vier mergen vier
hondert roeden land, gelegen in Huyg Pieterse weer,
belent oost Schooneburgse hoeff ende west Willem
Meese weer, eene mergen vier hondert en vijftig roeden,
gelegen over de oude wetering, belent oost de diaconye
ende west Jasper Aryense, ende laestelijk nog
een obligatie in capitael ses hondert guldens,
staende ten lasten van de mole mergen van Nieuw
Leckerlandt en sijnde van dato den 15en Mey 1740.
Verclarende de testatrice insgelijks te maken ende
te legateren aen haren soon Cornelis Teunissen ende
bij sijn vooroverlijden sijne kinderen off hare wettige
afcomelingen, eerstelijk een hofstede met sijne huy-
singe en de nombre van seeven mergen vier hondert
/1187/ vijff en seventig roeden lands daeronder begre-
pen, dat buytendijks voor de huysinge leyt, staende

169



ende gelegen almede boven de kerk van desen
dorpe, in ende op Claes Otten weer, belent oost Aart
Adriaense Haens weer ende west Huybert Tonisse
weer, ytem de nombre van een hondert roeden
lands gelegen in Joost Cornelisse weer over de oude
wetering, een camp van eene mergen twee hondert
en vijftig roeden landt, gelegen over de backwetering
agter Ary Gerritse Cleyn, belent oost Ary Willemse
Boer, nog een somma van vier hondert guldens
aen contant gelt, als verclarende de testatrice
hare voorsz. twee dogters bij het aengaen van 
haer huwelijck yder mede vierhondert guldens te
hebben genoten, soo aen clederen als anders,
voor haer gecogt of aen contante gelde haer
gegeven, willende de testatrice dat den voorn.
haren soon t'sij voor haer off andere diensten
hoegenaemt ofte ter wat oorsake het ook
soude mogen weesen, niets meerder sal mogen pre-
tenderen als t'geene hiervoore door haer aen
hem is gemaeckt, als verclarende de testatrice
dese hare begeert alleenlijk is streckende om de
voorn. hare kinderen den een boven den anderen
niet te bevoordeelen, nemaer in allen deelen dese
in alle redelijkheyt te sijn geschikt en waer-
mede den eene boven den anderen niet is bevoor-
deelt.
Ende verclaerde de testatrice verder in alle
hare andere goederen en waervan hier vooren
niet is gemelt, egeene vandien uytgesondert
ofte gereserveert, vant geene de testatrice eenig-
sints metter dood ontruymen ende agterlaren
sal, te noemen, stellen ende institueeren tot
hare erfgenamen de voorn. hare drie kinderen,
met namen Neeltje, Aryaentje ende Cornelis 
Teunisse, yder voor een geregt derde part, met
vollen regten en titul van institutie, ofte bij voor-
overlijden van een van deselve hare wettige
descendenten bij representatie.
Dog indien ymand van de gemelde hare test-
trices kinderen off verdere in dese in der tijd geregtigt /
met alle hetgeene hiervore gestipuleert staet,
geene genoegen quamen te nemen, off sig in eeniger-
hande manieren in desen quamen te opposeren,
verclaerde de testatrice de sodaninge te institueere
alleen in de blote en simpele legitime portie, deselve
nae scherpheyt van regten bevonden sullen werden
te competeren.
Voorts verclaerde de testatrice tot voogden over hare
minderjarige nae te latene erfgenamen en verdere
minderjarigen in dese eenigsints geregtigt soude mogen
werden bevonden, te committeren en aen te stellen
de personen van Cornelis Teunisse en Jan Aryense de
Groot, haer testatrices soon en dogters soon, geven
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de testatrice aen deselve hare gestelde voogden
de magt omme ymande nevens hen te mogen
kiesen en assumeren, ofte in derselver plaetse te
stellen, te surrogeren en substitueeren en verder
met sodanigen ampelen magt, last ende bevel
als eenige voogden naer regten compiteert ofte can
ende vermag gegeven te werden.
Secluderende oversulcx de testatrice wel expres-
selijck uyt haren boedel en naelatenschap
ende van de voogdije der minderjarigen daarinne
geregtigt, bij dese excuserende de E. schout ende
geregten ofte de weescamer van Nieuw Leckerland
ende van alle andere plaetsen alwaer der testatri-
ces sterfhuys soude mogen comen te vallen,
behoudens egter derselver eere ende weerdigheyt.
Willende ende begerende de testatrice dat
alle hetgeene voorsz. staet sijn volcomen effect
sorteren sal, t'sij als testament, codicil, gifte
onder den levende ter seacke des doods, off ander-
sints gegeven, hoedanig hetselve best nae reg-
ten soude konnen ofte mogen bestaen, al waer't
ook soo dat alle nodige solemniteyten nae regte
in dese gerequireert niet en waren geobserveert,
versoeckende dit te noteren en daervan te maken
en leveren instrument in forma.
Ende laestelijck verclaerde sij testatrice
niet boven de agt duysent guldens gegoet
te sijn.
/1188/ Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Nieuw Leckerland ter presentie ende overstaen
van Cornelis Jongeneel, schout, Cornelis Pieterse
Bedee ende Jan Barendse Streefland, heemra-
den van den voorsz. dorpe, ten dage, maand en
jare als int hoofd van dese is gemelt.
Cornelis Hermense Verwaerdt
C. Jongeneel
Cornelis Bedee
Jan Barentsen Strevelant

Op huyden den 22en October 1751 compareerde
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden van
den dorpe van Nieuw Leckerlanf, Ary Aerts, wonende tot
Leckerkerk, te kennen gevende dat met ende nevens 
nu wijlen Gerrit Symensse
tesamen bij den testamente van Aert Basti-
aense en sijn overledene huysvrouw Lijsbet
Jacobse, op den 26en December 1730 voor Samuel
Guldemond, notaris tot Ouderkerk op d'IJssel geresideert
hebbende en getuygen verleden, sijn aengestelt
als voogden over de minderjarioge soon van den-
selven Aart Bastiaense, bij hem aen de voorsz.
Lijsbet Jacobs verweckt, met namen Ary Aartse,
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nu oud agtien jaren, met magt omme yemande
nevens hen te mogen kiesen en assumeren ofte
in derselver plaetse te stellen, te surrogeren
en substitueeren, en verder met sodanige ampelen
magt, last ende bevel als eenige voogden
nae regten compiteert off can ende vermag
gegeven te werden, alles volgende den voorsz.
testamente, waertoe ten dese wert gerefereert,
ingevolge van welke aen den comparant gede-
fereerde magt verclaerde denselven tot mede-
voogd over de gemelde Ary Aartsen, minder-
jarige mede erfgenaem van de voorsz. sijne over-
ledene moeder Lijsbet Jacobse, benevens hem
te assumerem em in desselfs plaets te surrogeren
den voorn. Aart Bastiaense, vader van het gemelde minder-
jarig kind, met gelijke magt, last en bevel
als aen den comparant bij voorn. testamente
is gegeven geworden, consenterende den comparant
hiervan acte in forma, omme te dien daer
en soo het behoort.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Nieuw Leckerland ter presentie ende over-
staen van Cornelis Jongeneel, schout, Cornelis
Pieterse den Ouden ende Jan Pieterse Streefland,
heermaden van den voorsz. dorpe, ten dage, maend
en jare als int hoofd van des is gemelt.
Ary de Groodt
C. Jongeneel
Cornelis Pieterse den Ouden
Jan Pieterse Streefland

/1189/
Reeckening, bewijs
ende reliqua die bij dese
doende sijn Cornelis Jansen
Lingen den Ouden ende Cornelis
Jansen Lingen den Jonge, beyde
woonende tot Capelle op d'IJs-
sel, als bij schout ende heemra-
den van Nieuw Leckerland ge-
committeert ende aengestelde
voogden over Marya Clasen
Lingen, minderjarig
kind van wijlen Claes Jansen
Lingen, bij hem geprocreert
aen Anna Barends volgens
deselve acte van voogdije daer-
van sijnde in dato den 7en
November 1742, ende dat van
sodanigen ontfang ende uyt-
geeff als sijlieden in die qua-
liteyt hebben gehad ende
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gedaen sedert den 28en September
1747, gestelt in guldens van
twintig stuyvers het stuck en
minder specie vandien nae
advenant.

