Werkendam
Transporten en hypotheken
29 juni 1769 - 24 oktober 1786
en
Akten van donatio inter vivos.

Transcriptie: Hermanus W. van Elzelingen

Deze transcriptie van het 7e transportaktenboek van Werkendam (SLHA- ORA inventaris nr.
2105) is gedaan door een amateur en gezien de omvang van het boek zullen lees- en typefouten ongetwijfeld aanwezig zijn. Hiervoor bij voorbaat mijn excuses.
Doordat Nederland pas in 1804 een officieel, voor elk woord, gestandaardiseerde spelling
kreeg zult u merken dat hier sprake is van een sterk fonetische spelling. Omdat de stukken
door de overheidsinstanties werden opgemaakt, die een eigen vakjargon hadden, kan het soms
moeilijk zijn om de tekst te begrijpen, (met dit probleem heeft de hedendaagse burger nog
steeds te maken als hij een stuk van een officiële instantie ontvangt). Daarom is er achter in
het boek een verklarende woordenlijst opgenomen van de meeste vreemde of verouderde
woorden.
De in de akten gebruikte afkortingen van woorden zijn door mij VET aangevuld, behalve de
patronymica.
De getallen welke in sommige akten in Romeinse cijfers voorkomen zijn "vertaald" naar onze
Arabische cijfers.
Een namenindex staat achterin het boek, maar hier in zijn niet de namen van de schouten en
schepenen opgenomen.
De Heren en Vrouwe van Werkendam zijn:
-Frederik graaf van Gronsveld Diepenbroek, 1745-1755
-Carolina Frederica Henriette Maria van Bentheim Steinfurt, 1755-1783
-Willem Anne Lodewijk graaf van Gronsveld Diepenbroek, 1783-1787
De schouten zijn:
-Diederik van Helden, substituut schout en secretaris, 1743-1769
-Pieter Goudriaan Janzn, schout, secretaris en notaris, 1769-1798
De schepenen zijn:
Theunis Kuijk
Jan van Langen
Bastiaan Janse Hanegraaff
Wouter Cornelisse Hanegraaff
Willem Versteeg
Cornelis Quantis
Arien Kuijk
Johannes Kouwens
Jan Mouthaan
Gerrit van den Heuvel
Jan Sijmense de Geus
Adriaan de Groot
Goosen Verdoorn
B astiaan de Jong
Hendricus Hanegraaff
Jan IJsbrandse van den Heuvel
Hendrik de Vries
Wouter van den Heuvel
H.W.van Elzelingen, Januari 2011

Bastiaan Wouterse Hanegraaff
Arien Hanegraaff
Theunis Febris
Cornelis Eijgenaar
Dirk Piek
Aart Hanegraaff
Gerrit Baggerman
Teunis van Wensen
Gerrit van Houweningen
Willem Jacobse de Geus
Aart Kuijck
Arie Kieboom
Jacob van den Heuvel
Joris van den Heuvel
Cornelis van Verheij
Cornelis Kieboom
Ambrosius de Jong
Cornelis Hanegraaf Arienzn.

Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz Arie Kieboom, president, Jacob van den
Heuvel en Arie Kuijck , scheepenen van den dorpe van Werkendam, Willem van Eeten,
notaris en procureur der stat Gorinchem, als last en procuratie hebbende in dato den 10
junij deses jaars 1769, voor den notaris Diepenbrugge en getuijgen te Gorinchem gepasseert, van de gesamentlijke erfgenaamen van wijlen vrouwe Anna Elizabet Snoeck in haar
leven huijsvrouw van den wel edele gestrenge heer Tijerk Hanedoes en nog als erffgenaam
van mevrouwe Margaretha Snoeck, laast weduwe van den wel edele gestrenge heer
Geerard Leewen van Westhuijzen, in leeven regeerend burgemeester der stat Gorinchem,
den welke comparante bekent bij deezen wel ende wettiglijk op te draagen, te cedeeren en
te transporteeren, aan en ten behoeve van Aagije Willemse van der Wind, weduwe van
Jacob de Geus, woonende te Werkendam, sekere drie mergen griend geleegen onder
deezen dorpen in de Brouwerswaard, strekende van de Bakkerskil zuijdwaars op belent
Goosen Verdoorn, oost weduwe Bouwens ten westen de sloot, op conditie dat de agterleggende partijen altoos haar hout-gewas daarop zullen mogen schelven, het geene de
voornoemde Aagije de Geus off desselfs regt-verkrijgende altoos sullen moeten gedoogen
en de sloot gesamentlijk altoos moeten onderhouden, en voorts met alle vrijdommen
servituijten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daartoe behoorende, vrij en
onbelast, behoudens ende onvermindert den heer zijn regt, gevrijd van de ordinare verponding d’ anno 1767 ende extra ordinare verponding d’ anno 1768 incluijs, en langer niet,
belovende hij comparante ’t selve getransporteerde den cooper wijders te sullen vrijen en
waaren als regt is en dat onder verband als na regten, en dit alles om en voor een somme
van elf hondert guldens, waarvan de voornoemde comparant bekende voldaan en betaald te
zijn, den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert in absentie van schout en secretaris ten oorkonde bij ons
scheepenen ten register getijkent den 29e junij 1769
(was geteekend) Arije Kuijck

Solvit
40e penning ƒ 27 – 10 – 0 –
10e verhoog ƒ 2 – 15 – 0 –
ƒ 30 – 5 – 0 –

A. Kieboom president, Jacob van den Heuvel
Accordeerd met desselfs principaal, hier agter
ingenaait, bij mij secretaris, den 24e november 1780
P. Goudriaan

Compareerde voor ons Arie Kieboom president, Jacob van den Heuvel en Arie Kuijck ,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Willem van Eeten, notaris en procureur der
stat Gorinchem, als last en procuratie hebbende in dato den 10 junij voor den notaris
Diepenbrugge en getuijgen te Gorinchem gepasseert, van de gesamentlijke erfgenamen van
wijlen vrouwe Anna Elisabet Snoeck in haar leven huijsvrouw van den weledele gestrenge
heer Tijerk Hanedoes en nog als erfgenaamen van mevrouwe Margaretha Snoeck, laast
weduwe van den weledele gestrenge heer Gerard Leeuwen van Westhuijzen, in leven
regerent burgemeester der stat Gorinchem, den welke comparante bekende bij deezen
wel ende wettiglijk op te draagen, te cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van
Arij Janse de Geus, twee mergen griendland gelegen in den Brouwerswaard, onder deezen
dorpe, belent ten ooste de weduwe Jacob de Geus ten westen de sloot, ten zuijden Jan
Cristiaan de Kok en noorden Goosen Verdoorn, en nog een mergen griend, aan de west
zijde van de sloot aldaar, belend oost de sloot, noorden Goosen Verdoorn, west Bastiaan
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de Jong, Aert Kuijck en Arie Versluijs, ten zuijden Jan Christiaan de Kok en voorts met
alle vrijdommen servituijten en geregtigheden, van ouds en jegenwoordig daartoe behoorende, met het recht van schelven en de sloot gesamentlijk onderhouden, vrij en
onbelast, behoudens ende onvermindert den heer zijn regt, gevrijd van de ordinare verponding d’ anno 1767 ende extra ordinare verponding d’ anno 1768 incluijs, en langer niet,
belovende hij comparante ’t het selve getransporteerde den cooper wijders te sullen vrijen
en waaren als regt is, en dat onder verband als na regten, en dit alles om en voor een
somme van dertienhonderd en twintig guldens, waar van de voornoemde comparante
bekende voldaan en betaald te zijn, den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert in absentie van schout en secretaris ten oorkonde bij ons
scheepenen ten register getijkent op den 29e junij 1769 (was geteekend) A. Kieboom
president, Jacob van den Heuvel, Arie Kuijck.

Solvit
40e penning ƒ 33 – 0 – 0 –
10e verhoog ƒ
3–6–0–
ƒ 36 – 6 – 0 –

Accordeerd met desselfs principaal, hier agter
ingenaait, bij mij secretaris, den 24e november 1780
P. Goudriaan

Compareerde voor ons Arie Kieboom president, Jacob van den Heuvel en Arie Kuijck ,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Willem van Eeten, notaris en procureur
te Gorinchem, als last en procuratie hebbende in dato den 10 junij deses jaars 1769, voor
den notaris Diepenbrugge en getuijgen te Gorinchem gepasseert, van de gesamentlijke
erfgenamen van wijlen vrouwe Anna Elizabet Snoeck in haar leven huijsvrouw van den
wel edele gestrenge heer Teijerk Hanedoes en nog als erffgenaamen van mevrouwe
Margaretha Snoeck, in haar leven laast weduwe van den wel edele gestrengen heer Gerard
Leewen van Westhuijsen, in leven regerent burgemeester der stat Gorinchem, den welke
comparante bekende bij deese wel ende wettiglijk op te draagen, te cedeeren en te transporteren, aan en ten behoeve van Goosen Verdoorn, zekere vier hond griend geleegen
onder deezen dorpen, in de Brouwerswaard belent ten noorden Aagje Willemse de Geus,
oost de weduwe Bouwens ten westen de sloot, en ten zuijde Arij de Geus oost de sloot,
west Jacob van den Heuvel, Goossen Verdoorn en Aart Kuijck, ten noorden Jan Cristiaanse de Kok, voorts met alle de vrijdommen servituijten en geregtigheeden, van outs en
jegenswoordig daartoe behorende, met het recht van schelve en de sloot gesamentlijk te
onderhouden, vrij en onbelast, behoudens ende onvermindert den heer zijn regt, gevrijd
van de ordinare verponding d’ anno 1767 ende extra ordinare verponding d’ anno 1768
incluijs, en langer niet, beloovende hij comparante ’t het selve getransporteerde den cooper
wijders te sullen vrijen en waaren als regt is en dat onder verband als na regten, en dit alles
om en voor een somme van een duijzend guldens, waar van de voornoemde comparante
bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert in absentie van schout en secretaris en ten oorkonde bij ons
scheepenen ten register getijkent op den 29e junij 1769 (was geteekend) A. Kieboom
president, Jacob van den Heuvel, Arie Kuijck.
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Solvit
40e penning ƒ 25 – 0 – 0 –
10e verhoog ƒ 2 – 10 – 0 –
ƒ 27 – 10 – 0 –

Accordeerd met desselfs principaal, hier agter
ingenaait, bij mij secretaris, den 24e november 1780
P. Goudriaan

Compareerde voor ons Arie Kieboom president, Jacob van den Heuvel en Arie Kuijck,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Willem van Eeten, notaris en procureur der
stat Gorinchem, als last en procuratie hebbende in dato den 10 junij 1769, voor den notaris
Diepenbrugge en getuijgen te Gorinchem gepasseert, van de gesamentlijke erfgenamen
van wijlen vrouwe Anna Elizabet Snoeck in haar leven huijsvrouw van den weledele
gestrenge heer Tijerk Hanedoes, en nog als erffgenaamen van mevrouwe Margaretha
Snoeck, laast weduwe van den wel edele gestrengen heer Gerard Leewen van Westhuijsen, in leven regerend burgemeester der stat Gorinchem, den welke comparante
bekende bij deezen wel ende wettiglijk op te draagen, te cedeeren en te transporteren, aan
en ten behoeve van Jan Christiaanse de Kok, sekere vier hond griend, geleegen onder
deesen dorpen, in de Brouwerswaard, aan de oostzijde van de sloot, belent ten noosten
Bastiaan Hanegraaf west de sloot, noorden Arij de Geus, en zuijden de Graaflijkheid, nog
twee hondert roeden griend aldaar aan de westzijde van de sloot, belent oost de sloot,
noorden Arie de Geus, zuijden de Afmeting-sloot, en west de weduwe Versteeg, nog drie
hondert roeden lands, strekkende van de Bakkerskil, belent ten zuijde Goosen Verdoorn,
ten oosten de sloot, ten westen Bastiaan Verheij, met conditie dat de agter leggende partijen op de voorzijde drie hondert roeden haar houtgewas altoos sullen moogen schelven,
en den sloot gesamentlijk moeten onderhouden, het gene den voornoemde Kok off desselfs
regt-verkrijgende altoos sullen moeten gedoogen, en voorts met alle vrijdommen en
geregtigheeden, van outs en jegenwoordig daartoe behoorende, vrij en onbelast, behoudens
en onvermindert den heer zijn regt, gevrijd van de ordinare verponding d’ anno 1767 ende
extra ordinare verponding d’ anno 1768 incluijs, en langer niet, beloovende hij comparante
den cooper wijders te sullen vrijen en waaren als regt is en dat onder verband als na regten,
en dit alles om en voor een somme van ses honderd en vijftien guldens, waar van de voornoemde comparante bekende voldaan en betaald te zijn, den laatste penning met den
eersten.
Aldus gedaan en gepasseert in absentie van schout en secretaris en ten oorkonde bij ons
scheepenen ten register getijkent den 29e junij 1769 (was geteekend) A. Kieboom
president, Jacob van den Heuvel, Arie Kuijck.
Solvit
40e penning ƒ 15 – 7 – 8 –
10e verhoog ƒ 1 – 10 – 12 –
ƒ 16 – 18 – 4 –

Accordeerd met desselfs principaal, hier agter
ingenaait, bij mij secretaris, den 24e november 1780
P. Goudriaan

Compareerde voor ons Jacob van de Heuvel, Bastiaan de Jong en Arie Kuijck, scheepenen
van den dorpe van Werkendam, Arie Kieboom, president scheepen van voorgenoemden
dorpe, als last en procuratie hebbende van desselfs oom Joost de Mink, de welke comparant bekende bij desen wel ende wettiglijk op te dragen te cedeeren en te transporteren aan
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en ten behoeve van Arie Jooste Mink, seker huijs en erve, staande en geleegen aan de
noortzijde van de straat, binnen deezen dorpe, belent oost Joost Jacobse Stam, west Jan
Schriek, noorde de haven en zuijden de straat, en dat met alle vrijdommen, servituite en
geregtigheden van outs en jegenwoordig daartoe behoorende, volgens de oude brieven en
bescheiden daar van zijnde, waartoe korthijds halve hiertoe werdt gerevereert, voorts vrij
en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn regt, gevrijd van de ordinare verpondinge d’ anno 1767 en extra ordinare verponding 1768 in cluijs, en langer niet, belovende hij comparante het zelve huijs te vrijen en waaren aan den cooper als regt is, en dat
onder verband als naar regten, en dit alles om en voor een somme van vierhonderd en
tagtig guldens waar van de voornoemde comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den
laatsten met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert in absentie van schout en secretaris en ten oorkonde bij ons
scheepenen ten register getijkent op den 29e junij 1769 (was geteekend) Jacob van den
Heuvel, Bastiaan de Jong, Arie Kuijck.
Solvit
40e penning ƒ 12 – 0 – 0 –
10e verhoog ƒ 1 – 4 – 0 –
ƒ 13 – 4 – 0 –

Accordeerd met desselfs principaal, hier agter
ingenaait, bij mij secretaris, den 24e november 1780
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 136b en c.

Compareerde voor ons Arie Kieboom, president, Willem Jacobse de Geus en Arie Kuijck,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, de heer Johan Anthonij van Doorn, als last
en procuratie hebbende van den heer Antonij Boxman de welke bekende in’t openbaar
vercogt te hebben, en met desen wel ende wettig op te dragen, te cederen en te transporteeren aan en ten behoeven van Jacob van den Heuvel scheepe van deesen dorpe, sekere
drie hondert roede griend, ofte soo groot en klijn, als het selve geleegen is onder deeze
dorpe, in Wouter Teunise weer, belend oost den Brouwerswaard, west den sloot, suijde
Bastiaan de Jong, en noorde Hendrik de Vries, en dat met alle de vrijdommen, servituijten
en geregtigheden van ouds en jegenswoordig daartoe behoorende vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn regt, gevrijd van de ordinare verponding 1767 en extra
ordinare verponding 1768, en langer niet, belovende hij comparante ’t selve getransporteerde de koper wijders te zulle vrijen en waren als regt is, en dat onder verband als na
regten, en dat alles om en voor een somme van twee hondert ses en twintig guldens, waar
van de voornoemde comparante bekende voldaan en betaalt te sijn, den laatsten penning
met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert in absentie van schout en secretaris, bij ons scheepenen ten
register getijkent op den 29e junij 1769 (was geteekend) A. Kieboom, Willem Jacobse de
Geus en Arie Kuijck.
Solvit
40e penning
10e verhoog
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ƒ 5 – 13 – 0 –
ƒ 0 – 10 – 10 –
ƒ 6 – 4 – 10 –

Accordeerd met desselfs principaal, hier agter
ingenaait, bij mij secretaris, den 24e november 1780
P. Goudriaan

Compareerde voor ons Arie Kieboom, president, Willem Jacobse de Geus en Arie Kuijck,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Hendrik Ariense de Vries, de welke bekende
vercogt te hebben, en mits deese wel ende wettig op te dragen te cedeeren ende transporteren, aan en ten behoeven van Hendrik Hanegraaff, meede alhier woonende, sekere vier
hond griend, off zoo groot en klijn als het selve geleegen is, onder deezen dorpe, in
Heermansweer, belent ten oosten de kooper, ten westen Jan Kouwert en Aart Kuijck, te
zuijden het weeskind van Gijsbert Jans Hakker en noorden de Swemsloot, en dat met alle
de vrijdommen, servituijten en geregtigheeden, van outs en jegenwoordig daar toe
behoorende vrij en onbelast, behoudens ende onverminderd den heer sijn regt gevrijd
van de ordinare verponding 1767 en extra ordinare verponding 1768 incluijs, en langer niet,
belovende hij comparante ’t selve getransporteerde den cooper wijders te sullen vrijen en
waaren als regt is, en dat onder verband als na regte, en dat alles om en voor een somme
van drie hondert vijf en zeventig guldens waar van de voornoemde comparante bekende
voldaan en betaalt te zijn den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert in absentie van schout en secretaris, bij ons scheepenen ten
register getijkent op den 29e junij 1769 (was getijkend) A. Kieboom, president, Willem
Jacobse de Geus en Arie Kuijck.
Solvit
40e penning
10e verhoog

ƒ 9– 7– 8–
ƒ 0 – 18 – 12 –
ƒ 10 – 6 – 4 –

Accordeerd met desselfs principaal, hier agter
ingenaait, bij mij secretaris, den 24e november 1780
P. Goudriaan

Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz, schout, Arij Kieboom en Dirk Piek
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Hendrik de Gelder, woonende binnen deezen
dorpe, den welken bekende verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk
op te dragen, te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van Cornelis Kieboom,
regerend kerkmeester alhier, omtrent vier hond griendland met het tweejarig houtgewas
daar op staande, geleegen onder deezen dorpe, in ’t Kerken-weer, belent oost de Kaa-sloot,
west en zuiden den kooper en noorden de hooggeboren vrouwe van Werkendam, en dat
met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden van ouds en jegenswoordig daar aan
behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde voorts vrij en onbelast
behoudens en onvermindert den heer zijn regt, gevrijd van de ordinaris verponding d’ anno
1767en consent 1768 beide incluis en langer niet, belovende hij comparante het selve
getransporteerde te sullen vrijen en waaren als regt is, en dat onder verband als na regten,
en dat omme en voor een zomme van drie hondert vijf en twintig guldens, waar van den
voornoemde comparant bekende voldaan en betaalt te sijn den laatsten penning met den
eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend den 3e october 1769
Solvit
40e penning
10e verhoog

8– 2– 8–
0 – 16 – 4 –
8 – 18 – 12 –

P. Goudriaan Jansz
A.Kieboom
Dirk Piek
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz
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Transportbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Dirk Piek
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis Ritmeester, woonende binnen deezen
dorpe, den welken bekende op den 29e september 1769 in ’t openbaar, ten overstaan van
schout en scheepenen van Werkendam verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel
en wettelijk op te dragen, te cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van Kors de
Keijser, meede alhier woonagtig, een huis met zijn buiten en binnendijk-avelinge, en het
geene daar aan aard en nagelvast is, staande en gelegen aan de Kaade binnen deezen dorpe,
belent ten aanzien van het huis en buiten dijk-avelinge, oost de Kaade, west de Kaa-sloot
zuiden Dirk Verheij, en noorden den verkooper zelve met zijn steeg, en ten reguarde van de
binnendijk-avelinge belent oost de weduwe wijlen Cornelis Eijgenaar, west de voornoemde
Kaade, zuiden Klaas Verdoorn, en noorden den verkooper zelve, en dat met alle de vrijdommen servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende,
voorts vrij en onbelast behoudens en onvermindert den heer zijn regt, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1767, en consent 1768 beide incluis en langer niet, en wijders zoo
als in de conditien van verkooping, van dato voormeld, breeder staat uitgedrukt, en waar
toe alhier word gerefereert, beloovende bij comparant het voornoemde getransporteerde
te zullen vrijen en waaren als regt is, onder den verbande als na regten, en dat alles omme
en voor de somme van vier hondert en tagtig guldens, waar van den voornoemde comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatste penning met den eerste.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons gesubsituut schout en scheepenen ten prothocolle geteekent den 3e october 1769.
Solvit
40e penning
10e verhoog

ƒ 12 – 0 – 0 –
ƒ 1–4–0–
ƒ 13 – 4 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Dirk Piek

Huisnummering Couvée collectie 11K.

Hijpotheecqbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Janszoon schout, Arij Kieboom en Dirk Piek
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Kors de Keijser woonende binnen deezen
dorpe, den welken bekende wel en deugdelijk schuldig te weezen, aan en ten behoeve van
zijnen zwager Jan Korsten van den Bogaart, woonende in de Werken een somme van drie
hondert een vijftig guldens van twintig stuijvers het stuk spruijtende ter zaake van deugdelijke geleende en bij hem comparant ontvangen penningen renunciërende derhalven van
de exceptie van non numerata pecunia, off van onaangetelde gelden, beloovende hij comparant van de voorschreven somme van driehonderd vijftig guldens intrest te zullen
betaalen jegens drie guldens en tien stuivers van ’t hondert in’t jaar, te reekenen van dato
deezes aff, van jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en afflossinge toe, welke voorschreven aflossinge den comparant zal vermogen en ook gehouden zijn te doen na voorgaande
behoorlijke waarschouwinge aan den andere ten minste drie maanden voor den verschijndag, waar voor hij comparant verklaarde eerst specialijk te verbinden, een huijs met zijn
buiten en binnen dijkavelinge, staande en geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe, en
dat zoo in dier voegen als het zelve door Cornelis Ritmeester op heeden aan hem comparant
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getransporteert is, en in den transporte uitgedrukt staat, waartoe alhier word gerefereert, en
voorts generalijk zijn comparants perzoon en verdere presente en toekomende goederen
dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en wel specialijk den
hove van Holland, met de koste daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteikent den 3e october 1769.
Solvit
40e penning
10e verhoog

ƒ 8 – 15 – 0 –
ƒ 0 – 17 – 8 –
ƒ 9 – 12 – 8 –

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Dirk Piek
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 11K.

Transportbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Willem Jacobz de Geus en Dirk Piek
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Geertruij Klaassen weduwe wijlen Cornelis
Hakkers, woonende alhier, de welke bekende op den 5e october 1769 publicq verkogt te
hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen, te cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Koenraad Schaddelee meede alhier woonagtig, de helft,
of het oosteinde van een huijs en erve, met het geene daar aan aard en nagelvast is staande
en geleegen op het Slik onder deezen dorpe, belend oost Teunis Swets, west de transportante, zuijden en noorden de haven, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn regt, gevrijd van de ordinaris verponding d’ anno
1767, en consent 1768, beide incluis en langer niet, zeedert welke tijd de helft van dien, als
meede de helft van den erffcijns, die de hoog geboren vrouwe van Werkendam competeert,
door den getransporteerde zal moeten worden betaalt, en wijders ingevolge de conditien
van publicque verkooping in dato voornoemd, waartoe alhier word gerefereert, beloovende
sij comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is,
onder den verbande als na regten, en dat alles omme en voor de zomme van twee hondert
en zeventig guldens, waar van zij comparante bekende voldaan en betaalt te zijn, den
laatste penning met den eerste.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 25e october 1769.
Solvit
40e penning
10e verhoog

ƒ 6 – 15 – 0 –
ƒ 0 – 13 – 8 –
ƒ 7– 8–8–

P. Goudriaan Jansz
Willem de Geus
Dirk Piek
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 5S oost.
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Transportbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Janszoon schout, Joris van den Heuvel en
Henricus Hanegraaff scheepenen van den dorpe van Werkendam, Jan Mouthaan schiptimmermans-baas en woonende alhier, den welke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen, te cedeeren en te transporteeren, aan en
ten behoeve van zijnen oudsten zoon Adriaan Mouthaan meede alhier woonagtig, een huijs
en erve, staande en geleegen op het Slik onder deezen dorpe, zijnde een schip-timmerwerff, mitsgaders alle de materialen en gereedschappen als winden, reepen, en generalijk
alles wat tot de voorschreven schip-timmerwerff noodig is en daarbij gebruijkt word,
belent oost ter halver sloot van de hoog geboren vrouwe van Werkendam, west dorpshaven, zuiden den Botersloot, en noorden de Nieuwe Haven, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, volgens
de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, als ook met de belastinge van een erffpagt
van elff gulden ’s jaars, de hooggebooren vrouwe van Werkendam competeerende voorts
vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn regt, gevrijd van de ordinaris
verponding 1768, consent en erffpagt 1769, alle incluis en langer niet, beloovende hij
comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder
den verbande als na regten, en dat alles omme en voor de zomme van vier hondert guldens,
waar van hij comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatste penning met den
eerste.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteikent den 28e december 1769
Solvit
40e penning
10 – 0 – 0 –
e
1– 0– 0–
10 verhoog
40e penning van ’d erfpagt 6 – 17 – 8 –
10e verhoog
0 – 13 –12 –
18 – 11– 4 –
Tot hier toe verandwoord

P. Goudriaan Jansz
Joris van den Heuvel
Hendricus Hanegraaff
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 1S.

Transportbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Willem Jacobsz de
Geus scheepenen van den dorpe van Werkendam, Geertruij Klaassen weduwe en boedelhoudster wijlen Cornelis Hakkers, woonende alhier, de welke verklaarde op den 21e december 1769 verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen, te
cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Jan Ariense van Driel, meede alhier
woonagtig, de helft, of het westeinde van een huijs en erve, met het geene daar aan aard en
nagelvast is, staande en geleegen op het Slik onder deezen dorpe, belent oost, Koenraad
Schaddelee, west Dirk Schriek, zuijden en noorden de haven, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, voorts
vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn regt, gevrijd van de ordinaris
verponding d’ anno 1768, en consent 1769, beide incluis en langer niet, zeedert welke tijd
de helft van dien, als meede de helft van den erffpagt, die de hoog geboren vrouwe van
Werkendam competeert, door den getransporteerde zal moeten worden betaalt, en wijders
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ingevolge de conditien van verkooping in dato voornoemt, waartoe alhier word gerefereert,
beloovende zij comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als
regt is, onder den verbande als na regten, en dat alles omme en voor de zomme van twee
hondert en tien guldens, waar van zij comparante bekende voldaan en betaalt te zijn, den
laatste penning met den eerste.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 2e januari 1770.
Solvit
40e penning
van d erfpacht
33 stuivers jaars

ƒ 5– 5– 0–
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1 – 0 – 10 –
6 – 5 – 10 –
e
0 – 12 – 10 –
10 verhoog v. dien
6 – 18 – 4 –
Huisnummering Couvée collectie 5S west.

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Willem de Geus
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Janz

Hijpotheecqbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Hendricus
Hanegraaff scheepenen van den dorpe van Werkendam, Jan Ariensz van Driel woonende
alhier, den welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan ende ten behoeve van
Willem Jacobse de Geus, meede scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, een
somme van een hondert en tagtig guldens van twintig stuijvers het stuk spruitende ter zaake
van zoo veele deugdelijke geleende en bij hem comparant ten dank aangetelde penningen,
renuntiëerende mitsdien van de exceptie de non numerata pecunia off van onaangetelde
gelde beloovende hij comparant van de voorszegde zomme van een hondert en tagtig guldens intrest te zullen betaalen jegens vier guldens tien stuijvers van ’t hondert in ’t jaar,
ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, tot de volle effectueele afflossinge
toe, welke aflossinge zal mogen en ook moeten geschieden na voorgaande behoorlijke
waarschouwing aan den andere, ten minste drie maanden voor den verschijndag, waar voor
hij comparant verklaarde eerst specialijk te verbinden, de helft off het weste einde van een
huijs en erve staande en geleegen op het Slik onder deezen dorpe, belent oost Koenraad
Schaddelee, west Dirk Schriek zuijden en noorden de haven, op heden aan hem comparant
getransporteert, en voorts generalijk zijn perzoon en verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met
de koste daar omme te doen.
Te vreede zijnde hij comparant en overgeevende bij deezen, omme zig ten allen tijde in
den inhoude en nakominge deezes, ten zijnen kosten bij den edel achtbare gerechte van
Werkendam, gewillig te doen en laaten condemneeren, daartoe constituëerende Anthonij
van Zuijdam, Willem van Eeten, en Nicolaas van Slijpe Rz alle procureurs voor welgemelde gerechte, zoo om de condemnatie te verzoeken als om daar te consenteeren, respective
met belofte van approbatie, en onder verband als vooren.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 2e januarij 1770.
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Solvit
40e penning
10e verhoog

4 – 10 – 0 –
0– 9–0–
4 – 19 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Hendrik Hanegraaff
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 5 S west.

Hijpotheecqbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Pieter Cornelisz Visser, woonende
alhier, den welken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeven van
Cornelis Kieboom en Arij Kuijck, in qualiteit als curateurs en administrateurs over den
perzoon en goederen van Arij Jacobsz van den Heuvel, en dus aan en ten behoeve van den
zelven Arij Jacobzoon van den Heuvel, een somme van een hondert carolij guldens van
twintig stuijvers ’t stuk, spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en bij hem
comparant ten danke aangetelde penningen, renuntiëerende mitsdien van de exceptie de
non numerata pecunia of van onaangetelde gelde beloovende hij comparant van de voorszegde somme van een honderd guldens intrest te zullen betalen, jegens vier guldens van ’t
hondert in ’t jaar, tot de volle effectueele afflossinge toe, welke aflossing zal mogen en ook
moeten geschieden na voorgaande behoorlijke waarschouwing aan den andere, ten minste
drie maanden voor den verschijndag, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden,
eerst spetialijk een huijs met de verbeterschap van buijten en binnendijk avelinge, staande
en geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe, belent oost de buitenbanne van de Werken,
west de Kaasloot, zuijden Dirk Piek en noorden Jan Pieterz Slangh en voorts generalijk zijn
perzoon en verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en
rechteren, en speciaal den hove van Holland, met de koste daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 13e januarij 1770.
Solvit
40e penning
10e verhoog

ƒ 2 – 10 – 0 –
ƒ 0– 5–0–
ƒ 2 – 15 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Renvooi

Nademaal mij ondergetekende secretaris bij quitantie gebleeken is, dat het capitaal, in de
nevenstaande hijpotheecqbrieff gemeld, met den daarop verlopen intrest, aan Jogchem Klop
affgelost en voldaan is, word deeze alhier ten prothocolle geroijeert en gedood.
Werkendam den 20e februarij 1778
P. Goudriaan
Huisnummering Couvée collectie 53K.
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Transportbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Willem Jacobsz de Geus en Dirk
Piek scheepenen van den dorpe van Werkendam, Aagje van der Windt weduwe wijlen
Jacob de Geus, woonende alhier, de welke verklaarde op den 12e januarij deeses jaars 1770
publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen, te
cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Bastiaan Hoboken, meede alhier
woonagtig, een huijs en twee erve, naast den anderen geleegen, staande en geleegen over
de haven binnen deezen dorpe, belend oost, Jan de Koter, west Cornelis Versluijs, zuijden
de haven, en noorden ter halver sloot van Ewittenwaard en Arij Versluijs, die ook het regt
van doorgang, aan de westkant, door de steeg is hebbende, en dat met alle de vrijdommen,
servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de
oude brieven en bescheiden daar van zijnde als ook met de belastinge van een erffpagt van
ƒ 1 – 2 – 8 – ’s jaars, die Cornelis Janse Bakker op het oostwaardse erf sprekende heeft, en
van welkers voldoening den getransporteerde aan de comparante off dezelver regtverkrijgende, jaarlijks quitantie zal moeten vertoonen, tot tijd en wijlen de kooppenningen geheel
zullen zijn afgelost en voldaan, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den
heer zijn regt, gevrijd van de ordinaris verponding d’ anno 1768, en extra ordinaris dito
1769, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping in
dato voornoemt, waartoe alhier word gerefereert, beloovende zij comparante het getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder den verbande als na regten, en dat
alles omme en voor de somme van ses hondert en vijftig guldens, welke den getransporteerde zal moeten voldoen in voegen met alzulken intrest, als in de kustingbrieven daar van
op heeden te passeeren, breeder zal worden uitgedrukt, en waar toe alhier kortheidshalve
word gerefereert.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 27e januari 1770.
Solvit
40e penning van de
kooppenningen
Item van d’erffpagt

ƒ
ƒ
ƒ
10e verhoog van dien ƒ
ƒ

16 – 5 – 0 –
0 –14 – 0 –
16 –19 – 0 –
1 –14 – 0 –
18 –13 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Willem J. de Geus
Dirk Piek
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 13H a en b.

Kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Willem Jacobsz de Geus en Dirk
Piek scheepenen van den dorpe van Werkendam, Bastiaan Hoboken, woonende alhier,
denwelke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeven van Aagje van
der Windt weduwe wijlen Jacob de Geus, meede alhier woonagtig, een somme van drie
hondert carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende ter zaake van onbetaalde
kooppenningen van een huis en twee erven naast den andere geleegen, staande en geleegen
over de haven binnen deezen dorpe, belent oost Jan de Koter, west Cornelis Versluijs zuijden de haven, en noorden ter halver sloot van Ewittenwaard, bij hem comparant op den 12e
januarij deezes jaars 1770 publicq gekogt, en op heeden aan hem getransporteert, geloven-11-

de hij comparant van de voornoemde zomme van drie hondert guldens intrest te zullen
betaalen, jegens drie guldens van ’t hondert in ’t jaar, ingaande met dato deezes en voorts
van jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en aflossinge toe welke aflossinge binnen vijf
eerstkomende jaaren niet zal worden opgeëischt, maar alsdan zal mogen en ook moeten
geschieden na voorgaande behoorlijke waarschouwing aan den andere ten minste drie
maanden voor den verschijndag, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst
specialijk het voorenstaande huijs en erven, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne
verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en rechteren, en
specialijk den hove van Holland, met de koste daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 27e januarij 1770.
exempt
40e penning
10e verhoog

P. Goudriaan Jansz
Willem de Geus
Dirk Piek
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Renvooi

Nademaal mij ondergetekende secretaris van Werkendam bij quitantie in dorse der grosse
van den nevensgemelde kustingbrieff staande gebleeken is, dat het daarin genoemde capitaal, en daar op verloopen intrest, aan Willem Jacobse de Geus, als meede erfgenaam van
zijne overleeden moeder de weduwe de Geus voldaan is, word deeze alhier ten prothocolle
geroijeert en gedood.
Actum 24e december 1771 P. Goudriaan
Huisnummering Couvée collectie 13H a en b.

Renuntiatie en overgifte bij forme van Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Willem Jacobsz de Geus en Dirk
Piek scheepenen van den dorpe van Werkendam, Jan Floore Roest, woonende alhier, de
welke bekende en verklaarde, dat hij comparant in erfpagt, en op erfpagtregt, heeft bezeeten een erf geleegen over de haven binnen deezen dorpe, belent ten noorden het erff in
erfpagt bezeeten wordende door Jan de Kok, en ten westen Aart Kuijck, en dat hij comparant de jaarlijkse erffpagt daar van ter somme van drie guldens, verscheenen sint Jacob
1765, 1766, 1767, 1768, en 1769 onbetaalt heeft laaten loopen, waar door het selve erff,
met de timmerragie en beteelinge daar op staande (ingevolge den erfpagtbrieff daar van
zijnde) los en vrij is gekoomen aan Adriaan de Groot, meede alhier woonagtig, als door het
huwelijk met desselfs huijsvrouw Cornelia van Gilst het regt daartoe van den uitgever
bekomen hebbende, en hij comparant dienvolgende van alle regt en eigendom op en aan
het zelve geheel versteken is, weshalven hij comparant dan ook verklaarde, het voornoemde erff, met de timmeragie en beteelinge daar op staande, over te geeven aan gemelde
Adriaan de Groot, en dat met alle de vrijdommen servituten en geregtigheden, mitsgaders
lasten en ongelden die daar aan behoorende en op verloopen zijn, declareerende daar aan
geen regt of eigendom meer te hebben of houden maar daar van te renuntiëeren en afstand
te doen beloovende zijne handen daar van te zullen trekken en houden, en dat den voornoemde Adriaan de Groot daar meede te laaten doen als met zijn vrij eigengoed, als ook ’t
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zelve voor alle op en aanspraak te zullen vrijen en waaren als regt is, en dat alles onder
verband van zijn comparants perzoon en goederen als na regten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 27e januarij 1770.
exempt
P. Goudriaan Jansz
e
40 penning
Willem de Geus
10e verhoog
Dirk Piek
In kennisse van mij als secretaris
Huisnummering Couvée collectie 16H.
P. Goudriaan Jansz

Hijpotheecqbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Willem Jacobsz de Geus en Dirk
Piek scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis Ritmeester, woonende alhier,
den welken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeven van Goossen
Verdoorn, oud scheepen van deezen dorpe, in qualiteit als voogd over het onmondig weeskind van Arij van Wensen, in huwelijk verwekt bij Lena Hakkers, en dus ten behoeve van’t
gemelde weeskind, een somma van drie hondert carolij guldens van twintig stuivers het
stuk, spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en hem comparant ten dank
aangetelde penningen renuntiëerende derhalven van de exceptie de non numerata pecunia
of van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van
drie hondert guldens intrest te zullen betaalen jegens vier guldens van’t hondert in ’t jaar,
ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en afflossinge toe, welke aflossing zal mogen en ook moeten geschieden na voorgaande behoorlijke
waarschouwinge aan den andere, ten minste drie maanden voor den verschijndag, waar
voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst speciaalijk een huijs met zijn buiten en
binnendijk avelinge, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, belent oost de
weduwe wijlen Cornelis Eijgenaar west de Kaasloot, zuiden Kors de Keijser en noorden de
weduwe van Bastiaan Baggerman, en voorts generalijk zijn perzoon en al zijne verdere
goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en rechteren, en speciaal
den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Te vreede zijnde hij comparant en overgeevende bij deezen, omme zig, ten allen tijde in
den inhoude en nakominge deezes, ten zijnen kosten bij den edel achtbare gerechte van
Werkendam voornoemt, vrijwillig te doen en laaten condemneeren, en daar toe onwederroepelijk constituëerende Anthonij van Zuijdam, Willem van Eeten, en Nicolaas van Slijpe
Rogierz alle procureurs voor welgemelde gerechte postuleerende, zoo om de voorszegde
condemnatie te verzoeken, als om daar in te consenteeren, respective met belofte van
approbatie, en onder verband als vooren.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 29e januarij 1770.
Solvit
40e penning
10e verhoog

ƒ 7 – 10 – 0 –
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 8 – 19 – 0 –

Huisnummering Couvée collectie 10K.

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Dirk Piek
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Renvooi
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Vermits het nevengemelde huis cum annexis bij executie verkogt, en uit de kooppenningen van dien het daar op gevestigde capitaal aan Goosen Verdoorn voldaan is word de
nevenstaande hijpotheecqbrieff alhier geroijeert en gedood
Actum 12 november 1772 P. Goudriaan Jansz

Hijpotheecqbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Willem Jacobsz de Geus en Dirk
Piek scheepenen van den dorpe van Werkendam, Dirk Dirksz van den Heuvel, woonende
alhier, den welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan ende ten behoeven van
Jochim van Brieving, oud scheepenen van en wonende in de Werken, een somma van vijff
hondert carolij guldens van twintig stuijvers het stuk spruitende ter zaake van zoo veele
deugdelijke geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renuntiëerende
derhalven van de exceptie de non numerata pecunia off van onaangetelde gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van vijff hondert guldens intrest te zullen
betaalen tegens vier guldens van’t hondert in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts
van jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en afflossinge toe, welke aflossinge zal mogen en
ook moeten geschieden na voorgaande behoorlijke waarschouwing aan den andere, ten
minsten drie maanden voor den verschijndag, waar voor hij comparant verklaarde specialijk te verbinden, een huijs en erve, staande en geleegen over de haven binnen deezen
dorpe, belent oost d’erfgenamen van Teunis Febris west de weduwe Johannes Rijkes, zuiden en noorden de haven, voorts generalijk zijn comparants perzoon, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en rechteren, en speciaal den hove van Holland, met
de koste daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 6e februarij 1770.
Solvit
40e penning
10e verhoog

12 – 10 – 0 –
1– 5–0–
13 – 15 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Willem J. de Geus
Dirk Piek
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 1He.

Renvooi

Nademaal mij ondergeschreven secretaris bij quitantie van C. Hanegraaff per orde van
haar grootmoeder Cornelia de Geus, weduwe van Brievingh gegeeven, en op de grosse
deezes staande gebleeken is, dat alle deeze verschuldigde penningen, als ook de verloopen
intrest, door Dirk van den Heuvel voldaan zijn, word deeze brieff mitsdien alhier ten prothocolle geroijeert en gedoodt.
Actum 3e julij 1788
P. Goudriaan
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Hijpotheecqbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Willem Jacobsz de Geus en Dirk
Piek scheepenen van den dorpe van Werkendam, Dirk Dirksz van den Heuvel, woonende
alhier, den welken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan ende ten behoeven van
Arij Joosten Stam meede alhier woonagtig, een somma van vier hondert carolij guldens
van twintig stuijvers het stuk spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en
bij hem comparant ten danke aangetelde penningen, renuntiëerende derhalven van de
exceptie de non numerata pecunia off van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant
van de voorszegde somma van vier hondert guldens intrest te zullen betaalen jegens vier
guldens van’t hondert in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, tot de
volle voldoeninge en afflossinge toe, welke aflossinge zal mogen en ook moeten geschieden na voorgaande behoorlijke waarschouwinge aan den andere, ten minsten drie maanden
voor den verschijndag, waar voor hij comparant verklaarde specialijk te verbinden, eerst
een partij prikwater in de Bakkerskille, zijnde de helft in het water aan de zuijdzijde van
het zoogenaamde Ovenweer, mitsgaders het geheele water aan de noordzijde tegens het
zoogenaamde Wijtje en den Ouden griend, halver kille, voorts zijn schuit en geheele
visserij, met het geene daartoe en aan behoort, zoo van tooten, kubben, netten, als anderzints niets uitgezondert, als meede alle zijne meubilen huisraad en inboedel, en voorts
generalijk zijn perzoon, en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de koste daar
omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 6e februarij 1770.
Solvit
40e penning
10e verhoog

ƒ 10 – 0 – 0 –
ƒ 1–0–0–
ƒ 11 – 0 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Willem de Geus
Dirk Piek
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Renvooi

Dewijl mij ondergeteekende secretaris van Werkendam bij quitantie gebleeken is, dat het
nevenstaande capitaal en daarop verloopen intrest voldaan en betaalt is, word ingevolge
het bij voornoemde quitantie gegeven consent de nevengemelde hijpotheeqbrieff alhier
geroijeert en gedoodt.
Actum 11e junij 1774 P. Goudriaan.

Hijpotheecqbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Gerrit van den Heuvel en Henricus
Hanegraaff, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Melis Mouthaan, schip timmerman en woonende alhier, den welken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan ende
ten behoeven van Aart Kuijck, oud scheepen van deezen dorpe, een somma van vijff hondert carolij guldens van twintig stuijvers het stuk, spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en bij hem comparant bereids ontvangen penningen, volgens obligatie in
dato den 5e april 1765 daar van zijnde, en welke bij het passeeren deezes gecasseert en
ingetrokken is, renuntiëerende derhalven van de exceptie de non numerata pecunia off van
onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van vijf hon-15-

dert guldens intrest te zullen betaalen tegens vier guldens van’t hondert in ’t jaar, ingegaan
met den 1e april 1769, en voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en afflossinge
toe, welke afflossinge zal mogen en ook moeten geschieden na voorgaande behoorlijke
waarschouwing aan den anderen, ten minsten drie maanden voor den verschijndag, waar
voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en
geleegen op het Slik onder deezen dorpe, belent oost het erff van Pieter van Driel, west de
pad van’t Slik, zuiden de haven en noorden de sloot van’t Slik, en voorts generalijk zijn
perzoon, en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle
regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de koste daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteikent den 6e maart 1770.
Solvit
40e penning
10e verhoog

ƒ 12 – 10 – 0 –
ƒ 1– 5–0–
ƒ 13 – 15 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
G. van den Heuvel
H. Hanegraaff
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 12S.

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris bij quitantie off declaratoir van de weduwe van
Aart Kuijck op de grosse van zeekeren hijpotheeqbrieff in dato10 april 1780 staande
gebleken is dat de nevengemelde schuld voldaan is, word zulks alhier genoteerd en deezen
brieff ten prothocolle geroijeert.
Werkendam den 27e Augustus 1785 P. Goudriaan.

Transportbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Geerit van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Grietje van den Heuvel, weduwe
wijlen Hendrik Ariensz Kuijck woonende alhier, de welke verklaarde op den 17e februarij
deeses jaars 1770 binnen deezen dorpe publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij
deezen wel en wettelijk op te dragen, te cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve
van Jacob de Clercq, meede alhier woonagtig, een huis en buitendijk avelinge, staande en
geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, belend oost dezelve Kaade, west de Kaasloot,
zuiden d’erfgenamen van Arij van der Schuijt, en noorden de weduwe wijlen Cornelis
Eijgenaar, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en
onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn regt, gevrijd van de ordinaris verponding d’ anno 1768, en consent 1769, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de
conditien van publicque verkooping in dato voornoemt, waartoe alhier word gerefereert,
beloovende zij comparante het getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is,
onder den verbande als na regten, en dat alles omme en voor de zomme van twee hondert
en vijf en dertig guldens waar van zij comparante bekende voldaan en betaalt te zijn, den
laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteikent den, 7e maart 1770
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Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 5 –18 – 0 –
ƒ 0 –12 – 0 –
ƒ 6 –10 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
G. v.d. Heuvel
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 23K.

Hijpotheecqbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Bastiaan Jansz Hanegraaff woonende
alhier, den welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan ende ten behoeven van
Cornelis Kieboom en Arij Kuijck, in qualiteit als curateurs en administrateurs over den
perzoon en goederen van dezelve Arij Jacobsz van den Heuvel, en dus aan en ten behoeve
van den zelven Arij Jacobsz van den Heuvel, een somma van drie hondert carolij guldens
van twintig stuivers het stuk, spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en
hem comparant ten danke aangetelde penningen, renuntiëerende derhalven van de exceptie
de non numerata pecunia off van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de
voorschreven somma van drie hondert guldens intrest te zullen betaalen tegens vier guldens van’t hondert in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, tot de
volle voldoeninge en afflossinge toe, welke aflossinge zal mogen en ook moeten geschieden na voorgaande behoorlijke waarschouwing aan den andere, ten minsten drie maanden
voor den verschijndag, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk
een huis en erve, staande en geleegen aan de noortzijde van de straat onder deezen dorpe,
belent oost Jan Dirksz Schriek, west dorps-erff, zuiden de straat en noorden de haven, en
voorts generalijk zijn perzoon, en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de
judicatuure van alle regten en rechteren, en speciaal den hove van Holland, met de koste
daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteikent den 10e maart 1770.
Solvit
40e penning
10e verhoog

ƒ 7 – 10 – 0 –
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 8– 5–0–

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 138a.

Renvooi

Nademaal mij ondergeteekende secretaris bij quitantie van Huijbert van Langen op de
grosse deezes staande, gebleken is, dat de nevenstaande capitaal met de daarop verloopen
intrest voldaan en betaald is, word deezen brieff mitsdien alhier ten prothocolle geroijeert
en gedood.
Actum den 29 november 1782
P. Goudriaan.
Transportbrieff
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Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Hendricus Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Willem de Weert woonende alhier, den welke
verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen te
cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Jan van Sprang, woonende in den
Oudenbos, een ferrij schip en boot, leggende althans in de haven van deezen dorpe, lang
over steeven 70 voeten en wijdt omtrent 15 voeten nogtans voetstoots, zonder in de voorschreven maat en begrootinge gehouden te willen zijn, en dus zoo groot en klein, als het
zelve bij hem tranportant bevaaren en gebruikt is geworden, beloovende hij comparant het
voornoemde getransporteerde schip (thans vrij en onbelast) verder te zullen vrijen en waaren voor alle aantaal en namaaninge van water- bijl- off andere verband brieven, op alle
stroomen en rivieren, onder verband als na regten en dat omme en voor de somma van vier
hondert guldens, waar van hij comparant bekende ontvangen te hebben een somma van
twee hondert vijf en twintig guldens en de resteerende een hondert vijf en zeeventig guldens zal den voornoemde Jan van Sprang (hier meede compareerende) moeten voldoen en
betaalen, gelijk hij ook belooft en aanneemt, in twee termijnen en binnen den tijd van twee
eerstkomende jaaren, en dus ijder jaar de geregte helfte van dien, weshalven ook het voorszegde getransporteerde schip zoo lange zal zijn en blijven verbonden en executable.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 10e meij 1770.
Solvit
40e penning
10e verhoog

ƒ 10 – 0 – 0 –
ƒ 1–0–0–
ƒ 11 – 0 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
H. Hanegraaff
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Transportbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Hendricus Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Pleuntje Hoboken, weduwe wijlen Bastiaan
Craijo, woonende in de Werken, de welke verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende
bij deezen wel en wettelijk op te dragen, te cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Arij Versluijs, woonende alhier, de helft off het voorste gedeelte van een huijs
en erve (waar van de wederhelft off het agterste gedeelte den kooper reets toebehoort)
staande en geleegen over de haven onder deezen dorpe, belend oost Arij Kuijck, west
Leendert de Heer, zuiden en noorden den kooper met desselfs woonhuis en erve, en dat
met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan
behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens
en onvermindert den heer zijn regt, gevrijd van de ordinaris verponding d’ anno 1768, en
consent 1769, beide incluis en langer niet, beloovende zij comparante het voornoemde
getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder den verband als na regten, en
dat alles omme en voor de zomme van tagtigh guldens waar van zij comparante bekende
voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 15e meij 1770.
Solvit
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P. Goudriaan Jansz

40e penning
10e verhooging

ƒ 2–0–0–
ƒ 0–4–0–
ƒ 2–4–0–

Dirk Piek
H. Hanegraaff
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 10H zuid.

Transportbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Hendrikus Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Melis Mouthaan schip-timmerman en woonende alhier, den welke verklaarde op den 10e deezer maand meij 1770 alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen, te cedeeren en te
transporteeren, aan en ten behoeve van Teunis Bastiaansz de Weert meede alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen op het Slik onder deezen dorpe, belent oost het
erff van Pieter van Driel, west de pad van’t Slik, zuiden den halve nieuwe haven, en noorden de oude haven en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds
en jegenwoordig daar aan behoorende, en zoo als het zelve bij hem transportant geposideert en bezeeten is, en dus ook met de belastinge van erffpagt van ƒ 4 – 1 – 0 ’s jaars ten
behoeve van de hooggeboren vrouwe van Werkendam, waar van het getransporteerde
gezuivert is tot kerstmis 1769 incluis, en langer niet, voorts vrij en onbelast, behoudens en
onvermindert den heer zijn regt, en wijders ingevolge de conditien van verkooping in dato
voornoemt, waartoe alhier word gerefereert, beloovende hij comparant het voornoemde
getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat
omme en voor de zomme van vijf hondert en vijftig guldens, waarvan hij comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteikent den 15e meij 1770
Solvit
40e penning van de kooppenningen ƒ 13 – 15 – 0 –
Item van den erffpagt, a ƒ 4 – 1 – 0 –
’s jaars, tegens den penning 25
ƒ 2 – 10 – 0 –
ƒ 16 – 5 – 0 –
10e verhooging van dien
ƒ 1 – 12 – 8 –
ƒ 17 – 17 – 8 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 12S.

Kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Bastiaan Wouterzoon Hanegraaff en
Joris van den Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Geerit van der Pijl,
woonende alhier, den welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan ende ten
behoeven van Hendrik Cornelisz Kuijck en Joost de Jongh, in qualiteit als voogden over de
minderjaarige nagelaaten kinderen van wijlen Huijbertje Eijgenaar, in huwelijk verwekt bij
voornoemde Hendrik Cornelisz Kuijck, en dus aan en ten behoeve van dezelve kinderen,
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welke meede erfgenaamen zijn van wijlen Marigje de Jongh, in leven weduwe van Cornelis Eijgenaar, alhier gewoond hebbende en overleeden een somma van vier hondert carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende ter zaake van onbetaalde kooppenningen van een huis met de verbeterschap van binnen en buitendijk avelinge staande en
geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, bij hem comparant van de voornoemde weduwe Eijgenaar gekogt, en in dato den 18 junij 1768 aan hem getransporteerde, en tot welke
transportbrieff alhier, zoo ten opzigte van de belendinge als anderzints, kortheidshalve
word gerefereert beloovende hij comparant van de voorszegde zoomme van ƒ400 – 0 – 0 –
intrest te zullen betaalen jegens vier gulden van’t hondert in ’t jaar, ingegaan zijnde met
den 18e junij deezes jaars 1770, en voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en
afflossinge toe, welke aflossinge zal mogen en ook moeten geschieden na voorgaande behoorlijke waarschouwinge aan den andere, ten minsten drie maanden voor den verschijndag, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst speciaalijk het voorenstaande
huis met de verbeterschap van binnen en buitendijks avelingen en voorts generalijk zijn
perzoon, en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle
regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de koste daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 2e augustus 1770.
Exempt
40e penning
10e verhoog
Huisnummering Couvée collectie 48K.

P. Goudriaan Jansz
B.W. Hanegraaf
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Nademaal mij ondergeszegde secretarisvan Werkendam, bij quitantie van Cornelis Kuijck
Hendrikz gebleeken is, dat de nevengemelde capitaal van ƒ 400 – 0 – 0 – met den intrest
van dien voldaan en betaald is, word zulks alhier geroijeert en gedood.
Actum den 18e october 1781 P. Goudriaan.

Transportbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Bastiaan Woutersz
Hanegraaff, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Bastiaan de Jongh, oud-scheepen
van deezen dorpe, den welke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen
wel en wettelijk op te dragen, te cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van
zijne dogters Willempje en Maria de Jongh, beide meede alhier woonagtig, een hoekje
lands genaamt de plegt van’t schip, geleegen onder deezen dorpe, belent ten oosten de
voornoemde koopsters, ten noorden de haven, en ten zuiden de Molensloot, en dat vrij en
onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn regt, en wijders ingevolge de onderhandse conditien van verkooping in dato den 31e julij 1770 daar van zijnde welke de getransporteerdens in alle deelen getrouwelijk zullen moeten agtervolgen, nakomen en
volbrengen, en waar toe mitsdien alhier word gerefereert, beloovende hij comparant het
voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na
regten, en dat omme en voor de somme van vijfftig guldens, welk door de getransporteerdens zullen moeten worden voldaan en betaalt op zoodanige tijd, als in de voogemelde
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koopconditien nader staat uitgedrukt, en waar voor dan ook het getransporteerde zal zijn en
blijven verbonden en executabel.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteikent den 14e augustus 1770.
Solvit
40e penning
ƒ1–5–0–
e
10 verhooging ƒ 0 – 2 – 8 –
ƒ1–7–8–
Huisnummering Couvée collectie 65.

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Renvooi

Nog van de kooppenningen van het huis en erve van Bastiaan de Jongh, zijnde leenroerig
aan den huize van Brakel, meede aan zijne voornoemde dogters verkogt voor ƒ 900 – 0 – 0
ontvangen de 40e penning
ƒ 22 – 10 – 0 –
e
10 verhooging
ƒ 2– 5–0–
ƒ 24 – 15 – 0 –
Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout,Hendrikus Hanegraaff en Cornelis
Verheij, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis Ritmeester, woonende
alhier, den welken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan ende ten behoeven van
Goossen Verdoorn, oud-scheepen van deezen dorpe, in qualiteit als voogd over het onmondige weeskind van Arij van Wensen, in huwelijk verwekt bij Lena Hakkers, en dus ten behoeve van’t gemelde weeskind, een somma van een hondert carolij guldens van twintig
stuijvers het stuk, spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en bij hem comparant ten danke aangetelde penningen, renuntiëerende derhalven van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van een hondert
guldens intrest te zullen betaalen tegens vier guldens van’t hondert in ’t jaar, ingaande met
dato deezes en voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en afflossinge toe, welke
aflossinge zal mogen en ook moeten geschieden na voorgaande behoorlijke waarschouwing aan den anderen, ten minsten drie maanden voor den verschijndag, waar voor hij
comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis met zijn buiten en binnendijk
avelinge, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, belent oost Willem Kooijman, west de Kaasloot, zuiden Kors de Keijser, en noorden de weduwe van Bastiaan Baggerman en voorts generalijk zijn perzoon, en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland,
met de koste daar omme te doen.
Te vreede zijnde hij comparant en overgeevende bij deezen, omme zig, ten allen tijde, in
den inhoude en nakominge deezes, ten zijne kosten, bij den edel achtbare geregte van
Werkendam voornoemt vrijwillig te doen en laaten condemneeren, daartoe onwederroepelijk constituëerende Anthonij van Zuijdam, Willem van Eeten en Nicolaas van Slijpe Bz,
alle procureurs voor welgemelde geregte postuleerende zoo om de voorschreven condemnatie te verzoeken, als om daar in te consenteeren, respectieve met belofte van approbatie
en onder verband als vooren.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam, voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 12e december 1770.
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Solvit
40e penning
10e verhoog

ƒ 2 – 10 – 0 –
ƒ 0– 5–0–
ƒ 2 – 15 – 0 –
Tot hier toe verantwoord

P. Goudriaan Jansz
H. Hanegraaff
Cornelis Verheij
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 10K.

Renvooi

Vermits het nevensgemelde huis cum annexis, bij executie verkogt, en uit de kooppenningen het daarop gevestigde capitaal aan Goossen Verdoorn voldaan is, word nevenstaande hijpotheecqbrieff alhier geroijeert en gedood.
Actum den 12e november 1772 In kennisse van mij secretaris P. Goudriaan Jansz.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Gouriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis, Aaltje, Dirk, Corstiaan, en
Arij Wouters Hanegraaff, Teunis en Dirk Schriek, Jan en Koenraad Schriek, beiden nagelaaten kinderen van Jacob Schriek, Aart Kuijck, als last en ordre hebbende van Eeltje,
Teuntje, en Jan Kuijck, te zaamen nagelaten kinderen van Wouter Kuijck, in huwelijk verwekt bij Dingena Schriek, mitsgaders nog de voornoemde Cornelis Hanegraaff en Teunis
Schriek, in qualiteit als testamentaire voogden over de minderjaarige nagelaten kinderen
van Ariaantje Wouters Hanegraaff, en van Maarten Schriek, woonende alle de voornoemde comparanten in Werkendam en in de Werken, en zijnde zoo voor zig zelve als in hunne
respective voorgemelde qualiteiten gezaamentlijke erffgenaamen van wijlen Bastiaan
Woutersz Hanegraaff en Anneke Schriek, in leeven echtelieden alhier gewoond hebbende
en overleeden, en verklaarde de gezeide comparanten op den 17e januarij 1771 alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen, te cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Aart de Jongh, schipper, meede alhier
woonagtig, de helft in een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, waar
van de wederhelft competeert en thans ook bewoond word bij Jan IJsbrandsz van den Heuvel, belent oost Hendrik Cornelisz Kuijck met desselfs huis en erve, en west Bastiaan van
den Heuvel, strekkende van ’s Heerenstraat aff, tot het erff dat leenroerig is aan de heerlijkheid van Werkendam toe bevoorens gecompeteerd hebbende de weduwe van Bastiaan
de Gelder, en waar over den kooper zijn waterpadt zal hebben, mitsgaders mogen lossen en
laaden op den sloot agter het zelve erff geleegen, wijders met zoodanige vrijdommen, servituiten en geregtigheden van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude
brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert
den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding 1769, en consent 1770, en wijders
ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, waar toe alhier word gerefereert, beloovende zij comparanten het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en
waaren als regt is, onder den verband als na regten, en dat alles omme en voor de somme
van vijff hondert twee en zestig guldens waar van zij comparanten, zoo in hun prive als
qualiteit bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 4e februarij 1771.
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Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 14 –1 – 0 –
ƒ 1– 8 – 4 –
ƒ 15– 9 – 4 –
Huisnummering Couvée collectie 30.