Ontfang
Eerstelijck brengen de rendanten alhier 
voor ontfang het slot van hare voorgaen-
de reeckening, gedaen den 28en September 1747,
waerbij blijkt dat deselve aen het voorn.
weeskind sijn schuldig gebleven de som-
ma van 1389.8.4

Maer waervan de rendanten
op den 1en Mey 1747 al hadden
opgeschoten aen Leendert Leen-
dertse Buys de somma van
vier hondert guldens (en de-
welke in de voorgaende reeckening /
niet is gemelt) volgens
obligatie daervan sijnde en
lopende den intrest tot 2½
gulden vant hondert int
jaer en welke 400 gulden
van het voorsz. slot moet
afgetogen werden, dus 400.0.0

989.8.4
En wert alhier in ontfang gebragt
vier jaren intrest van deselve
400 gulden tot 2½ gulden vant hondert
int jaer, sijnde yder jaer 10 gulden
en sulx voor de vier jaren en waer-
van het laeste jaer verschenen 
is den eersten Mey 1751 40.0.0

Aan de Ed. Groot Agtbare Heeren
burgemeesteren en regeerders
der stad Rotterdam in October
1747 opgeschoten de somma van
900 guldens, sijnde den intrest
vier gulden van de hondert guldens int
jaer, en is deselve door haer Ed.
Gr. Agtb. de gemelde 900 gulden
weder afgelost op den 1en Maart
dese jaers 1751, sijnde drie jaren
en 5 maenden, en waervan den
intrest beloopt en alhier in ont-
fang wert gebragt 123.0.0

1152.8.4
Somma totalis den geheelen ontfang deser
reeckening bedraegt de somma van een duysent
een hondert twee en vijftig guldens agt stuyvers
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en vier penningen
/1190/
Uytgeeff jegens den
voorgaenden ontfang
gedaen
Eerstelijck hebben de rendanten
betaelt voor de liberale gifte in haer
Ed. Groot Mog. placaet van den 12den
September 1747 gemelt, ende de goederen van
hare voorssz. pupil verschuldigt, bij
quitantie 44.0.0

Betaelt aen Nijs de Leeuw in
huwelijck hebbende de voorsz.
Anna Barends voor drie jaren
onderhout van Marya Clasen
Lingen, bij hem besteet, jaerlijks
voor vijf en vijftig guldens en
sijnde het laeste jaer vandien
verschenen den 29en November
1750, bij drie quitantien 165.0.0

Den vierden December 1749 be-
taelt aen de schoolmeester Johan-
nis Kaersmaker voor onderwijs en
leveransie van boec-
ken aen de voorsz. Marya Cla-
sen Lingen, bij quitantie 3.12.0

Den 26en September 1750 nog
betaelt aen de schoolmeester,
ter saecke voorsz. 2.2.0

Volgens transport van dato den
10en Juny 1751 hebben de rendan-
ten ten behoeve van de voorsz.
hare pupille gecogt een obligatie
ten lasten vant gemenelandt van
Holland ende Westvriesland, ten
comptoire van de gemene middelen /
binnen Gouda, ten name van Pieter
Cornelisse Bon, inhoudende de som-
ma van een duysent ponden te
40 groten t'pond, van date den
23en Maert 1707, folio 70, geaggre-
eert den 20en Mey 1707, numero
2822, register folio 291, laest toebehoort
hebbende Abraham van Osanen en
Adriaena Bon, egteluyden, mitsga-
ders Jan Tijssen van Herk en des-
selfs huysvrouw Elisabet van Vliet,
bevorens weduwe en eenige geinstitu-
eerde erfgenaem van Pieter Bon
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tot 90 percent bedraegt 900.0.

Bij voor agt maenden en
7 dagen intrest sedert den
23en September 1750 a 2½ gulden
vant hondert 17.3.0

En voor ¼ percent courtage 2.10.0
919.13.0

De rendanten comen voor verschot
van reyscosten voor eenige reysen
nae Rotterdam te hebben geweest,
om de voorsz. obligatie te copen en
met den makelaer Hendrick van
der Heyden te spreecken 3.0.0

De rendanten hebben aen gout-
gelt moeten verwissen t'welk
nae haer Ed. Groot Mog. placaet
te ligt waer en daerop verloren 5.17.0

Door haer aen veergelt betaelt
als nae Leckerland moeten weesen,
bij notitie 1.10.0

/1191/
Compt de schout voor vacatie we-
gens het examineren van de papieren
specterende tot dese reeckening en
t'reguleren vandien, den eersten
Augusty deses jaers met de voogden
en twee ovirge reysen, soo over het
copen van de voorsz. obligatie van
1000 guldens gedaen, maer eens 1.4.0

Ten voorsz. tijden int regthuys
verteert 3.16.0

Den secretaris compt voort sommeren,
registreren en appostilleren van 
dese reeckening 2.10.0

Denselven voort op zegel schrijven
van dese reeckening voor de ren-
danten 2.0.0

Schout vacatie op t'hooren en
sluyten van dese reeckening 1.4.0

Twee heemraden ter voorsz. saecke 1.4.0

Ydem den secretaris 1.4.0
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Den bode voort dagvaerden van
heemraden als anders 0.12.0

t'Zegel tot dese reeckening 2.18.8

Voor verteringe opt horen en sluy-
ten van dese reeckening 1.4.8

Bedraegt den ontfang deser
reeckening de somma van elff
hondert twee en vijftig guldens agt
stuvyers en vier penningen,
Segge 1152.8.4

Vereffent jegens den uytgaeff die
bedraegt de somma van elff hon-
dert twee en dartig guldens tien stuyver
en agt penningen,
Segge 1132.10.8

Wert bevonden dat de rendanten 
bij slot van dese reeckening schul-
dig blijven als meerder te hebben
ontfangen als uytgegeven de som-
ma van negentien guldens seven-
tien stuyvers en twaelff penningen,
Segge 19.17.12

Aldus gedaen, gerekent en gesloten nae costu-
me van reeckening, ter presentie en overstaen
van Cornelis Jongeneel, schout, Cornelis Pieterse
den Ouden ende Jan Pieterse Streefland, heem-
raden van Nieuw Leckerland, op den 3den
September 1751.
C. Jongeneel
Cornelis Pieterse
Jan Pieterse Streefland