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Transport
Compareerde voor ons Pieter Gouriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis, Aaltje, Dirk, Corstiaan,
en Arij Wouters Hanegraaff, Teunis en Dirk Schriek, Jan en Koenraad Schriek, beiden
nagelaten kinderen van Jacob Schriek, Aart Kuijck, als last en ordre hebbende van Eeltje,
Teuntje, en Jan Kuijck, te zaamen nagelaten kinderen van Wouter Kuijck, in huwelijk
verwekt bij Dingena Schriek, mitsgaders nog de voornoemde Cornelis Hanegraaff en
Teunis Schriek, in qualiteit als testamentaire voogden over de minderjaarige nagelaaten
kinderen van Ariaantje Wouters Hanegraaff, en van Maarten Schriek, woonende alle de
voornoemde comparanten in Werkendam en in de Werken, en zijnde, zoo voor zig zelve
als in hunne respective voorgemelde qualiteiten gezaamentlijk erffgenaamen van wijlen
Bastiaan Woutersz Hanegraaff en Anneke Schriek, in leven echtelieden alhier gewoond
hebbende en overleeden, en verklaarde de gezeide comparanten op den 17e januarij 1771
alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen,
te cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Adriaan de Groot, oud scheepen
van deezen dorpe, een en een halve mergen griendland met het tweejaarig houtgewas op
een gedeelte van dien staande, geleegen onder deezen dorpe, in Eijgjen-Ariens-weer,
belent oost Arij Hanegraaff, west Jan de Kok, zuiden de Graafflijkheid van Holland, en
noorden de kinderen van wijlen Jan Jacobsz de Geus, met het regt om het houtgewas van
dit land te mogen brengen en schelven op het land van voornoemde Corstiaan Hanegraaff
voor op de Bakkerskille, wijders met zoodanige vrijdommen, servituiten en geregtigheeden
van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden
daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht,
gevrijd van de ordinaris verponding 1769, en consent 1770, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, waartoe alhier word gerefereert, beloovende zij
comparanten het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder
verband als na regten, en dat omme en voor de somme van zes hondert vier en negentig
guldens waarvan zij comparanten, zoo in hun prive als qualiteit bekende voldaan en
betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 4e februarij 1771.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 17 – 8 – 0 –
ƒ 1– 15 – 0 –
ƒ 19– 3 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Aart Kuijck, oud scheepen van dee-23-

zen dorpe, als last en ordre hebbende van den weledele gestrenge heere Diderik van Helden, gesubstituut drossaard der stede Woudrichem en lande van Althena etcetera etcetera,
en verklaarde hij comparant in die qualiteit op den 17e januarij deeses jaars 1771 alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen, te cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Cornelis Verheij, meede scheepen alhier, een huijs en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belent oost Jan en Joost
van der Bol, west de Kerksteeg, zuiden de muur van’t kerkhof, en noorden de steeg van
voornoemde Jan en Joost van der Bol, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en
bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer
zijn regt, gevrijd van de ordinaris verponding 1769, en consent 1770, beide incluis en
langer niet, beloovende hij comparant in zijne gemelde qualiteit het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als recht is, onder verband als na regten, en dat omme
en voor de zomme van een hondert guldens waar van hij comparant voor zijn heer principaal bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent den 4e februarij 1771.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 2 –10 – 0 –
ƒ 0– 5–0–
ƒ 2 –15 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij als secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 11.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis Ritmeester, woonende
alhier, den welke bekende wel en deugelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Aart
Kuijck, oud scheepen van deezen dorpe, een somme van een hondert twintig carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende
en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renuntiëerende derhalven van de exceptie de non numerata pecunia off van onaangetelde gelde, beloovende hij comparant van de
voorschreven somma van een hondert en twintig guldens intrest te zullen betaalen tegens
vier guldens van’t hondert in’t jaar, tot de volle voldoeninge dato deezes, en voorts van
jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en afflossinge toe, welke afflossing zal mogen en ook
moeten geschieden, na voorgaande behoorlijke waarschouwinge aan den anderen, ten
minste drie maanden voor den verschijndag waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis met zijn buiten en binnendijk aveling, staande en geleegen
aan de Kaade onder deezen dorpe, belent oost Willem Kooijman, west de Kaa-sloot, zuiden Kors de Keijser, en noorden de weduwe van Bastiaan Baggerman, voorts een cabinet,
en wijders generalijk alle zijne verdere goederen dezelve onderwerpende de judicatuure
van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te
doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 20e februarij 1771.
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Solvit
ƒ 3–0–0–
40e penning
10e verhooging ƒ 0 – 6 – 0 –
ƒ 3–6–0–

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 10K.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Cornelis Verheij en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe van van Werkendam, Cornelis Hoboken, woonende
onder Almkerk, Pleuntje en Pieter Hoboken, woonende onder de Werken Jan de Koter, in
huwelijk hebbende Maaijke Hoboken, Bastiaan Hoboken, woonende alhier, mitsgaders de
voornoemde Cornelis Hoboken en Johan van Langen, oud scheepen van deezen dorpe, den
eersten als administreerende en den laatste als toeziende voogden over de minderjaarige
nagelaten kinderen van Jenneke Hoboken, in huwelijk verwekt bij Arij van der Pijl, welke
gezeide Cornelis, Pleuntje Pieter, Maaijke, en Bastiaan Hoboken, mitsgaders de kinderen
van gemelde Jeneke Hoboken, zijn de gezaamentlijke erffgenaamen van wijlen Leendert
Hoboken en Lijntje Mulders, in leven echtelieden gewoond hebbende en overleeden onder
de Werken voornoemt, en verklaarden de respectieve comparanten, zoo in hun prive als
voorgemelde qualiteit, op den 7e deezer maand februarij 1771 alhier publicq verkogt te
hebben, en dienvolgende bij deezen wel en en wettelijk op te dragen te cedeeren en te
transporteeren, aan en ten behoeve van Willem Zijmonsz de Geus, president scheepen in
de Werken meergemeld twee hond griendland, genaamt de Akkers, geleegen onder deezen
dorpe, op de Bruinekille, belent oost deselve kille, west en noorden de graaffelijkheid van
Holland, en zuiden gemelde Willem Zijmonsz de Geus, en dat met alle de vrijdommen,
servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende volgens de
oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast behoudens en onvermindert dan heer
zijn recht, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, waar toe
alhier word gerefereert, beloovende zij comparanten het voornoemde getransporteerde te
zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de
somma van een hondert agt en viftig guldens, waar van zij comparanten zoo in hun prive
als qualiteit, bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 20e februarij 1771.
Solvit
40e penning
ƒ 3 – 19 – 0 –
e
10 verhooging ƒ 0 – 8 – 0 –
ƒ 4– 7–0–

P. Goudriaan Jansz
Joris van den Heuvel
Corn. Verheij
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Hendriekus
Hanegraaff, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis Kant woonende alhier
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den welke verklaarde op den 21e februarij deeses jaars1771 alhier publicq verkogt te
hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen te cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Arnoldus Piek meede alhier woonagtig, een huis en
erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belent oost het gescheid van de Werken,
west de weduwe van Lambert Visser, zuiden de straat, en noorden Joachim Brieving en dat
met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenwoordig daar aan
behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast behoudens en
onvermindert dan heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding 1769 en consent
1770 beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van
dato voornoemt waartoe alhier word gerefereert, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en
dat omme en voor de somma van twee hondert agt en dertig guldens, waar van zij comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 1e maart 1771.
Solvit
40e penning
ƒ 5 – 19 – 0 –
10e verhooging ƒ 0 – 12 – 0 –
ƒ 6 – 11 – 0 –
Huisnummering Couvée collectie 77

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Bijlbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Joris van den Heuvel en Cornelis
Verheij, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Thomas Jansz van Haaften woonende
aan den Ippelsendijk onder Almkerk, den welken bekende wel en deugelijk schuldig te
zijn, aan en ten behoeve van Jan Mouthaan en Adriaan Mouthaan, schip-timmermans
baazen en woonende alhier, een somme van zes hondert vijfftig carolij guldens van twintig
stuivers het stuk, spruitende ter zaake van onbetaalde kooppenningen van een schip, genaamt een Damschuit, lang over steeven omtrent 44 voeten, wijt 11 ½ voeten en diep 3 3/4
voeten, door voornoemde Jan en Adriaan Mouthaan voor hem comparant gemaakt en aan
hem geleevert, beloovende hij comparant van de voorschreven zomme van zes hondert en
vijftig guldens intrest te zullen betaalen tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met den 1e augustus 1770, en voorts van jaar tot jaar tot de volle voldoeninge en afflossinge toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden met een hondert guldens jaarlijks, en wel meerder maar niet minder, te reekenen van den 1e augustus 1770 aff,
en voorts van jaar tot jaar, meede tot de volle voldoeninge en aflossinge toe waar voor hij
comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk het vooren gemelde schip, met zeil,
treil en alle verdere toebehooren, met magt om’t zelve overal te vervolgen, waar zij het
ook zouden mogen vinden, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen
dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove
van Holland, met de kosten daar omme te doen
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 18e april 1771
P. Goudriaan Jansz
-26-

Joris van den Heuvel

Cornelis Verheij

In kennisse van mij secretaris P. Goudriaan Jansz

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Cornelis Verheij,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Arnoldus Piek woonende alhier den welke
verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen, te
cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Hendrik van Driel meede alhier
woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belent oost het
Eeltje Kuijck en Anthonij de Keijser en west Gijsbert van den Heuvel cum suis, strekkende
voor van de straat aff, noortwaards op, tot de geregtigheid van de sloot toe, en dat met alle
de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, en zoo als het zelve thans nog word gepossideert en bezeten voorts vrij en onbelast behoudens en onvermindert dan heer zijn recht,
gevrijd van de ordinaris verponding 1769 en consent 1770, beide incluis en langer niet,
beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als
regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van een duizent guldens waar van hij comparant bekende ontvangen te hebben een somma van drie hondert
guldens, en de resteerende zeven hondert guldens, zal den bovengemelde Hendrik van
Driel gehouden zijn te voldoen, in voegen en met alzulken intrest als in den kustingbrieff,
daar van op heeden meede te passeeren breeder zal worden uitgedrukt, en waartoe alhier
word gerefereert.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 22e april 1771.
Solvit
40e penning
ƒ 25 – 0 – 0 –
10e verhooging ƒ 2 – 10 – 0 –
ƒ 27 – 10 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
Cornelis Verheij
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 111

Kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Cornelis Verheij,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Hendrik van Driel, woonende alhier, den
welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Arnoldus Piek,
meede alhier woonagtig een somma van zeven hondert carolij guldens van twintig stuivers
het stuk, spruitende ter zaake van onbetaalde kooppenningen van een huis en erve, staande
en geleegen binnen deezen dorpe, belent oost Eeltje Kuijck en Anthonij de Keijser en west
Gijsbert van den Heuvel cum suis, strekkende van de straat aff, noordwaards op, tot de geregtigheid van de sloot toe, bij hem comparant van voornoemde Arnoldus Piek gekogt, en
door den zelven op heeden aan hem getransporteert beloovende hij comparant de voorschreven zomma van zeven hondert guldens te zullen afleggen en voldoen met een hondert guldens jaarlijks, wel meerder maar niet minder, te reekenen van dato deezes aff, en
voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en afflossinge toe, en inmiddels daar van
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intrest te zullen betalen, tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato
deezes, en voorts jaarlijks na beloop van tijd en zomme meede tot de volle voldoeninge en
aflossinge toe, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk het voorenstaande huis en erve, en wijders generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen,
dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove
van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 22e april 1771.
P. Goudriaan Jansz

Dirk Piek

Cornelis Verheij

Huisnummering Couvée collectie 111

Renvooi

Dewijl mij ondergeteekende secretaris bij quitantie op den rug der grosse van den nevengemelde kustingbrieff staande gebleken is, dat de inhoud van denzelven brieff, den laatste
penning met den eerste, aan den houder van dien Arnoldus Piek ten volle voldaan is, word
zulks alhier genoteert, en dezelve bieff mitsdien ten prothocolle geroijeert en gedood.
Actum den 14e maart 1777 P. Goudriaan.

Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Joris van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Arij Versluijs woonende alhier als bij appointtement van dato den 8e meij 1771 door den edele achtbare geregte van Werkendam behoorlijk geauthoriseert en gequalificeert zijnde den welke verklaarde op den 9e deezer
maand meij alhier publiq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk
op te dragen te cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Bastiaan Florusz
Baggerman meede alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen over de haven
binnen deezen dorpe, belent oost Bastiaan Hoboken, strekkende op twee geslagen eijke
paalen in een regte linie tot de haven, west het erf van Dirk van den Heuvel strekkende
noortwaards aan tot halver haven, noorden het erf van Gerrit van Houweningen strekkende
van benoorden den nootenboom aff in een regte linie even verre uit de fundamenten van
het huis, en zuiden de haven mits dat het huis van voornoemde Gerrit van Houweningen
ten alle tijde zal hebben en behouden het recht van een vrijen overpad, en van te mogen
laaden en lossen en een aanlegh bezuiden het gemelde erff in de haven, verders met alle de
vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert dan heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding 1769 en consent 1770,
beide incluis en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt waar
toe alhier word gerefereert, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te
zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de
zomma van drie hondert en dertig guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en
betaalt te zijn, den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 28e meij 1771.
Solvit
40e penning
-28-

8– 5–0–

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek

10e verhooging

0 – 16 – 8 –
9– 1–8–

Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 13H

Transport
Compareerde voor ons Dirk Piek Joris van den Heuvel en Cornelis Verheij, scheepenen
van den dorpe van Werkendam, Pieter Goudriaan Jansz, schout en secretaris van deezen
dorpe in qualiteit als bij acte van den 18e deezer maand meij 1771 door den edele achtbare
gerechte alhier, aangestelde curateur in den gerepudiëerde en geäbondomeerden boedel
van wijlen Dirk Jansz van den Heuvel, alhier gewoond hebbende en overleeden, en verklaarde hij comparant in die qualiteit op den 23e deezer maand alhier publiq verkogt te
hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Cornelis Kieboom, kerkmeester van Werkendam voornoemt een huis en erve, staande en geleegen over de haven binnen deezen dorpe, belent
oost Gerrit van Houweningen cum suis, west Arij van den Heuvel, en zuiden de haven, en
noorden de sloot van Ewouten-waard, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar
van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert dan heer zijn recht, gevrijd
van de ordinaris verponding 1769 en consent 1770, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant in qualite voornoemt het gemelde getransporteerde te zullen vrijen en
waaren als recht is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van een
hondert en zes guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den
laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons
scheepenen ten prothocolle geteekent, den 28e meij 1771.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 1–6– 8–
ƒ 0–2– 6–
ƒ 1 – 8 – 14 –

Dirk Piek
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 14H west

Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Hendrikus Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Lijsbeth Heijmans weduwe wijlen Cornelis
Verboom, woonende alhier, den welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en
ten behoeve van mejuffrouw Tanna van der Burght, weduwe Versteeg, meede alhier
woonagtig, een somma van drie hondert en vijftig carolij guldens van van twintig stuivers
het stuk, spruitende ter zaake van zoo veel deugdelijk geleende en haar comparante ten
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danke aangetelde penningen, renuntiëerende derhalven van de exceptie de non numerata
pecunia off van onaangetelde gelde, beloovende zij comparante van de voorszegde zomma
van drie hondert en vijftig guldens intrest te zullen betaalen tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en afflossinge toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden, na voorgaande behoorlijke waarschouwing aan den anderen, ten minste drie maanden voor den verschijndag, waar voor zij comparante verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en
erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe belend oost de steeg, west de Kaade, zuiden Cornelis Janse Bakker, en noorden de straat, voorts generalijk haar perzoon en alle
haare verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren,
en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 3e junij 1771.
Solvit
40e penning
ƒ 8 – 15 – 0 –
10e verhooging ƒ 0 – 17 – 8 –
ƒ 9 – 12 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 23b

Renvooi

Nademaal mij ondergeschreven secretaris bij quitantie van dato 8e maart 1786 op de grosse deezes staande gebleeken is dat het nevenstaande capitaal met de daarop verloopen intressen voldaan en betaald zijn, word deeze brieff, ingevolge het daarbij gegeeven consent
alhier ten prothocolle geroijeerd en gedood.
Actum den 9e maart 1786 P. Goudriaan.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Joris van den Heuvel en Cornelis
Verheij, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Gerrit van Houweningen oud scheepen en wonende alhier, den welke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen, cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van
Jacob Jansz van den Heuvel, meede alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen over de haven binnen deezen dorpe, belent oost Bastiaan Hoboken, west Cornelis
Kieboom zuiden het erf van Bastiaan Florusz Baggerman, zoo en in dier voegen als in
zijnen transportbrieff in dato 28 meij deeses jaars 1771 staat gemeld en noorden Ewoutenwaard off de Graaffelijkheid van Holland met het recht van een vrijen overpad, en van te
mogen laaden en lossen en een aanlegh bezuiden het gemelde erff in de haven voorts met
alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan
behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, wijders vrij en onbelast, behoudens
en onvermindert dan heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding 1769 en consent
1770, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en
voor de somma van een hondert vijf en zeventig guldens waar van hij comparant bekende
ontvangen te hebben een hondert guldens, en de resteerende vijf en zeventig guldens, met
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den intrest van dien tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, zal den kooper mogen en
ook moeten voldoen en betaalen, na voorgaande behoorlijke waarschouwing aan den andere, ten minste drie maanden voor den verschijndag, en waar voor het getransporteerde
zal zijn en blijven verbonden en executabel.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 13e junij 1771.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 4– 7– 8–
ƒ 0 – 8 – 12 –
ƒ 4 – 16 – 4 –

Huisnummering Couvée collectie 14H oost.