/1192/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 2en January 1752 compa-
reerden voor ons ondergeschreven schout en heemraden 
van Nieuw Leckerland, Ary Pieterse ende
Annigje Jaspers, egte man ende vrouw, onse 
inwoonders, ende ons schout ende heemraden 
bekent, de voorn. Ary Pieterse sieckelijck te
bedde leggende ende sij Annigje Jaspers  
cloeck ende gesont, dog beyde haer verstand, 
redenen ende memorie wel hebbende ende 
bequamelijk gebruykende als uyterlijck 
bleeck, dewelke seyden van meeninge ende 
intentie te sijn van hare tijdelijke nae te 
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latene goederen testamentairlijke te willen 
disponeren in volgende manieren, dog alvo-
rens daertoe comende verclaren sij testateu-
ren te revoceren, casseren, dood ende te niette 
te doen alle voorgaende testamenten, codi-
cillen en andere makinge van uytterste 
willen bij hen testateuren tesamen ende 
yder int bysonder voor dato deses eenigsints 
gemaeckt ofte gepasseert ende comende ter 
dipositie van hare tijdelijke goederen door 
God Almagtig aen haer op deser aerde ver-
leent, verclaren sij comparanten testateuren mal-
canderen reciproce, dat is over ende weder 
over ende oversulcx den eerststervende den 
langstlevende van hun beyden te stellen, 
nomineren ende institueeren tot sijn ofte hare 
eenige ende algeheele erfgenaem ende dat in 
alle de goederen, soo roerende als onroerende, 
present ende toecomende, egeene vandien
ter werelt  uytgesondert, sulcx ende in dier 
voegen den eerststervende metter dood ont-
ruymen ende agterlaten sal, omme daermede te 
doen ende handelen als met eygen goederen
vermag te doen, met vollen regten van insti-
tutie, dog met dese belastinge, mitsgaders wille 
ende begeerte, dat de langstlevende gehouden 
sal weesen de kind ofte  kinderen bij den anderen 
geprocreert eerlijk op te voeden ende van alles 
te versorgen, t'sij van eeten, drinken, cleden 
ende reden, havenis en gemack te doen, soo- /
wel in sieckte als gesontheyt, deselve te 
laten leeren leesen, schrijven ende vervolgens 
haer dienstig weesen sal ende dat ter tijd 
ende wijle toe de voorsz. kind ofte kinderen 
ende elcx vandien gecomen sullen sijn ten 
ouderdom van vijff en twintig jaren, eerder 
huwelijcke ofte andere geapporbeerde state, 
als wanneer de langstlevende gehouden sal 
weesen boven t'geene voorsz. staet aen yeder nog 
uyt te keeren een silveren ducaton ende dat 
in plaetse ende voldoeninge van derselver 
legitime portie, de kinderen nae regten compe-
terende, deselve daerin tot mede erfgenaemen 
sijn institueerende bij dese. Dog soo de 
langstlevende van hen testateuren sig ten
verderen huwelijcken state mogte comen te be-
geven en kind ofte kinderen uyt haer huwe-
lijck geprocreert in leven sijnde, sal de
langstlevende gehouden sijn uyt te keeren
ende te laten volgen aen deselve hare kind
ofte kinderen de geregte helfte van den boedel
ende goederen, sodanig die alsdan bevonden
sal werden te sijn.
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Stellende sij comparanten testateuren tot 
voogd ofte voogdesse over hare minderjarige 
kind ofte kinderen de langstlevende van hun 
beyden, ende naer t'overlijden van de langstle-
vende verclaeren sij comparanten tot voogden te heb-
ben gestelt de personen van Adriaen Pietersen,
broeder van den testateur ende Willem Jasper-
se, broeder van de testatrice, beyde onse in-
woonders, gevende sij comparanten malcanderen 
sodanige magt, last ende authoriteyt als alle 
voogden naer regten toecompt, gelijk ook de bij 
haer aengestelde voogden deselve magt wert 
gegeven, omme bij aflijvigheyt van een ofte meer
van de voorsz. voogden ofte onbequamheyt van de-
selve een ander in desselfs plaetse te mogen
surrogeren ende verkiesen, ofte ook geneffens
haer te mogen assumeren, alles met gelijke
magt als voore. 
Secluderende ook wel expresselijk sij testateuren
uyt derselve boedel ende 
/1193/ nalatenschap en van de voogdije
der minderjarige daerin geregtigt
bij dese excuserende schout ende geregten
ofte de weescamer van Nieuw Leckerland
voornt., ende van alle andere plaetsen daer
der testateuren ofte een van hen, hun
sterfhuys soude mogen comen te vallen,
behoudens nogtans derselver respect
ende weerdigheyt.
Willende ende begerende de testateuren
dat alle hetgeen voorsz. staet sijn volcomen 
effect sorteren sal, t'sij als testament, codicille,
gifte onder den levenden uyt saecke des doods,
off andersints gegeven, hoedanig hetselve
best naer regten soude connen ofte mogen
bestaen, al waer't ook soo dat alle nodige so-
lemniteytey naer regte gerequireert niet
en waren geobserveert, versoeckende op ons
schout en geregten dit te werden geno-
teert en daervan gemaeckt ende gelevert
te werden een ofte meer instrumenten in
behoorlijcker forme.
Ende laestelijck verclaren sij testateuren 
niet boven de twee duysent guldens 
gegoet te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert binnen 
Nieuw Leckerland, ter presentie ende over-
staen van Cornelis Jongeneel, schout, Corne-
lis Teunisse ende Ary Gerritse Cleyn, 
heemraden van den voorsz. dorpe, ten dage, 
maend en jare als int hoofd van dese 
is gemelt.
X Dit merk is gestelt met de hand van Ary Pieterse
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& Dit merk is gestelt met de hand van Annigje Jaspers
C. Jongeneel
$ Dit merk is gestelt met de hand van CornelisTeunissen
Ary Gerritse

In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 17en January 1752 
compareerden voor ons ondergeschreven schout ende 
heemraden van Nieuw Leckerland, Willem
Jasperse ende Marya Huygen, egte man ende 
vrouw, onse inwoonders, ende ons schout ende heem-
raden bekent, de voorn. Marya Huygen sieckelijck
te bedde leggende ende hij Willem Jasperse
cloeck ende gesont, dog beyde haer verstant, redenen ende 
memorie wel hebbende ende bequamelijk gebruyc-
kende als uytterlijck bleeck, dewelke seyden van 
meeninge ende intentie te sijn van hare tijdelijke 
nae te latene goederen testamentairlijke te willen 
disponeren in volgende manieren, dog alvorens 
daertoe comende verclaren sij testateuren te 
revoceren, casseren, dood ende te niette te doen 
alle voorgaende testamenten, codicillen en andere 
makinge van uytterste willen bij hen testateuren 
tesamen ende yder int bysonder voor dato deses 
gemaeckt ofte gepasseert ende comende ter dipo-
sitie van hare tijdelijke goederen door God Almag-
tig aen haer op deser aerde verleent, verclaren 
sij comparanten testateuren malcanderen
reciproce, dat is over ende weder over ende oversulcx
den eerststervende den langstlevende van hun 
beyden te stellen, nomineren ende institueren 
tot sijn ofte hare eenige ende algeheele erff-
genaem ende dat in alle de goederen, soo roe-
rende als onroerende, present ende toecomende, 
egeene ter werelt uytgesondert, sulcx ende in dier 
voege den eerststervende metter dood ontruymen 
ende agterlaten sal, omme daermede te doen ende 
handelen als met eygen goederen vermag te doen, 
met vollen regten van institutie, met dese 
belastinge, mitsgaders wille ende begeerte, dat de langst-
levende gehouden sal weesen de kinderen bij den 
anderen geprocreert eerlijk op te voeden ende van 
alles te versorgen, t'sij van eeten, drinken, cleden 
ende reden, havenis en gemack te doen, soowel in 
sieckte als gesontheyt, deselve te laten leeren 
leesen, schrijven ende vervolgens haer dienstig 
weesen sal ende dat ter tijd ende wijlen toe de 
voorsz. kind ofte kinderen ende elcx vandien 
gecomen sullen sijn ten ouderdom van vijff en 
twintig jaren, eerder huwelijcke ofte andere 
/1194/ geapprobeerde state, als wanneer de langstle-
vende gehouden sal weesen boven t'geene voorsz. 
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staet aen yeder nogh uyt te reyken de somma 
van een silveren ducaton, ende dat in plaetse ende 
voldoeninge van derselver legitime portie, de kin-
deren nae regten competerende, deselve daerin 
tot mede erfgenaemen sijn institueerende bij dese. 
Dog soo de langstlevende van hen testateuren 
sig ten verderen huwelijcken state mogte comen 
te begeven en kind ofte kinderen uyt haer huwe-
lijck geprocreert in leven sijnde, sal de langst-
levende gehouden sijn uyt te keeren ende te laten 
volgen aen deselve hare kind ofte kinderen de 
geregte helfte van den boedel ende goederen, 
sodanig die alsdan bevonden sal werden te sijn.
Stellende sij comparanten testateuren 
tot voogd ofte voogdesse over hare minderjarige kind ofte 
kinderen ende erfgenamen de langstlevende van 
hun beyden, alsmede naer't doode ende overlijden 
van de langstlevende van hen Ary Jasperse, broeder
van den testateur ende Fop Huygen, broeder van
de testatrice, gevende vervolgens malcanderen gelijk
ook de andere gestelde voogden de magt van
assumtie en surrogatie en verder sodanigen,
ampelen amgt, authoriteyt en gesag als allen voogden
naer regten competeert off can gegeven werden.
Secluderende ook wel expresselijk sij testateuren
uyt derselve boedel ende naerlatenschap en van 
de voogdije der minderjarige daerin geregtigt
schout ende geregten ofte de weescamer van Nieuw 
Leckerland voornt., ende van alle andere plaetsen 
daer der testateuren ofte een van hen, hun sterf-
huys soude mogen comen te vallen, behoudens nog-
tans derselver respect ende weerdigheyt.
Willende ende begerende de testateuren dat alle 
hetgeen voorsz. staet sijn volcomen effect sorteren 
sal, t'sij als testament, codicille, gifte onder den 
levenden uyt saecke des doods, off andersints gegeven, 
hoedanig hetselve best naer regten soude connen 
ofte mogen bestaen, al waer't ook soo dat alle nodi-
ge solemniteyten naer regten gerequireert niet
en waren geobserveert, versoeckende op ons schout 
en geregten dit te werden genoteert en daervan ge-
maeckt ende gelevert te werden een ofte meer instru-
menten in behoorlijcker forme. /
Ende laestelijck verclaren sij testateuren 
niet boven de twee duysent guldens gegoet te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert binnen Nieuw 
Leckerland, ter presentie ende overstaen van 
Cornelis Jongeneel, schout, Cornelis Teunisse ende 
Ary Gerritse Cleyn, heemraden van den voorsz. 
dorpe, ten dage, maend en jare als int hoofd 
van dese is gemelt.
Willem Jaspersen
Marya Huygen
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C. Jongeneel
X Dit merk is gestelt met de hand van Cornelis Teunissen
Ary Gerritse Klijn