P. Goudriaan Jansz
Joris van den Heuvel
Cornelis Verheij
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Gerrit van den Heuvel en Joris van
den Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Sr Willem Hoogbruijn in huwelijk hebbende Anna Jacobse van den Heuvel, woonende te Gorinchem, den welke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Gijsbert Willemsz van den Heuvel,
woonende alhier, een halff huis of een agterkeuken met een vierde van een hoff en erve,
staande en geleegen binnen deezen dorpe, belent oost Hendrik van Driel, west Gerrit van
Houweningen, zuiden den kooper in deezen, en noorden ter halver haven, en dat met alle
de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, en zoo als het zelve altoos is gepossedeert en bezeeten geweest, volgens de oude
brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, als niets daar op staande dan den heer zijn
recht, en een rente van eenen duit, te betaalen op sint Maarten avond, ten behoeve van de
hooggeboren vrouwe van Werkendam, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1769
en consent 1770, beide incluis, en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde
getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat
omme en voor de somma van een hondert en sestig guldens waar van hij comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatste penning met den eerste.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 21e junij 1771.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 4–0–0–
ƒ 0–8–0–
ƒ 4–8–4–

Huisnummering Couvée collectie 112b

P. Goudriaan Jansz
Joris van den Heuvel
G. v. Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Cornelis Verheij,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Maaijke Verdoorn weduwe en boedelhoudster
van wijlen Arij Willemsz van den Heuvel, woonende alhier, de welke verklaarde verkogt
te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Johannes Hart meester timmerman, meede alhier woon-31-

agtig, een huis en erve staande en geleegen binnen deezen dorpe, belent oost de verkooperse, west Dirk Ponse Visser, zuiden de pastorije, en noorden de straat, met speciaal beding,
dat de steeg tusschen dit huis en het huis van de verkooperse, altijd vrij en onbelemmert
zal moeten zijn en blijven wijders met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden,
van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde,
voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert de heer zijn recht, gevrijd van de
ordinaris verponding 1769 en consent 1770, beide incluis, en langer niet, beloovende zij
comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder
verband als na regten, en dat omme en voor de somma van zeven hondert en negentig
guldens, waar van zij comparante bekende ontvangen te hebben een hondert en negentig
guldens, en de resteerende zes hondert guldens zal den bovengemelde Johannes Hart
gehouden en verpligt zijn te voldoen, in voegen en met alzulken intrest, als in den kustingbrieff, daar van op heeden meede te passeeren, breeder zal worden uitgedrukt, en waartoe
alhier word gerefereert
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 29e junij 1771.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 19 – 15 – 0 –
ƒ 1 – 19 – 8 –
ƒ 21– 14 – 8 –

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Cornelis Verheij
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 18

Kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Cornelis Verheij,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Johannes Hart meester timmerman woonende
alhier, den welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van
Maaike Verdoorn, weduwe van wijlen Arij Willemsz van den Heuvel, meede alhier woonagtig, een somma van zes hondert carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende
ter zaake van onbetaalde kooppenningen van een huis en erve, staande en gelegen binnen
deezen dorpe belent oost de voornoemde Maaijke Verdoorn, west Dirk Ponse Visser,
zuiden de pastorije, en noorden de straat, bij hem comparant van gezeide Maaijke Verdoorn gekogt, en door sezelve op heeden aan hem getransporteert, beloovende hij comparant van de voorschreven somma van zes hondert guldens intrest te zullen betaalen
tegens drie guldens en tien stuivers van’t hondert in’t jaar, te reekenen van den 1e meij
deezes jaars 1771 aff, en voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoening en afflossinge toe,
welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden, na voorgaande behoorlijke waarschouwing aan den anderen, ten minste drie maanden voor den verschijndag, waar voor
hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk het voorenstaande huis en erve, en
voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onder werpende de
judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten
daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 29e junij 1771
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P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
In kennisse van mij secretaris P. Goudriaan Jansz

Cornelis Verheij

Huisnummering Couvée collectie 18

Renvooi

Nademaal mij ondergeteekende secretaris bij quitantie van Gerrit van Houweningen op de
grosse deezes staande, gebleken is dat het capitaal, hier in gemeld, met den daar op
verloopen intrest voldaan is, word deeze brieff alhier ten prothocolle geroijeert en gedood.
Actum den 1ejulij 1786 P. Goudriaan.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Hendrik Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Gijsbert Willemsz van den Heuvel woonende
alhier, den welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van
Gerrit van Houweningen en Aart Kuijck, beide oud-scheepenen van en woonende binnen
deezen dorpe, een somma van zeeven hondert carolij guldens van twintig stuivers het stuk,
spruitende ter zaake van zo veele deugdelijk geleende en hen comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende derhalve van de exceptie de non numerata pecunia off van
onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde zomma van zeven hondert guldens intrest te zullen betaalen tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande
met dato deezes en voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoening en afflossinge toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden, na voorgaande behoorlijke waarschouwing aan den anderen, ten minste drie maanden voor den verschijndag, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een geheel huis met drie vierde parten van
een erve, (waar van het overige een vierde part Bastiaan de Weerd competeert) staande en
geleegen binnen deezen dorpe, belent oost Hendrik van Driel, west voornoemde Gerrit van
Houweningen zuiden dorps-straat, en noorden ter halver haven, en voorts generalijk zijn
perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle
regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen geteekent, den 18e julij 1771.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 17 – 10 – 0 –
ƒ 1 – 15 – 0 –
ƒ 19 – 5 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 112b

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris van Werkendam bij quitantie op de grosse deezes
staande, gebleeken is, dat het capitaal, aan de weduwe van Gerrit van Houweningen voor
de helft, en aan Dina Kuijck, zoo voor zich zelve, als voor de verdere meede erfgenaamen
van haaren vader Aart Kuijck, voor de wederhelft voldaan is, word deeze brieff alhier
geroijeert en gedood.
Actum den 24e september 1792 P. Goudriaan.
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Accord off transactie
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Dirk Piek, scheepen van den dorpe van Werkendam, Klaas van Dijk, weduwenaar van Jannetje Provoost,
woonende alhier, ter eenre, en Joost Christiaansz Stam, als in huwelijk hebbende Elizabeth
van Dijk dogter van voornoemde Klaas van Dijk, hem in echte verwekt bij gemelde
Jannetje Provoost, meede alhier woonagtig, ter andere zijde, te kennen geevende, dat tusschen de comparanten differenten waren ontstaan, zoo over de portie, den tweede comparant qualitate qua competeerende in de nalatenschap van gezeide Jannetje Provoost, als
over den eigendom van zommige goederen en effecten, in den boedel van voornoemde
Klaas van Dijk bevonden wordende, en voorts over de pretensien en actien, die denzelven
Klaas van Dijk tegens de voorgemelde Joost Christiaansz Stam sustineerde te hebben, tot
vereffening van welke, en affsnijding van procedures, bovengemelde partijen zijn overeengekomen en verdragen in deezer voegen dat den comparant ter andere zijde, binnen den
tijd van vier eerstkomende weeken, aan den comparant ter eenre zal opleggen en betaalen
een somma van twee hondert guldens, en dat daar meede zal zijn voldaan zodanige obligatie van twaalff hondert guldens, als door den comparant ter andere zijde in dato den 31
januarij 1770 ten behoeve van den comparant ter eenre is gepasseert zullende met de voldoening van voornoemde twee hondert guldens alle regt, den comparant ter eenre, uit
hoofde van gezeide obligatie, tegens den comparant ter andere zijde competeerende,
weezen geextingueert, en dezelve zijn gequiteert.
Dat den comparant ter eenre aan den comparant ter andere zijde, in vollen en vrijen eigendom zal laaten, ofte wel (voor zoo veel des noods) donateeren, gelijk den comparant ter
eenre verklaart te doen bij deezen, zeeker stukje weiland, groot twee mergen 219 roeden,
geleegen in den nieuwen Althenasen polder onder de Werken, belent oost de erffgenamen
van den heer van Wevelinchoven, west Gerrit van Houweningen, zuiden de kinderen van
Joost de Graaff, en noorden den bermsloot off dijk, als meede twee obligatien ijder groot in
capitaal een hondert en vijftig ponden, gesproten uit de conversie der nieuwe lijffrenten,
volgens resolutie der heeren staaten van Zeeland, van den 31 december 1756, ten comptoire van den ontvanger generaal te Middelburg, staande ten naame van Elizabeth van Dijk
zijnde van dato en geconverteert op den 23 meij 1757 geregistreert in’t 7e register der obligatien, folio 36 versus en 37, den 4 meij 1758, mits dat de comparant ter eenre zijn leeven
lang geduurende, zal trekken en genieten de zuivere revenuën en intressen van voornoemde stukje land en obliegatien, en wijders nog onder deeze expresse conditie dat, ingevalle
den comparant ter eenre (onverhoopt) met ziekte en ongemak mogte worden bezogt, zodanig, dat denzelve uit zijn revenuën en inkomsten niet konde bestaan, maar het noodig
waare, dat aan denzelve uit voorschreven capitaal van drie hondert ponden iets behoorde
te worden toegevoegt, het welk (zoo veel des noods) gelaaten word aan de bevinding en
het oordeel van den edel achtbare geregte van deezen dorpe, aan denzelven jaarlijks,
geduurende de voornoemde ziekte en ongemak uit het voorszegde capitaal van drie hondert ponden zoo veel zal worden toegevoegt, als onderling, off in cas van discrepanse, bij
voornoemde gerechte, na bevind van zaake zal geoordeelt worden te behooren, en
verklaarde den comparant ter eenre mitsdien alle recht, ’t welk hem op gemelde stukje land
en obligatien mogte competeeren in voegen voorszegt voor zoo veel desnoods) te cedeeren
en te donateeren aan en ten behoeve van den comparant ter andere zijde, die het zelve
(voor zoo veel desnoods) verklaarde in voegen te voorszegt accepteeren bij deezen en zul-34-

len hier meede dood en te niet zijn alle de voorszegde differenten, mitsgaders alle actien en
pretensien, die den een tegens den anderen mogte hebben, uit welken hoofde zulks ook
mogte zijn, en speciaal ter zaake van het huwelijks-goed verschote off geleende gelden,
welke den comparant ter eenre zoude kunnen off willen sustineeren ten laste van den comparant ter andere zijde te hebben, elkander over en weder ten vollen en zonder eenige
reserve quiteerende bij deezen.
Tevreeden zijnde de voornoemde partijen zig in den inhoude deezes vrijwillig bij den edel
achtbare gerechte van deezen dorpe te doen en laaten condemneeren, daar toe onwederroepelijk constituëerende Anthonij van Zuijdam, Willem van Eeten, Nicolaas van Slijpe
Rogiersz en Willem Mekern, alle procureurs voor welgemelde gerechte postuleerende, zoo
om de condemnatie te verzoeken als om daar in consenteeren, respective met belofte van
approbatie en onder verband als na regten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten protocolle geteekent, den 26e julij 1771.
P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Dirk Piek
In kennisse van mij secretaris P. Goudriaan Jansz

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Geerit van den Heuvel en Joris van
den Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Geertruij Schouten weduwe en
boedelhoudster van wijlen Aart Hanegraaff, woonende alhier, de welke verklaarde op den
27e maart deezes jaars 1771 alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen
wel en wettelijk op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Aart
Kuijck, oud-scheepen van deezen dorpe, een huis en erve, staande en geleegen binnen
deezen dorpe, belent oost de Wilse-steeg, west Arij Kieboom volgens de raaijinge, welke
door schout en scheepenen op den 3e deezer tusschen de wederzijde erven gedaan, en in de
ten zelven dage daar van gemaakte en geteekende acte breeder gemeld is, en waartoe mitsdien alhier gerefereert word, zuiden denzelven Arij Kieboom en de straat, en noorden de
haven, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en
onbelast, behoudens en onvermindert de heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding 1769 en consent 1770, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien
van verkooping van dato voornoemt waar toe alhier word gerefereert, beloovende zij comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van drie hondert en zeventig guldens,
waar van zij comparante bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den
eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 6e september 1771.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 9– 5–0–
ƒ 0 – 18 – 8 –
ƒ 10 – 3 – 8 –

P. Goudriaan Jansz
G.v.d. Heuvel
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 132b
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Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Adriaan de Groot,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Bastiaantje Buijs weduwe wijlen Bastiaan
Kieboom, en Willem Bastiaansz Kieboom beide woonende alhier, den welke bekende
onder renunciatie van het beneficie de duobus vel pluribus reis debend, van de kragt van
dien volkomen onderrigt zijnde, te zaamen, en ijder voor’t geheel, wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Gerrit van Houweningen, oud-scheepen van deezen
dorpe, een somma van twee hondert en vijftig carolij guldens van twintig stuivers het stuk,
spruitende ter zaake van zoo veele geleende en hem comparaten ten danke aangetelde
penningen renuncieerende derhalve van de exceptie van onaangetelde gelde, beloovende
zij comparanten van de voorszegde somma van twee hondert en vijftig guldens intrest te
zullen betaalen tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato deezes en
voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en aflossinge toe, welke afflossing zal
mogen en ook moeten geschieden, na voorgaande behoorlijke waarschouwing aan den
anderen, ten minste drie maanden voor den verschijndag, waar voor zij comparanten
verklaarde te verbinden, eerst specialijk het een huis en erve, staande en geleegen binnen
deezen dorpe, belent oost de Kaade, west Wouter van den Heuvel, zuiden de weduwe van
Bastiaan de Koning, en noorden de straat, en nog een huis en erve staande en geleegen als
vooren aan de Kaade, belend ten oosten deselve Kaade, west de Kaa-sloot, zuiden Bastiaan
Cornelisz Baggerman, en noorden de weduwe van Jacob Ariensz van den Heuvel en voorts
generalijk hunne perzoonen en alle hunne verdere goederen, dezelve onderwerpende de
judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten
daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 18e november 1771.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 6– 5–0–
ƒ 0 – 12 – 8 –
ƒ 6 – 17 – 8 –

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
A. De Groot
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 25b

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris van Werkendam bij quitantie van Gerrit van
Houweningen van dato 22e november 1785 op den grosse deezes staande, gebleeken is, dat
den inhoud van nevengemelde hijpotheeqbrieff en intrest voldaan is, word zulks alhier ten
prothocolle geroijeerd en gedood.
Actum den 21e december 1785 P. Goudriaan.
Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Adriaan de Groot,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Leendert de Heer, woonende alhier den welken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen,
cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van zijnen zoon Hendrik de Heer, de agterste helft in een huis met zijn erff daar aan behoorende, mitsgaders een aanleg in de sloot,
met het derde part van’t erff over de gemeene padt gelegen, staande en geleegen over de
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haven onder deezen dorpe, en dat met de belasting van twee gulden een erfpagt van twee
guldens ’s jaars, die thans Willem Jacobsz de Geus daar op spreekende heeft, en teffens
onder deeze conditie dat den transportant en zijne huisvrouw, hun leven lang geduurende,
het voornoemde huis en erve, met en benevens den getransporteerde en desselfs huisgezin,
zullen mogen blijven bewoonen en gebruiken zonder daarvoor eenige huur te betaalen,
wijders met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig
daar aan behoorende, en zoo als het zelve bij hem comparant thans nog word gepossideert
en bezeeten, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert de heer zijn regt, gevrijd
van de ordinaris verponding 1769 en consent 1770, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is,
onder verband als na regten, en dat (boven de gemelde belasting van erffpagt en vrije inwooning) omme en voor de zomma van tien guldens, waar van hij comparant bekende
voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 21e februarij 1772.
Solvit
40e penning van de kooppenningen
zijnde ƒ 10 – 0 – 0 – is
ƒ0– 5–0–
item van d’erfpagt a 2 guldens
’s jaars, tegen de penningen 25 ƒ 1 – 5 – 0 –
ƒ 1 – 10 – 0 –
ƒ 0– 3–0–
10e verhooging van dien
ƒ 1 – 13 – 0 –
Huisnummering Couvée collectie 11Hb.