/1195/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 26en January 1752 compa-
reerden voor ons ondergeschreven schout ende heemraden 
van Nieuw Leckerland, Jacob Claesen Voorsluis
ende Jannigje Gerrits Starrenburg, egte man ende 
vrouw, onse inwoonders, ons schout ende heem-
raden bekent, de voorn. Jannigje Gerrits Starrenburg sieckelijck
te bedde leggende ende Jacob Clasen Voorsluys cloeck ende 
gesond, dog beyde haer verstand, redenen ende 
memorie wel hebbende ende bequamelijk gebruyc-
kende als uytterlijck bleeck, dewelke seyden van 
meeninge ende intentie te sijn van hare tijdelijke 
nae te latene goederen testamentairlijke te 
willen disponeren in volgende manieren, dog alvo-
rens daertoe comende verclaren sij testateuren 
te revoceren, casseren, dood ende te niette te 
doen alle voorgaende testamenten, codicillen en 
andere makinge van uytterste willen bij hen 
testateuren tesamen ende yder int bysonder voor 
dato deses eenigsints gemaeckt ofte gepasseert ende 
comende ter dipositie van hare tijdelijke goederen door 
God Almagtig aen haer op deser aerde verleent, 
verclaren sij comparanten testateuren malcanderen
reciproce, dat is over ende weder over ende oversulcx
den eerststervende den langstlevende van hun beyden 
te stellen nomineren ende institueren tot sijn ofte 
hare eenige ende algeheele erffgenaem ende dat in 
alle de goederen, soo roerende als onroerende, present 
ende toecomende, egeene ter werelt uytgesondert, sulcx 
ende in dier voege den eerststervende metter dood ont-
ruymen ende agterlanten sal, omme daermede te doen 
ende handelen als met eygen goederen vermag te doen, 
met vollen regten van institutie, met dese belastinge, 
mitsgaders wille ende begeerte, dat de langstlevende 
gehouden sal weesen de kinderen bij den anderen ge-
procreert eerlijk op te voeden ende van alles te 
versorgen, t'sij van eeten, drinken, cleden ende reden, 
havenis en gemack te doen, soowel in sieckte als 
gesontheyt, deselve te laten leeren leesen, schrijven 
ende vervolgens haer dienstig weesen sal ende dat 
ter tijd ende wijlen toe de voorsz. kind ofte kinderen 
ende elcx vandien gecomen sullen sijn ten ouderdom 
van vijff en twintig jaren, eerder huwelijcke ofte 
andere geapprobeerde state, als wanneer de langstle-
vende gehouden sal weesen boven t'geene voorsz. 
staet aen yeder nog uyt te reyken de somma van een 
silveren ducaton, ende dat in plaetse ende voldoeninge /
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van derselver legitime portie, de kinderen nae regten 
competerende, deselve daerin tot mede erfgenaemen sijn 
institueerende bij dese. 
Dog soo de langstlevende van hen testateuren sig ten 
verderen huwelijcken state mogte comen te begeven en 
kind, kinderen ofte verdere wettige descendenten uyt 
huwelijck geprocreert in leven sijnde, sal de langstle-
vende gehouden sijn uyt te keeren ende te laten volgen 
aen deselve hare kind ofte kinderen ofte verdere wettige des-
cendenten de geregte helfte van den boedel ende goederen, 
sodanig die alsdan bevonden sal werden te sijn, maer
soo de eerststervende van hen testateuren mogte comen te
overlijden en geen kind, kinderen ofte verdere wettifge
descendenten uyt haer huwelijk geprocreert int leven
sijnde, sal den langstlevende gehouden sijn binnen den
tijd van ses weecken nae het overlijden van den eerstster-
vende aen desselfs naeste vrunden en erfgenamen moeten
laten volgen alle de clederen van linnen en wollen,
mitsgaders gout en silver tot den rugge en lijve van den
eerststervende eenigsints behoort hebbende.
Dog in cas mogte comen te gebeuren dat de langstlevende van hun 
testateuren quame te overlijden en geen kind, kinderen ofte ver-
dere wettige descendenten uyt haer huwelijk geprocre-
eert int leven sijnde ende de vrienden van den eerstster-
vende den langstlevende den boedel met rust ende vreden
laten besitten, sonder eenige staet ofte inventaris deselve
aff te vorderen, mitsgaders cautie daervoor te stellen in soda-
nigen geval, maer anders niet, alle de goederen die de langst-
levende onverteert ende onveralieneert sal comen naer
te laten, sullen moeten werden gedeelt en genoten, te weten
de eene helft bij de vrienden van den eerststervende ende
de wederhelft bij de vrienden van den langstlevende.
Stellende sij comparanten testateuren tot voogd ofte voog-
desse over hare minderjarige kind ofte kinderen ende 
erfgenamen de langstlevende van hun beyden, alsmede 
naer doode ende overlijden van de langstlevende van 
hen Jan Clasen Voorsluys, broeder van den testateur
ende Maerten Gerritse Starrenburg, broeder van de testa-
trice gevende vervolgens malcanderen gelijk ook de andere 
gestelde voogden de magt, authoriteyt en gesag als allen 
voogden naer regten competeert off can gegeven werden.
Secluderende ook wel expresselijk sij testateuren uyt 
derselve boedel ende naerlatenschap en van de voogdije 
der minderjarige daerinne geregtigt, schout ende geregten 
ofte de weescamer van Nieuw Leckerland voornt., ende van 
alle andere plaetsen daer der testateuren ofte een van hen, 
hun sterfhuys soude mogen comen te vallen, behoudens 
nogtans derselver respect ende weerdigheyt.
/1196/ Willende ende begerende de testateuren dat alle 
hetgeen voorsz. staet sijn volcomen effect sorteren sal, 
t'sij als testament, codicille, gifte onder den levenden 
uyt saecke des doods, off andersints gegeven, hoeda-
nig hetselve best naer regten soude connen ofte 
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mogen bestaen, al waer't ook soo dat alle nodige 
solemniteyten naer regten gerequireert niet en waren 
geobserveert, versoeckende op ons schout en gereg-
ten dit te werden genoteert en daervan gemaeckt 
ende gelevert te werden een ofte meer instrumenten 
in behoorlijcker forme. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren niet 
boven de twee duysent guldens gegoet te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert binnen Nieuw 
Leckerland, ter presentie ende overstaen van Corne-
lis Jongeneel, schout, Cornelis Teunisse ende Ary 
Gerritse Cleyn, heemraden van den voorsz. dorpe, 
ten dage, maend en jare als int hoofd van dese 
is gemelt.
Yacob Klaasse Voorsluys
X Dit merk is gestelt met de hand van Jannigje Gerritse Starrenburg
C. Jongeneel
& Dit merk is gestelt met de hand van Cornelis Teunisse
Ary Gerritse Klijn

Op huyden den 21en October 1752 compa-
reerde voor ons ondergeschreven schout ende heemraden
van Nieuw Leckerland, Raphael Luyten, onsen
inwoonder, sieckelijck sijnde, dog sijn verstand,
sinnen en memorie wel gebruykende, soo ons uytter-
lijck bleeck, te kennen gevende dat bij den testament-
te met wijlen sijne overledene huysvrouw Geertruy
Aryense Starrenburg, voor den notaris Johannes
van Asperen, tot Streefkerk geresideert hebbende
en getuygen gepasseert, van dato den 31en January
1721, de testateuren tot voogd ofte voogdesse over
hare minderjarige kind ofte kinderen hadden gecommit-
teert ende aengestelt den langstlevende van hun
beyden, met magt omme bij aflijvigheyt van een
van hun testateuren bij den langstlevende een
ofte meer andere voogden geneffens hem te mogen
assumeren ofte in sijn plaets ofte naer sijn
overlijden te mogen substitueeren, alles volgens den
voorsz. testamente, waertoe ten dese wert gerefe-
reert, ingevolge van welke aen den comparante
gedefereerde magt, verclaerde denselven tot voogden over gemelde
sijne minderjarige nae te latene kind ofte kinde-
ren te committeren ende aen te stellen de personen
van Hendrik Luyten, woonende tot Leckerkerk
ende Cornelis Aryense Starrenburg, onsen inwoonder,
sijnen broeder en swager, met gelijke magt, last
en bevel als aen den comparant bij voorn. testamente
is gegeven geworden, consenterende den comparant
hiervan acte in forma, omme te dienen daer en soo
het behoort.
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Nieuw Lec-
kerland ter presentie ende overstaen van Cornelis
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Jongeneel, schout, Cornelis Pieterse den Ouden ende
Jan Maertense de Vries, heemraden van Nieuw
Leckerland, ten dage, maend en jare als int
hoofd van dese is gemelt.
Rafel Luyte
C. Jongeneel
Cornelis Pieterse
Yan de Vries