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Adriaan de Groot
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Hendrikus Hanegraaff, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis Verheij, meede scheepen
alhier, de welken zoo voor zig zelve als in qualiteit als vader en administreerende voogd
over zijne minderjarige kinderen verklaarde met voorkennis en toestemming van den
toeziende voogd Willem Jacobsz de Geus verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen
wel en wettelijk op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Dina
Jans de Geus, woonende alhier een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe
belent oost Jan van der Bol, west de Kerksteeg, zuiden de steeg van gemelde Jan van der
Bol, en noorden de straat, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van
ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde,
voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert de heer zijn regt, gevrijd van de ordinaris verponding 1770 en consent 1771, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na rechten, en dat omme en voor de somma van een duizent en twee hondert guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met
den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 21e februarij 1772.
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Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 30 – 0 – 0 –
ƒ 3–0–0–
ƒ 33 – 0 – 0 –

Huisnummering Couvée collectie 10.

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
H. Hanegraaf
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Hendrikus Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Wouter Cornelisz Hanegraaff woonende alhier, voor zig zelve, mitsgaders Aart Kuijck in qualiteit als, met en benevens den weledele
gestrenge heer Diderik van Helden aangestelde curateuren over de perzoon en goederen
van Anna de Keijser, weduwe van wijlen Arij Korsten van den Heuvel, en verklaarde de
voornoemde comparanten, zoo in hun prive als voorgemelde qualiteit, op den 27e februarij
deezes jaars 1772, alhier publicq verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en
wettelijk op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Arij Teunisz
Hanegraaff, oud-scheepen van deezen dorpe, een huis en erve, staande en geleegen binnen
deezen dorpe, belent oost de weduwe van wijlen Adriaan Bouwens tot den aasdrop van
haar huis toe, en west den voornoemde Arij Hanegraaff zelve, strekkende voor van ’s
Heerenstraat aff, noordwaards op tot halver haven toe, en dat met alle de vrijdommen,
servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende volgens de
oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, niets daar op staande
dan den heer zijn recht en een rente van eenen duit jaarlijks, die de hooggeboren vrouwe
van Werkendam daar op spreekende heeft, en altijd op sint Maartens avond verschijnt en
betaalt moet worden, gevrijd van de ordinaris verponding 1770 en consent 1771, beide
incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, waar toe alhier werd gerefereert, beloovende zij comparanten, zoo in prive als
qualiteit het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder
verband als na regten, en dat omme en voor de zomma van negen hondert vijff en vijfftig
guldens, waar van zij comparanten bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten
penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 4e maart 1772.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 23 – 17 – 8 –
ƒ 2 – 7 – 12 –
ƒ 26 – 5 – 4 –

Huisnummering Couvée collectie 100.
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P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
H. Hanegraaf
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Hendrikus Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Joost Christiaansz Stam, woonende alhier, den
welken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te
dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Gerrit van Houweningen, oudscheepen van deezen dorpe, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe,
belent oost de steeg gemeen met Cornelis Kieboom, west Willempje en Maria de Jong,
zuiden de zwemsloot, en noorden de dorpsstraat, mitsgaders nog een griendje daar achter,
geleegen in Harmans-weer meede onder deezen dorpe belent oost en zuiden Joachim van
Brieving, en west voornoemde Hendrikus Hanegraaff, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de
oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert de heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding 1770 en consent 1771,
beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te
zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na rechten, en dat omme en voor de
somma van een duizent en zes hondert guldens, waar van hij comparant bekende voldaan
en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 31e maart 1772.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 40 – 0 – 0 –
ƒ 2–0–0–
ƒ 44 – 4 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
H. Hanegraaf
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 63.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Hendricus Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, de weledele heeren Adriaan en Hendrik
Martinus Pompe, woonende te Gorinchem, dewelke verklaarden verkogt te hebben, en
dienvolgende bij deezen wel en wettelijk op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en
ten behoeve van Goossen Verdoorn, oud scheepen van deezen dorpe, omtrent eene mergen
griendland, geleegen op de Bakkerskille, in Eijgjen-Ariens-weer, onder deezen dorpe, belent oost Korstiaan Hanegraaff, west Arij Teunisz Hanegraaff, zuiden de kooper zelve, en
noorden ter halver Bakkerskille, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daaraan behoorende, volgens de oude brieven daar van
zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert de heer zijn recht, gevrijd van
de ordinaris verponding d’anno 1770 en consent 1771, beide incluis en langer niet, beloovende zij heeren comparanten het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren
als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de zomma van zes hondert
guldens, waar van zij heeren comparanten bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten
penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 10e april 1772.
-39-

Solvit
40e penning
10e verhooging

15 – 0 – 0 –
1 – 10 – 0 –
16 – 10 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Dirk Piek, scheepenen van den dorpe van van Werkendam, Henderske Hanegraaff, weduwe van wijlen
Bastiaan Jansz Hanegraaff woonende alhier, den welke bekende wel en deugelijk schuldig
te weezen, aan en ten behoeve van monsieur Nicolaas Spruijt, koopman wonende te Gorinchem een somme van vier hondert carolij guldens van twintig stuivers ’t stuk, spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en haar comparante ten dank aangetelde
penningen, renuntiëerende derhalven van de exceptie de non numerata pecunia off van
onaangetelde gelde, beloovende zij comparante van de voorszegde somma van vier hondert guldens intrest te zullen betaalen tegens drie guldens van’t hondert in’t jaar, zullende
ingaan met den 1e augustus deezes jaars 1772, en voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden met vijff
en twintig guldens jaarlijks, wel meerder maar niet minder, te reekenen van den 1e augustus voornoemt, en voorts van jaar tot jaar , meede tot de volle voldoening en aflossing toe,
waar voor zij comparante verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en geleegen aan de noordzijde van de straat binnen deezen dorpe, belent oost Jan Dirksz
Schriek, west dorpserff, zuiden de straat, en noorden de haven, voorts generalijk haar perzoon en alle haaren verdere goederen, deselve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 30e julij 1772.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 10 – 0 – 0 –
ƒ 1–0–0–
ƒ 11 – 0 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Dirk Piek
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvee collectie 138a.

Renvooi

Nademaall mij ondergeszegde secretaris bij quitantie, op de grosse deezes staande
gebleeken is, dat het nevengemelde capitaal met de verloopen intressen ten volle voldaan
en betaald zijn, word zulks alhier genoteert, en deeze hijpotheekbieff alhier ten prothocolle
geroijeert en gedood.
Actum den 30e november 1782 P. Goudriaan.
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Copia
Op huijden den 20e september 1766 compareerde voor mij Dirck van Lobbrecht notaris
xc.....a, ende voor de nagenoemde getuijgen: de heer Pieter Drijfhout, weduwenaar van
mejuffrouw Aletta Catharina van Heijcop, woonende binnen deeze stad, mij notaris bekent,
ende verklaarde den heer comparant uit vrije en onbedwonge wille, zonder persuasie of
inductie, maar om zonderlinge redenen hem daar toe moveerende, in kragte van den
octroije bij den edele hove van Utrecht verleent, bij donatie inter vivos off gifte onder den
levendige, onwederroepelijk te donateeren te schenken en te geven, gelijk hij doet bij
deezen, aan en ten behoeven van mejuffrouw Margaretha Paringet, weduwe van de heer
Isaac Wedding, meede alhier woonagtig, alle zijne goederen, zoo roerende als onroerende,
actien en creditien waar ter plaatzen en van wat natuur dezelve ook zoude mogen wezen,
geene van dien uitgezondert, en wel specialijk alle zodanige huizen en landerijen, staande
en geleegen onder den gerechte van Emmenes, dewelke bij den heer comparant en desselfs
voornoemde overledene huisvrouw mejuffrouw Aletta Catharina van Heijcop voor de eene
helfte zijn aangëerft, na doode van den heere Klaes van Heijcop en mejuffrouw Maria
Christina van Rhijn, in der tijd echtelieden gewoond hebbende te Broek in Waterland volgens haarlieden testamentaire dispositie in dato 31e maij 1719 te Munnikkendam voor den
notaris Pieter Ketel en getuigen gepasseert, alle uitgedrukt en omschreven bij de quitantie
van betalinge van den 20e penningh in de provintie van Utrecht, in dato 11e december 1756,
omme met alle de voorszegde goederen te handelen als met haar vrije eijge goed mits nog
tans de gemelde juffrouw Margaretha Paringet weduwe van de heer Isaac Wedding, aan de
heer comparant zijn leven lang geduurende jaarlijks zal uitkeeren een somme van drie
hondert gulden, ingaande met primo augustij deezes jaars 1766, en bovendien op zijn overlijden een ordentelijke begraaffenis zal moeten worden gedaan des nademiddags met tien
á twaalff koetzen, ende verklaarde den heer comparant als voorszegde bij deze nogh te
donateeren, schenken en te geeven aan meergemelde juffrouw Margaretha Paringet, weduwe van den heer Isaac Wedding de legitime en frebellianicque portien en verder regt en
pretensien, als hem heer comparant competeert uit de nalatenschap van zijn edele moeder
mejuffrouw Willemina van Nippel, weduwe van de heer Dirk Drijfhout, nogthans meede
onder deeze mits dat den heer comparant zijn leven lang geduurende daar van zal trekken
en genieten de jaarlijkse revenuen, en dat gemelde juffrouw de weduwe van den heer Wedding, dezelve niet eerder zal mogen vorderen, als na’t overlijden van hem heer comparant.
Ter zelver tijd compareerde meede de gemelde mejuffrouw Paringet weduwe van d’ heer
Isaac Wedding, ende verklaarde de voorszegde donatien op de voorenstaande conditien en
mitzen dankelijk te accepteeren.
Tot naarkominge van’t geene voorszegt, verklaarde de respective comparanten te verbinden
haare perzoonen en goederen dezelve submitteerende als na rechten.
Verzoekende en consenteerende hier van acte, die is deze.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Utrecht, ter presentie van meester Mathijs Hogenhouck
van Lobbrecht advocaat voor den edele hove van Utrecht, en Simon Theodorus Gaukes
procureur voor de klijne rolle lands van Utrecht, als getuigen. (En was geteekent) Pieter
Drijfhout, M. Paringet weduwe J. Wedding, M.H.v. Lobbrecht S.T. Gaukes en D.v. Lobbrecht notaris (onder stond) Naar gedaane collatie accordeert deze met zijn principale
getekende, berustende ten protocolle van mij ondergeszegde binnen Utrecht resideerende
notaris, op den 26e augustus 1772
(was geteekent) D.v. Lobbrecht notaris.
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Deeze geregistreert en naar gedaane collatie
Met de voorenstaande copia accord
bevonden, in Werkendam den 19e september 1772
In kennisse van mij secretaris P. Goudriaan.
Decreetbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Geerit van den Heuvel en Dirk Piek,
Joris van den Heuvel, Hendrikus Hanegraaff en Cornelis Verheij scheepenen van den dorpe
van Werkendam, oirconden en getuigen met deezen brieff, dat Christiaan Akkermans, deurwaarder van de gemeenlandse middelen over Holland, uit kragte van de rigoreuse lettere
executoriaal, en vermogens onze schriftelijke authorisatie, na voorgaande sommatie en renovatie, in arrest genomen en in handen van de hooge overigheid gestelt heeft, zeeker huis
met zijn buiten en binnendijk aveling, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen
dorpe, belent oost Willem Kooijman, west de Kaasloot, zuiden Kors de Keijser, en noorden
de weduwe van Bastiaan Baggerman, toebehoorende Cornelis Ritmeester, omme daar aan
te verhaalen de agterstallige dorpsomslag van de jaare 1770 en dat met de kosten van executie daar omme te doen, waarop den gemelde deurwaarder, om te komen tot de voldoening, op twee zondagen voor de kerk alhier, en op twee marktdagen van de puije van het
raadhuis der stad Woudrichem, als de naaste maalstad, bij klokroeringe voor den volke
heeft afgeroepen en gepubliceert, dat hij voorneemens was het voorszegde huis met zijn
buiten en binnendijk avelinge, ten overstaan van schout en scheepenen van Werkendam,
aan den meestbiedende off hoogstmijnende, om gereeden en gepermitteerde gelde, bij
executie te verkoopen, dat daarom alle de geene die eenig regt off actie op voornoemde
huis ec.....a vermeende te hebben, en zig jegens de executie en verkooping wilden opposeeren, gehouden waren zig aan hem deurwaarder bekent te maken voor den 1e october
1772, op poene van een eeuwig stilzwijgen en silentium, en dewijl zig niemand als opposant heeft verklaart, off begeert deezen decreete te beletten, zoo heeft gemelde deurwaarder
op den 1e october voornoemt zig bevonden te huize en herberge van Gerrit van Houweningen binnen deezen dorpe, om aldaar publicq met open deur en vensters, ten overstaan
als vooren, de voorszegde verkooping te doen, en na dat de conditien met klokroeringe en
te zaamenroepinge, de omstanders waren voorgeleezen, is bij finaale affslag daar van
kooper gebleeven Aart Kuijck, oud-scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, voor
een somme van vier hondert vijff en negentig guldens, en dewijl bij relaas van gemelde
deurwaarder ons schout en scheepenen is gebleeken dat alle solemiteijten, na regten gerequireerd, zonder interruptie suffisantelijk geobserveert zijn, zoo is’t dat wij met rijpe delileratie doorgezien en overwogen hebbende alle ’t gene ter materie dienende was, geäpprobeert en geratificeert hebbende, approbeeren en ratificeeren bij deezen, de voorszegde verkooping en de proceduren in deezen gehouden, onterven den voornoemde geëxecuteerden
en alle anderen, van’t gemelde huis met zijn buiten en binnendijk avelinge, erven, vestigen
en decreteeren daar inne bij deezen den voornoemde kooper Aart Kuijck zijne erven en
nakomelingen, ofte actie van hem verkrijgende, omme het voornoemde gekogte mogen
gebruiken, behouden en bezitten, als zijn vrij en eigen goed, naarvolgende den inhoude der
conditien van verkooping daar van zijnde, mits de kooppenningen worden gebragt in consignatie ter secretarije alhier, omme de geregtelijke kosten affgetrokken zijnde, wijders
nopens het restant bij verbaal of sententie van proferentie te kunnen worden gedisponeert,
zoo als bevonden zal worden te behooren, inponeerende voorts den geëxecuteerden en alle
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anderen een eeuwig zwijgen en silentium, behoudens en onvermindert den heer zijn recht
Actum in judicio den 23 october 1772.
Solvit
40e penning
10e verhooging

6 – 3 – 12 –
0 – 12 – 6 –
6 – 16 – 2 –

Huisnummering Couvée collectie 10K.