/1197/
In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 9en Mey 1753 compareerden 
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden 
van Nieuw Leckerland, Aart Jansen de Haen ende
Cornelia Leendertse Boerman, egte 
man ende vrouw, onse inwoonders, ende ons schout 
ende heemraden bekent, den testateur gesont
nae den lichame ende de testatrice sieckelijk
sijnde, dog beyde haer verstant, redenen 
ende memorie wel hebbende ende bequamelijk 
gebruyckende als uytterlijck bleeck, dewelke 
seyden van meeninge ende intentie te sijn 
van hare tijdelijke nae te latene goederen tes-
tamentairlijke te willen disponeren in volgende 
manieren, dog alvorens daertoe comende ver-
claren sij testateuren te revoceren, casseren, 
dood ende te niette te doen alle voorgaende 
testamenten, codicillen en andere makinge 
van uytterste willen bij hen testateuren te-
samen ende yder int bysonder voor dato deses 
eenigsints gemaeckt ofte gepasseert ende comende 
ter dipositie van hare tijdelijke goederen door 
God Almagtig aen haer op deser aerde verleent, 
en eerstelijck den testateur van sijnder
sijde verclaerde in den eygendom van alle
sijne naer te latene goederen, soo roerende
als onroerende, egeene altoos uytgesondert
ofte gereserveert, van wat benaminge, natuer
ofte conditie die ook soude mogen sijn, tot sijne
eenige ende universeele erfgenamen te hebben
genoemt, gestelt ende geinstiuteert, sijne voor-
soon, met name Johannis Aartse de Haen, als-
mede de kind of kinderen bij hem testateur
in desen huwelijk reets verweckt ofte nog te
verwecken met sijne tegenwoordige
huysvrouw Cornelia Leendertse Boerman, ofte der-
selver respective descendenten bij representatie,
mitsgaders deselve sijne huysvrouw voor een geregt
kintsgedeelte, ende bij vooroverlijden van
alle sijne testateurs kinderen voor hem, sonder
wettige descendenten agter te laten, sijne gemelde
huysvrouw voort geheel, ten eynde omme met
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alle de voorsz. naer te latene goederen van hem
testateur te doen en handelen naer derselver
welgevallen, sonder eenig tegenseggen van
ymanden.
Ende de testatrice mede disponerende verclaerde
tot haren universeelen erfgenaem bij desen te
kiesen, nomineren en institueeren den voorsz. /
haren man Aart Jansen de Haen, ende dat in
alle de goederen, soo roerende als onroerende,
egeene ter werelt altoos gereserveert, die sij testa-
trice stervende metter dood eenigsints sal comen
te ontruymen ende agter te laten, ten eynde omme
daermede sijn volcomen geliefte en naer sijn eygen
welgevallen te doen, dog onder expresse
conditie, wille ende begeert van de testatrice, dat
haren voorgenoemden man gehouden en verpligt 
sal sijn de kinderen bij haer met hem reets uyt
desen huwelijke verweckt ofte nog te verwecken
in alles ordentelijk te alimenteren ende op te
voeden, soo in eeten, drinken, cleden ende reden,
ter schoole te doen ende laten gaen en deselve
verders te laten leeren een bequaem handwerk ofte
execitie om met eeren den cost te cunnen winnen,
alles gedurende ter tijd toe de voorsz. reets ver-
weckte ofte nog te verweckene kind ofte kinde-
ren gecomen sullen sijn tot mondigen dagen, hu-
welijken ofte andere geapprobeerde state, ende
daertoe gekomen sijnde aen deselve te laten
volgen hare legitime portie als deselve daerin
mede institueerende bij desen.
Wijders verclaeren de testateuren beyde malcanderen
over ende weder over tot voogd ofte voogdesse over
hare gemene minderjarige naer te latene kinde-
ren ende erfgenamen aen te stellen bij dese, als-
mede naer doode ende overlijden van den langst-
levende van hen Cornelis Leendertse Boer-
man ende Pieter Aertse de Haen,
gevende vervolgens malcanderen gelijk ook de
andere gestelde voogden de magt van assumtie
en surrogatie en verders sodanigen ampelen
magt, authoriteyt en gesag als allen voogden
naer regten competeert off can gegeven werden.
Secluderende ook wel expresselijk sij testateuren 
uyt derselver boedel ende naerlatenschap en van 
de voogdije der minderjarige daerinne geregtigt, 
bij dese excuserende schout ende geregten 
ofte de weescamer van Nieuw Leckerland voornt., 
ende van alle andere plaetsen daer der testateuren 
ofte een van hen hun sterfhuys soude mogen comen 
te vallen, behoudens nogtans derselver 
respect ende weerdigheyt.
Willende ende begerende de testateuren dat alle 
hetgeene voorsz. staet sijn volcomen effect sorteren 
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sal, t'sij als een testament, codicille, gifte onder den 
/1198/ levenden uyt saecke des doods, off andersints 
gegeven, hoedanig hetselve best naer regten 
soude connen ofte mogen bestaen, al waer't ook 
soo dat alle nodige solemniteyten naer regten 
gerequireert niet en waren geobserveert, 
versoeckende op ons schout en geregten dit te 
werden genoteert en daervan gemaeckt en 
gelevert te werden een ofte meer instrumenten 
in behoorlijcker forme. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren niet 
boven de twee duysent guldens gegoet te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert ten huyse 
van de testateuren, ter presentie ende over-
staen van Cornelis Jongeneel, schout, Ary
Bastiaense Beck ende Ary Gerritse
Cleyn, heemraden van Nieuw Leckerlant,
ten dage, maend en jare als int hoofd 
van dese is gemelt.
Aart Janse de Haan
X Dit merk is gestelt met de hand van Cornelia Leendertse Boerman
C. Jongeneel
Ary Beck
Ary Gerritse

In den naeme des Heeren, Amen.
Op huyden den 8en Augusty 1753 compareerden 
voor ons ondergeschreven schout ende heemraden van 
den dorpe van Nieuw Leckerland, Cornelis
Leendertse Boerman ende Marya Cornelisse
Blaes, egte man ende vrouw, onse inwoonders, 
ende ons schout ende heemraden bekent, beyde
cloeck ende gesond, haer verstand, redenen 
ende memorie wel hebbende ende bequamelijk 
gebruyckende als uytterlijck bleeck, dewelke 
seyden van meeninge ende intentie te sijn van 
hare tijdelijke nae te latene goederen testamen-
tairlijke te willen disponeren in volgende 
manieren, dog alvorens daertoe comende ver-
claren sij testateuren te revoceren, cas-
seren, dood ende te niette te doen alle voor-
gaende testamenten, codicillen en andere 
makinge van uytterste willen bij hen testa-
teuren tesamen ende yder int bysonder voor 
dato deses eenigsints gemaeckt ofte gepas-
seert ende comende ter dipositie van hare 
tijdelijke goederen door God Almagtig aen 
haer op deser aerde verleent, verclaren sij 
comparanten testateuren malcanderen
reciproce, dat is over ende weder over ende
overslucx den eerststervende den langstlevende
van hun beyden te stellen, nomineren ende
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institueeren tot sijn ofte hare eenige ende
algeheele erffgenaem ende dat in alle de
goederen, soo roerende als onroerende, present
ende toecomende, egeene ter werelt uytgesondert
sulcx ende in dier voege den eerststervende metter
dood ontruymen ende agterlaten sal, omme daer-
medete doen ende handelen als met eygen
goederen vermag te doen, met vollen regten van
institutie, met dese belastinge, mitsgaders wille
ende begeert, dat de langstlevende gehouden sal
weesen de kind ofte kinderen bij den anderen
geprocreert eerlijk op te voeden ende van alles
te versorgen, t'sij van eeten, drinken, cleden 
ende reden, havenis ende gemak te doen, soowel in
sieckte als gesontheyt, deselve te laten leeren leesen,
schrijven ende vervolgens haer dienstig weesen
sal ende dat ter tijd ende wijle toe de voorsz.
kind ofte kinderen ende elcx vandien gecomen
sullen sijn ten ouderdom van vijff en twintig
jaren, eerder huwelijcke ofte andere geappro-
beerde state, als wanneer de langstlevende
gehouden sal weesen boven t'geene voorsz. staet
aen yeder nog uyt te reycken de somma van
vijftig carolus guldens, ende dat in plaetse ende
voldoeninge van derselver legitime portie, de
kinderen nae regten compiterende, deselve daer-
in tot mede erfgenamen sijn institueerende bij
dese.
/1199/ Dog soo de langstlevende van hen testateu-
ren sig ten verderen huwelijcke state mogte
comen te begeven en kind, kinderen ofte verdere
wettig descendenten uyt haer huwelijk
geprocreert int leven sijnde, sal de langst-
levende gehoduen sijn uyt te keeren ende
te laten volgen aen deselve haer kind,
kinderen ofte verdere wettige descendenten
de geregte helfte van den boedel ende goederen, 
soodanig die alsdan bevonden sal werden te
sijn oftewel de somma van een hondert carolus
guldens ende het gout en silver tot den lijve
van den langstlevende behoort hebbende, sijnde
dit ter keuze van de langstlevende.
Soo mogte comen te gebeuren dat de langstle-
vende van hun testateuren onhertrouwt
sonder kind, kinderen ofte verdere wettige des-
cendenten uyt haer huwelijk geprocreert int
leven sijnde, deser werelt mogte comen te over-
lijden ende de vrinden van den eerststervende
den langstlevende den boedel ende goederen met
rust ende vreeden laten besitten, sonder eenige
staet ofte inventaris deselve aff te eyschen,
mitsgaders cautie daervoor te stellen, in sodanig
geval, maer anders niet, is der testateuren
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willen ende begeert dat alle de goederen die de
langstlevende onverteert en onveralieneert
sal comen naer te laten, sullen moeten werden
gedeelt en genoten, te weeten de eene helft bij
de naeste vrinden van den
testateur ende de wederhelft
bij den testatrices suster Neeltje Cornelis
Blaes, huysvrouw van Johannis Schop, indien
die op het overlijden van de langstlevende nog
in levende lijve is, dog soo die voor het overlijden
van de langstlevende van hen testateuren over-
leden soude mogen weesen, is verder haer testateuren
willen en begeert dat alsdan alle de goederen
die de langstlevende sal comen naer te laten
alleen sullen moeten gaen in de arve aen de
naeste vrienden van den testateur.
Wijders verclaeren de testateuren beyde malcan-
deren over ende weder over tot voogd ofte voogdes-
se over hare minderjarige naer te latene kind
ofte kinderen ende erfgenamen aen te stellen 
bij dese, alsmede naer doode ende overlijden van 
den langstlevende van hen de personen van Jacob
Janse Cleyn, onsen inwoonder ende Cornelis van der
Meind, wonende tot Papendregt. /
gevende vervolgens malcanderen gelijck ook 
de andere gestelde voogden de magt van assumtie
en surrogatie en verders sodanigen ampelen
magt, authoriteyt en gesag als allen voogden
naer regten competeert off can gegeven werden.
Secluderende ook wel expresselijk sij testateuren 
uyt derselver boedel ende naerlatenschap en van 
de voogdije der minderjarige daerinne geregtigt, 
bij dese excuserende schout ende geregten ofte wees-
camer van Nieuw Leckerland voornt., ende van 
alle andere plaetsen daer der testateuren ofte 
een van hen hun sterfhuys soude mogen comen 
te vallen, behoudentlijk nogtans derselver 
respect ende weerdigheyt.
Willende ende begeerende de testateuren dat 
alle hetgeene voorsz. staet sijn volcomen effect 
sorteren sal, t'sij als een testament, codicille, 
gifte onder den levenden uyt sake des doods, off 
andersints gegeven, hoedanig hetselve best 
naer regten soude connen ofte mogen bestaen, 
al waer't ook soo dat alle nodige solemniteyten 
naer regten in dese gerequireert niet en waren 
geobserveert, versoeckende op ons schout en 
geregten dit te werden genoteert en daervan ge-
maeckt en gelevert te werden een ofte meer 
instrumenten in behoorlijcker forme. 
Ende laestelijck verclaren sij testateuren niet 
boven de vier duysent guldens gegoet te sijn.
Aldus gedaen en gepasseert ten huyse van 
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de testateuren, ter presentie ende overstaen van 
Cornelis Jongeneel, schout, Cornelis Pieterse den
Ouden ende Jan Maertense de Vries, heemraden 
van Nieuw Leckerland, ten dage, maend en 
jare als int hoofd van dese is gemelt.
Cornelis Boerman
Marya Blaas
C. Jongeneel
Cornelis Pieterse
Jan Mertense de Vries

/1200/
Op huyden den 11en October 1753
compareerden voor ons schout en heemraden van
Nieuw Leckerland, Abraham de Haen, weduenaer
van Maeyken Jans van Slingelandt, onsen inwoonders,
ter eenre, ende Jan van Slingelandt, woonende tot
Oud Alblas, grootvader maternel en dus de naeste
in den bloede van de twee minderjarige kinderen,
met namen Ary, oud omtrent 6½ jaren ende Corne-
lia Abrahmase de Haen, oud omtrent twee jaren,
door den eersten comparante geprocreert en verweckt,
ter andere sijde, te kennen gevende de comparanten
dat sij na examinatie en nauwkeurig ondersoeck
van den staet des boedels van den eersten compa-
rant sodanig denselven die met sijne overleden
huysvrouw in gemeenschap hadde beseten, (op
approbatie van ons schout en heemraden als
oppervoogden van s'heeren wegen) waren geac-
cordeert en overeengecomen, dat den eersten
comparant sal blijven int volle besit van den-
selven boedel, soo roerende als onroerende, geene
goederen exempt, onder dese speciale
conditie dat hij ook tot sijne lasten sal nemen de
schulden en lasten vandien en verder gehouden
en verpligt blijven de twee gemelde sijne kinderen
te alimenteren en onderhouden in eeten, drincken,
cleedinge en redinge, havenis en gemak, soo in
sieckte als gesontheyt, deselve te laten leeren leesen
en schrijven, mitsgaders een beroep waermede deselve
met eere de cost souden cunnen winnen en welke
voorsz. alimentatie, opvoeding en onderhout sal
dueren ter tijd en wijle deselve kinderen zal off
sullen wesen gecomen tot den ouderdom van
25 jaren, eerder huwelijk off andere mondigen
staate, als wanneer den eersten comprante nog
aen yeder van deselve sal moeten voldoen een
somma van drie guldens en drie stuyvers en voor
haare meerderjarige, huwelijcke of mondigen state
overlijdende, dat den eersten comparant in dien
gevalle op een fatsoenlijcke wijse deselel overlede-
ne sal moeten doen begraven.
Welke voorsz. gemaeckte vertigtinge en uytcoop als
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verre surpasserende volgens opgave des boedels
aen ons schout en heemraden door de beyde compa-
ranten gedaen, de waerdije der portie dewelke de
gemeene minderjarigen in den boedel van hunnen ouders
waren competerende, door ons schout en heemraden
is geapprobeert, sooals wij die approberen bij dese.
Tot voldoeninge ende naercominge vant geene
voorsz. staet verbinden de wedersijtse comparanten /
hunne personen ende goederen, present ende toecomende
egeene vandien uytgesondert ofte gereserveert
onderwerpende deselve de judicatie van allen
heeren, hoven, regten ende regteren ende specia-
lijcke den Ed. Hove van Hollandt.
Aldus gedaen ende gepassert binnen Nieuw
Leckerland, ter presentie ende overstaen van
Cornelis Jongeneel, schout, Jan Maertense de Vries
ende Ary Jansen Pack, heemraden van denselven
dorpe, ten dage, maende en jare als int hoofd van
dese is gemelt.
Abram de Haan
Jan Slyngelant
C. Jongeneel
Jan Meertense de Vries
Ary Yanse Pack
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Aey Aarts, 45
Aey Jansen de Groot, 169
Albert Axse, 106
Alblasserdam, 6, 60, 94, 95, 117, 118, 151
Anna Aryens, 15, 27
Anna Barends, 114, 137, 139, 140, 172, 174
Anna Barendts Burggraeff, 159, 161
Anna Jacobs Boender, 100, 102
Anna Jans van der Salm, 87, 89, 90
Anna Roelofse van der Salm, 87, 89
Anna van der Salm, 86-88
Anneken Damen, 122, 129
Annetje Bastiaense, 33
Annetje de Bruyn, 27
Annigje Aarts, 27, 34, 36, 47, 109
Annigje Aarts de Bruyn, 80, 99
Annigje Boer, 94
Annigje Gerrits van Holst, 118
Annigje Jaspers, 176, 179
Annigje Meertens de Vries, 145, 147
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186
Ary Beck, 63
Ary Borsje, 56, 58
Ary Cornelisse, 23, 70, 98
Ary Cornelisse Kijckuyt, 111
Ary Crul, 48
Ary de Bruyn, 47
Ary de Groodt, 172
Ary den Haen, 16
Ary Dircks, 10
Ary Gerritse Cleyn, 170, 178, 180, 183, 186
Ary Jans Verschoor, 5
Ary Jansen, 107
Ary Jansen de Groot, 49, 53, 58, 66, 83, 104, 109,
169
Ary Jansen de Jong, 4, 41, 42, 43, 94,
Ary Jansen Pack, 145, 190
Ary Jansen Verschoor, 6, 41, 43, 51
Ary Jasperse, 71, 144, 155, 180
Ary Jasperse, 72
Ary Jasperse Blieck, 62
Ary Krul, 47
Ary Lammertse de Bruyn 1, 2, 31, 37, 43, 44, 74, 76,
80, 108, 109
Ary Lauwrisse Brandt, 75
Ary Leenderse Brandewijk, 84
Ary Leendertse, 60, 83
Ary Leendertse Boerman, 1, 2, 3, 4, 59, 65, 69, 111,
146
Ary Mes, 149
Ary Pack, 147
Ary Pauwlusse Brand, 157
Ary Pauwlusse Hoogendoorn, 130
Ary Pieters Eyckelboom, 6
Ary Pieterse, 40, 41, 176, 178
Ary Pieterse Borsje, 56
Ary Reyerse, 59, 65
Ary Willemse Boer, 170
Ary Willemse Boerman, 132
Aryaantje Cornelisse, 70
Aryaentje Aarts, 27, 28
Aryaentje Aryens de Haen, 166
Aryaentje de Bruyn, 27
Aryaentje Foppen, 40
Aryaentje Jans Brandwijck, 23
Aryaentje Teunis, 169
Aryen Aarts, 28, 29, 34
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Bastiaen Barentse, 126
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129, 134
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Cornelis Nanninge van der Kuyl, 166
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Cornelis Pieters Bedee, 63, 49, 71, 80, 83, 116, 142,
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Cornelis Pieterse den Ouden, 130, 172, 176, 184,
189
Cornelis Pijl, 117, 118, 127
Cornelis Teunisse, 123, 126, 127, 169, 170, 178,
180, 183
Cornelis Teunisse Terlouw, 161
Cornelis Teunisse van de Griend, 136, 144
Cornelis Teunisse Verhaer, 122, 129, 130
Cornelis van den Berg, 97
Cornelis van der Kuyl, 166, 167
Cornelis van der Meind, 188
Cornelis van Vliet, 45
Cornelis Wiggerse, 4, 5, 42

Debora Aryense de Haen, 166
Dingeman Starrenburg, 11
Dirck Leendertse, 51, 52
Dirck Muys, 6, 51, 53, 67, 83
Dirck van Eck, 165
Dordrecht, 12, 16, 17

Elisabet van Vliet, 174
Evert Gerritse van Holst, 117, 118, 122

Fop Aryense Boel, 98
Fop Cornelisse, 99
Fop Huygen, 180
Fop Huysman, 61
Fop Janse Huysman, 60, 61
Fop Willems, 40, 41
Franck van Dijck, 96

Geeman de Heck, chrirurgijn, 46, 126
Geerloff Cornelisse, 50
Geertje Aarts, 75, 109
Geertje Aartse de Bruyn, 80
Geertje Aryens, 5, 51, 52, 53, 66, 67, 83, 84
Geertje Jans den Bouw, 134, 136
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Geertje Lamberts, 34, 44, 45, 74
Geertje Lamberts Bruyn, 36
Geertruy Aryense Starrenburg, 183
Gerrit Aryens, 84, 85, 88, 91, 97, 131
Gerrit Cornelisse, 49
Gerrit Mandemaecker, 33
Gerrit Symonse, 10, 23, 64, 122, 123, 124, 126-129,
171
Gerritje Cornelis Pals, 156
Ghijsbert Pijl, 169
Ghijsbert Sale, 25
Ghijsbert Sals, 16
Giessen, 22
Gijbeland, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 22, 53, 67
Goossen Adriaense Swijnenburg, 118
Goossen Gerritse, 2, 3, 4, 5, 71, 155
Gorinchem, 165
Goris Rafelse, 84, 85
Gouda, 174
Goudriaan, 83, 161
Gravenhage,’s-, 140
Graweg, ‘s, 82, 160
Grietje Pieters de Jong, 25
Grietje van IJck, 87

Harber Gijse van Houwelingen, 158
Harman van Lit, 165
Heikoop, 66
Hendrick van der Heyden, 175
Hendrick Willems, 22
Hendrik Luyten, 183
Hendrik Willems, 82
Herbert van der Mey, 140
Herman Jansen Decker, 60
Hermanus Teunisse van de Griend, 39
Hermen Cornelisse, 63
Hermen Janse Decker, 65, 66
Hoep, van der, procureur, 127
Hofwegen, 5, 51, 66
Huybert Caersmaeker, 63, 87, 90
Huybert Tonisse, 170
Huyg Pieterse weer, 169
Huyg Willemse, 37, 104
Huyg Willemse van de Graeff, 52

IJsselmonde, 85
Isaack de Bruyn, 87, 90
Isaack Leendertse, 2, 3, 4, 31
Isaack Leendertse Boer, 1, 30
Isaack van der Mey, 34, 36

Jacob Aelbertse, 54, 119, 120, 121
Jacob Broere, 126
Jacob Claesen Voorsluis, 181, 183
Jacob Danens, 30
Jacob Gerritse Cleyn, 128
Jacob Janse Cleyn, 188
Jacob Meertense, 49, 50, 51
Jacob Pieterse Boom, 27
Jacob Smit, 34
Jacob Stoffelse van Bel, 148
Jacob van Tingen, 140
Jacobus Moret, 148
Jacobus Verschuer, 137
Jacus Jacusse, 80
Jan Aryense de Groot, 170

Jan Aryense Verschoor, 72, 73, 106
Jan Barendse Streefland, 168, 169, 171
Jan Boon, 125
Jan Breyer, 169
Jan Bronswijk, 78
Jan Centen, 85
Jan Clasen Voorsluys, 182
Jan Cornelisse, 59, 62
Jan Cornelisse Vermeulen, 114, 117
Jan Cornelisz Erckelens, 8, 25, 26
Jan de Kraey, 118, 122
Jan de Ridder, 85
Jan de Wilde, 31
Jan Gerritse Boel, 99
Jan Ghijsen Huysman, 6, 51, 53, 67, 83
Jan Huygen de Jong, 94
Jan Ja cobse, 33
Jan Jansen Breyer, 167
Jan Jansen van Dam, 134, 136
Jan Jansen Verhoeff, 78
Jan Leendertse, 32, 93
Jan Leendertse Seele, 135
Jan Maertense de Vries, 72, 73, 146, 184, 189, 190
Jan Melisse, 92
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Jan Pauwelusse, 126
Jan Pieterse de Jong, 7, 8
Jan Pieterse Pack, 146
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Jan Put, 23
Jan Schonenburg, 10
Jan Tijssen van Herk, 174
Jan van der Salm, 87
Jan van Slingelandt, 189, 190
Jan van t'Hoff, 109
Jan Willemse Boerman, 131
Jan Zuythoren, 85
Jannetje Cornelisse, 66, 71
Jannetje Foppen, 40
Jannetje Leenderts, 58, 59
Jannetje Pieters Borsjes, 55
Jannetje Teunisse, 68
Jannetje Willems, 34
Jannigje Gerrits Brouwer, 155, 157
Jannigje Gerritse Starrenburg, 181, 183
Jannigje Willems, 34
Jasper Aryense, 169
Johan van Asperen, 7
Johan van den Berg, 108
Johannes de Soete, 65, 66
Johannes Hijcoop, 75
Johannes Jansz Boerman, 131
Johannes van Asperen, 2, 84, 183
Johannes van der Geer, 50
Johannis Aartse de Haen, 184
Johannis Kaersmaker, 85, 86, 88, 89, 91, 174
Johannis Schop, 188
Joosje Claes Blieck, 68
Joosje Geerlofs, 49-51
Joost Cornelisse, 170
Joost de Koning, 9, 94
Joost Klasse van Es, 67
Joost Mol, 67
Joost Pot, 132
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Katwijk, 148
Klaes Cornelis Hogdijck, 26
Klaes van Holst, 122
Klaesje Gerrits van Holst, 120
Klein Ammers, 9, 94
Krijn Pauwlusse Brand, 158
Krimpen, 50, 148
Krimpen aan de IJssel, 143

Langerak, 39
Laurens Aryens van Wijnbergen, 23
Laurens Aryense, 8, 20, 23
Leendert Aryens, 52, 53, 60
Leendert Boon, 153
Leendert Leenderts Boer, 68
Leendert Leendertse Buys, 173
Leendert Pieters, 68
Leendert Starrenburg, 32
Leendert Visser, 63
Leentje Cornelisse, , 69, 71
Lekkerkerk, 32, 40, 55-57, 59, 65, 84, 104, 106, 114,
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Lena Davids van den  Berg, 91, 93, 96, 97
Lenae Cornelis van den Berg, 97
Lenae Jacobse Versluys, 150, 152
Lenae Leenderts, 60
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Lijntje Pieters, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 25
Lijsbet  Aryens de Haen, 166
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Lijsbet Teunisse, 122, 127
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Maerten Janse, 94
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Maerten Pietersse de Vries, 112
Maesje Ghijsen, 60
Maeycken Ghijsen, 59
Maeycken Teunis Verhaer, 122, 129, 130
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Maeyken Jans van Slingelandt, 189
Maeyken Leenderts, 28
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Maria Cornelis Muys, 40
Maria Muys, 41
Maria Stoffels van Bel, 147, 149
Marigje Cornelisse, 5, 59, 60, 61, 65
Marigje Leenderts, 66
Marrighje Jans Aaldijk, 144
Marrigje Bastiaens Beck, 60, 80, 83
Marrigje Beck, 64
Marrigje Jans Aaltijk, 142
Marrigje Pieters, 68
Marrigje Pieters de Jong, 25
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Martijntje Willems Hogeboom, 162, 163
Martinus Grison, 31, 94
Mary Jans, 46
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Marya Claase Lingen, 114, 136, 160, 172, 174
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Meerten Pieterse de Vries, 113
Melis Barentse Streefland, 43, 67, 68, 69, 85, 88, 91,
97, 101, 116
Melis Jansen, 134
Melis Pieterse, 118, 120, 120, 126
Melis Streflandt, 102, 117
Mergys Beck, 66
Merrigje Pieters de Jong, 8
Mey t'Haentje, 13, 15, 16
Molenaarsgraaf, 1, 6, 22, 23, 26, 28, 43, 51, 53, 67,
74, 82, 83, 109
Moordrecht, 135

Neeltie Stapels, 155
Neeltje, Aryaentje ende Cornelis  Teunisse, 170
Neeltje Cornelis Blaes, 188
Neeltje Cornelis van der Weyden, 114, 117
Neeltje Gerrits van Holst, 118
Neeltje Gijse van Houwelingen, 157, 159
Neeltje Jacobusse van den Hove, 104, 106
Neeltje Jacusse, 95
Neeltje Stapels, 152
Neeltje Teunis, 169
Neeltje van der Salm, 87, 89, 90
Niesje Cornelis Boer, 130, 131
Nieuw poort, 87, 90
Nijs Cornelisse de Leeuw, 159, 160, 161
Nijs de Leeuw, 140, 174
Noordeloos, 106

Ooltgensplaat, 153
Oud Alblas, 161, 189
Oude Tonge, 153
Ouderkerk aan de IJssel, 171
Overwaard, 169

Papendrecht, 188
Paulus Willemse, 55
Pieter Aertse de Haen, 185
Pieter Aryense, 75, 78, 109
Pieter Aryensse Groenevelt, 76, 77, 78, 80, 109
Pieter Cabauw, 16
Pieter Clasen, 108
Pieter Cornelisse, 1, 2, 4, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 55,
74, 77, 80, 106-109
Pieter Cornelisse Boel, 99
Pieter Cornelisse Boer, 99-102, 106, 118, 125, 130,
143
Pieter Cornelisse Bon, 174
Pieter Cornelisse de Jong, 6, 19, 25, 26
Pieter Cornelisse den Ouden, 132, 134
Pieter Geerlofse, 125, 128
Pieter Gerritse, 51, 71-73
Pieter Jacobse Boender, 101
Pieter Jansen Breyer, 168
Pieter Jansen de Vries, 73
Pieter Jansz Boerman, 131
Pieter Jansz Versluys, 32
Pieter Leenderts, 68
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Pieter Maartense de Vries, 71, 72
Pieter Meertense, 54, 58, 119
Pieter Pieterse den Ouden, 52
Pieter Rochusse Boom, 139
Pieter Teunisse, 92
Pieter Teunisse Rosendael, 169
Pieterse Borsjes, 55
Pietertje Aryens Verschoor, 72, 73
Pietertje Paulusse, 97, 98
Pietronella Schonenburg, 95

Raphael Luyte, 63, 92, 115, 152, 156, 157, 159, 161,
162, 183, 184
Rotterdam, 59, 87, 90, 137 173, 175

Saantje Pleunen, 14
Saentje Ghijsen, 60
Samuel Guldemond, 171
Santheuvel, van den, 127
Schonenburg, 8, 9, 16, 20, 21, 24, 169
Sijgje Leenderts, 52, 53
Sijgje Pieters, 68
Sijgje Ysaacks, 68, 69
Sliedrecht, 12, 22
Soelen, van, 33
Spijckenisse, 52
Stijntje Centen, 84, 85
Streefkerk, 1, 2, 7, 17, 23, 26, 34, 37, 43, 74, 84, 99,
106, 111, 135, 143, 167, 168, 183
Susanna Jongeneel, 21
Symen de Knegt, 138

Teun Cornelisse, 126
Teunis Cornelis van de Griend, 37, 39
Teunis Cornelisse, 63, 68, 125, 169
Teunis Cornelisse Verhaer, 122, 123, 124, 126, 127,
129
Teunis de Bruyn, 34
Teunis Dirkse, 109
Teunis Jacobusse Boel, 99
Teunis Jansen van Dam, 135
Teunis Pieterse Plomp, 60
Tijs Croon, 32, 34, 35, 36, 45, 46, 74, 75, 76
Tomas Pauwlusse Hoogendoorn, 130, 131

Trijntje Borsje, 58
Trijntje Dirckx Borsje, 56
Trijntje Jans, 132
Trijntje Pieterse de Vries, 71
Trijntje Rafels, 167, 169
Truyntje Janse, 131

Vliet, van, schoolmeester, 34
Vuylendam, 23

Wageningen, van, pachter, 12
weduwe Crul, 27
weduwe Jan Croon, 31
weduwe Jan Schonenburg, 14, 18, 24
weduwe Starrenburg, 14
Weyntje Crul, 78, 108
Wijngaerden, 40, 91, 122
Willem Boerman, 41, 43, 54, 84
Willem Cornelisse Muys, 100, 102
Willem Cornelisz, 23
Willem  Foppen, 40, 97, 98
Willem Hoyen, 140
Willem Jansen Boerman, 4, 5, 6, 39, 40, 41, 42, 43,
54, 56, 58, 69, 91, 131
Willem Jaspersen, 179, 180
Willem Joppen, 169
Willem Leendertse, 33, 98
Willem Meese, 169
Willem van Zijl, 95
Willempje Cornelissen, 71
Willemptje Jans Versluys, 91
Wouter Aryense, 69, 71
Wouter Aryense Treur, 98
Wouter Boon, 152, 155
Wouter Cornelisse, 128, 156
Wouter Cornelissen Verhoeck, 26
Wouter Eeuwoutse Verhoeck, 6
Wouter Meesen, 25, 26, 37
Wouter Stoele, 16
Wouter Willemse, 95

Ygje Aryens Verschoor, 132, 134
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