P. Goudriaan Jansz
G.v.d. Heuvel
Dirk Piek
Joris van den Heuvel
H. Hanegraaf
Corn. Verheij
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Decreetbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Geerit van den Heuvel en Dirk Piek,
Joris van den Heuvel, Hendrikus Hanegraaff en Cornelis Verheij scheepenen van den dorpe
van Werkendam, oirconden en getuigen met deezen brieff, dat Christiaan Akkermans, deurwaarder van de gemeenlands middelen over Holland, uit kragte van de rigoreuse lettere
executoriaal, en vermogens onze schriftelijke authorisatie, na voorgaande sommatie en
renovatie, in arrest genomen en in handen van de hooge overheid gestelt heeft, zeeker huis
en erve, staande en geleegen over de haven binnen deezen dorpe, belent oost Bastiaan
Hoboken, west, Cornelis Kieboom, zuiden het erff van Bastiaan Florusz Baggerman, en
noorden Ewouten-waard off de Graaffelijkheid van Holland, toebehoorende Jacob Jansz
van den Heuvel, omme daar aan te verhaalen de agterstallige dorpsomslag van de jaare
1770, en dat met de kosten van executie daar omme te doen, waarop den gemelde deurwaarder, om te komen tot de voldoening, op twee zondagen voor de kerk alhier, en op twee
marktdagen van de puije van het raadhuis der stad Woudrichem, als de naaste maalstad, bij
klokroeringe voor den volke heeft afgeroepen en gepubliceert, dat hij voorneemens was het
voorszegde huis en erve ten overstaan van schout en scheepenen van Werkendam, aan den
meestbiedende off hoogstmijnende, om gereeden en gepermitteerde gelde, bij executie te
verkoopen, dat daarom alle de geene die eenig regt off actie op voornoemde huis en erve
vermeende te hebben, en zig jegens de executie en verkooping wilden opposeeren, gehouden waren zig aan hem deurwaarder bekent te maken voor den 8e october 1772, op poene
van een eeuwig stilzwijgen en silentium, en dewijl zig niemand als opposant heeft verklaart, off begeert deezen decreete te beletten, zoo heeft gemelde deurwaarder op den 8e
october voornoemt zig bevonden te huize en herberge van Gerrit van Houweningen binnen
deezen dorpe, om aldaar publicq met open deur en vengsters, ten overstaan als vooren, de
voorszegde verkooping te doen, en na dat de conditien met klokroeringe en te zaamen roeping, de omstanders waren voorgeleezen, is bij finaale affslag daar van kooper gebleeven
Kors de Vries woonende binnen deezen dorpe, voor een somme van twee en tagtig guldens,
en dewijl bij relaas van gemelde deurwaarder ons schout en scheepenen gebleeken is, dat
alle solemmiteiten na regten gerequireert, zonder interuptie, suffisantelijk geobserveert zijn,
zoo is’t dat wij met rijpe deliberatie doorgezien en overwogen hebbende alle ’t geene ter
materie dienende was geäpprobeert en geratificeert hebben, approbeeren en ratificeeren bij
deezen de voorszegde verkooping en de proceduren in deezen gehouden, onterven den
voornoemde geexecuteerden en alle anderen, van ’t gemelde huis en erve, erven, vestigen
en decreteeren daar inne bij deezen den voornoemde kooper Kors de Vries, zijn erven en
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nakomelingen, ofte actie van hem verkrijgende, omme het voornoemde gekogte te mogen
gebruiken, behouden en bezitten, als zijn vrij en eigen goed, naarvolgende den inhoude der
conditien van verkooping daar van zijnde, mits de kooppenningen worden gebragt in consignatie ter secretarije alhier, omme, de geregtelijke kosten afgetrokken zijnde, wijders
nopens het restant bij verbaal off sententie van preferentie te kunnen worden gedisponeert,
zoo als bevonden zal worden te behooren, imponeerende voorts den geëxecuteerden en alle
anderen een eeuwig zwijgen en silentium, behoudens en onvermindert den heer zijn recht.
Actum in judicio den 23 october 1772.
Solvit
40e penning
10e verhooging

1–0–8–
0–2–0–
1–2–8–

Huisnummering Couvée collectie 14H noord-oost

P. Goudriaan Jansz
G.v.d. Heuvel
Dirk Piek
Joris van den Heuvel
H. Hanegraaff
Corn. Verheij
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Hijpotheeq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Hendikus Hanegraaff
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Kors de Vries woonende alhier, den welke
bekende wel en deugelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Gerrit van Houweningen,
oud-scheepen van en wonende meede binnen deezen dorpe, een somme van een hondert
vier en dertig carolij guldens van twintig stuivers ’t stuk, spruitende ter zaake van zoo veele
deugdelijke geleende en hem comparante ten dank aangetelde penningen, renunciëerende
mitsdien van de exceptie de non numerata pecunia off van onaangetelde gelde, beloovende
hij comparant van de voorszegde somma van een hondert vier en dertig guldens intrest te
zullen betaalen tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato deezes en
voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal
mogen en ook moeten geschieden na voorgaande behoorlijke waarschouwing aan elkanderen, ten minsten drie maanden voor den verschijndag waar voor hij comparant verklaarde te
verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande geleegen over de haven binnen deezen
dorpe, belent oost Bastiaan Hoboken, west Cornelis Kieboom, zuiden Bastiaan Florusz
Baggerman, en noorden Ewoutenwaard off de Graaffelijkheid van Holland, op heeden aan
hem comparant bij decreet geleevert, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijnen verdere goederen, deselve onderwerpende alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 23e october 1772
Solvit
40e penning
10e verhooging

3– 7– 0–
0 – 6 – 12 –
3 – 13 – 12 –

Huisnummering Couvée collectie 14H noord-oost
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P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Renvooi

Nademaall mij ondergeteekende secretaris van Werkendam bij quitantie op den rug der
grosse van deezen hijpotheekbrieff staande gebleeken is, dat het daar in gemelde capitaal
voldaan is word deeze mitsdien alhier ten prothocolle gedood en geroijeert.
Actum den 25e maart 1779 P. Goudriaan.

Copie Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout Willem Zijmonsz de Geus en
Bastiaan Verheij, scheepenen van den dorpe de Werken, Jan Dirksz Schriek en Lena
Hackers, echtelieden, woonende te Werkendam, wordende zij comparante door hem
comparant als haaren man ten deezen geadsisteert, en tot het verlijden behoorlijk geauthoriseert, de welke bekende, onder renunciatie zij comparante van de benificien senatus
consulti velleiani et authentia si qua mulier, mitsgaders van’t regt van huwelijkse voorwaarden, en voorts beide de comparanten van’t beneficie de duobus vel pluribus reis
debendi, de respective beteekenissen hen onderricht, te zaamen, en ijder in solidum en
voor’t geheel, wel en deugelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van den heer Jan van
Wageningen, koopman en woonende binnen de stad Dordrecht een somme van twee duizent en vijff hondert guldens van twintig stuivers ijder, wegens geleenden en hen comparanten aangetelden gelde, affstaande mitsdien van de exceptie de non numerata pecunia,
welke zomme zij beloofden te zullen restituëeren heeden over drie jaaren aan gemelde heer
Jan van Wageningen, off aan den wettigen houder deezes, en intusschen daar van te betaalen interessen, tegens vier guldens van ijder hondert in’t jaar, heeden ingaande en zullende geduuren tot de effectuëele affbetaaling der hooftzom toe, bij’t betaalen van welke interessen zij comparanten verpligt zullen zijn te vertoonen de laatste quitantien van de gemeenelandse lasten en omslagen van de na te melden in deezen verpande landerijen, en niet
meer dan één en’t loopende jaar ten agteren mogen zijn, en wanneer zij comparanten de
voorszegde interessen niet promptelijk ten verschijntijde, off uiterlijk binnen veertien dagen daarna, mogten voldoen, off de gemelde lasten en omslagen niet in voegen voorszegt
mogten betaalen, zal het den houder deezes vrijstaan, om dit capitaal ten allen tijde, (mits
ten minsten drie maanden te vooren waarschouwende) te mogen opëisschen, waar tegen de
comparanten in cas van prompte voldoening aan’t geene voorszegt staat, de vrijheid gegund word, om jaarlijks (mits meede daarvan ten minsten drie maanden te vooren advertentie doende) in mindering van de voorszegde hoofdzom zoo veel aff te leggen als hen
conveniëert, dog niet minder dan met vijff hondert guldens teffens en verklaarden zij
comparanten voor de voldoening en nakoming van ’t geen voorszegt staat speciaal te verbinden en te hijpotheecque te stellen, de navolgende landerijen, als ten 1e drie mergen
bouwland en griend geleegen in de binnenbanne van deezen dorpe, belent oost Cornelis
Verheij en Ambroos de Jong, west d erffgenamen van de heer van Wevelinchoven, zuiden
den dijk, en noorden den vliet, ten 2e twee mergen griendland, geleegen onder deezen dorpe, in Knollaarde goed belent oost de volgende partij, west de weduwe Pierius, zuiden de
Graaffelijkheid, en noorden Gerrit van Houweningen, ten 3e, dertien hond griendland, geleegen als vooren, in Maaijke Heijmans weer, belent oost de weduwe Pierius, west de
voorgaande partij, zuiden de Graaffelijkheid en noorden Joachim van Brieving, ten 4e drie
en een half hond griendland, geleegen onder Werkendam, in Baailliuws-goed, belent oost
zuiden en noorden Johannes Kouwens en west de Graafdelijkheid, ten 5e zeven hond
griendland, gelegen als vooren in Balliuwsgoed belent oost en west de slooten, zuiden de
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erfgenamen van Simon van Vlugt, en noorden Arij Hanegraaff, en ten 6e een stukje land,
genaamt Dillenbleek, meede geleegen als vooren, belent oost Joost de Haan, west Dirk van
den Heuvel, zuiden en noorden de haven, waaromme zij comparanten, ten opzigte van de
drie laatste partijen, dan ook de registratie deezes ter secretarije van Werkendam voornoemt consenteeren en verzoeken en voorts generalijk hunne perzoonen en verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den
edele hove van Holland en hooge vierschaar van Zuid-Holland.
Te vreeden zijnde de comparanten en overgeevende bij deezen, omme zig, ten allen tijden,
in den inhoude en nakominge deezes, ten hunnen kosten, zoo bij den voorszegde hove van
Holland als hoogen vierschaar van Zuidholland, vrijwillig te doen en laten condemneeren
daar toe onwederroeppelijk constitueerende zodanige procureurs als voor welgemelde hove
zijn postuleerende, mitsgaders Pieter van Gelsdorp, Jan van der Star, Libertus van der
Bank, Anthonij Bax en Jan Hendrik Schultz van Hagen, alle procureurs voor opgemelde
hooge vierschaar postuleerende, zoo om de voorszegde condemnatie te verzoeken als om
daar in te consenteeren, respectief met belofte van approbatie en onder verbant als vooren.
Aldus gedaan en gepasseert in’t rechthuis van de Werken, en ten oirconde bij ons schout en
scheepenen ten prothocolle geteekent den 2e februarij 1773. (Was geteekent) P. Goudriaan
Jansz 1773, Willem Simonse de Geus, Bastiaan Verheij. (Onder stont) in kennisse
van mij secretaris (was geteekent) P. Goudriaan Jansz 1773
Ingevolge het consent en verzoek van den comparanten
in de voorenstaande hijpotheecqbrieff gemeld
is deselve alhier geregistreert, en na gedaane
collatie met desselfs principaal accord bevonden
Bij mij ondergeteekende secretaris van Werkendam, den
4 februarij 1773. P. Goudriaan Jansz.
(ter zijde stont)
Solvit
40e penning
ƒ 62 – 10 – 0 –
e
10 verhooging ƒ 6 – 5 – 0 –
ƒ 68 – 15 – 0 –
Huisnummering Couvée collectie 1H-D

Renvooi

Nademaall mij ondergezegde secretaris bij quitantie van Jan van Wageningen in dato 20
februarij 1786 op de grosse van de principaale brieff staande gebleeken is, dat de nevengemelde somme van vijff en twintig honderd guldens, met den verscheenen intrest voldaan
is, word deeze copie ook alhier ten prothocolle geroijeert.
Actum den 23e februarij 1786 P. Goudriaan.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Gerrit van den Heuvel en Hendricus
Hanegraaff, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis van der Schuijt, woonende alhier, den welke bekende wel en deugelijk schuldig tezijn, aan en ten behoeve van Arij
Hanegraaff, oud-scheepen van en wonende meede binnen deezen dorpe, een somme van
drie hondert carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende ter zaake van zoo
veele deugdelijke geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renuntiëe-46-

rende mitsdien van de exceptie de non numerata pecunia off van onaangetelde gelde,
beloovende hij comparant van de voorszegde somma van drie hondert guldens intrest te
zullen betaalen, tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato deezes en
voorts van jaar tot jaar tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden na voorgaande behoorlijke waarschouwing aan den anderen,
ten minsten drie maanden voor den verschijndag waar voor zij comparant verklaarde te
verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belent oost Arij Kieboom, west Arij Woutersz Hanegraaff, zuiden de pastorije, en noorden de
straat en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijnen verdere goederen, deselve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de
kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 23e april 1773
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 7 – 10 – 0 –
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 8– 5–0–

P. Goudriaan Jansz
G.v.d. Heuvel
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvee collectie 13

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris bij quitantie van C. Oostrom, staande op de grosse
deezes brieffs, gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal met 1 1/4 jaar intrest, voldaan en
betaald is, word zulks alhier genoteerd, en deeze brieff mitsdien ten prothocolle geroijeerd
en gedood.
Actum den 26e april 1784 P. Goudriaan.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Hendricus Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Willem Kooijman woonende alhier, den welke
verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Willem van der Leij, Meester timmerman, woonende te Pouderoijen een huis met de verbeterschap van binnendijk aveling
staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, belent oost de hooggeboren vrouwe
van Werkendam, west de kade, zuiden Arij de Klerk, en noorden de kinderen van Hendrik
Cornelisz Kuijck, met het regt van een overpadt en waterstoep, mitsgaders te mogen lossen
en laden, over en op het erff van hem verkooper, geleegen aan de westzijde van de Kaade
tegenover het voornoemde huis, wijders met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert dan heer zijn
recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1772 en consent 1773, beide incluis en
langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en
waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de zomma van vijf
hondert en dertig guldens waar van hij comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den
laatsten penning met den eersten.
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Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 15e meij 1773.
Solvit
40e penning
13 – 5 – 0 –
e
10 verhooging
1– 6– 8–
14 – 11 – 8 –

P. Goudriaan Janz
Dirk Piek
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Janz

Huisnummering Couvée collectie 34K.

Hijpoteecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Joris van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Klara de Weert, weduwe van wijlen Jan
Pietersz Slang woonende alhier, dewelke bekende wel en deugelijk schuldig te zijn, aan en
ten behoeve van Willem Jacobsz de Geus, oud-scheepen van en woonende meede binnen
deezen dorpe, een somma van een hondert en vijfftig carolij guldens van twintig stuivers
het stuk, spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en haar comparante ten
dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie de non numerata
pecunia off van onaangetelde gelde, beloovende zij comparante van de voorszegde somma
van een hondert en vijfftig guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar tot de volle voldoening
en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits
elkanderen ten minsten drie maanden te vooren behoorlijke waarschouwende, waar voor zij
comparante verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis met de verbeterschap van
buiten en binnendijk avelinge, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, belent oost de hooggeboren vrouwe van Werkendam, west de Kaa-sloot, zuiden Pieter Visser,
en noorden Geerit Kooijman, zoo en in dier voegen als het zelve bij haar comparante thans
word gepossideert en gebruikt, en voorts generalijk haar perzoon en alle haare verdere
goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den
hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 21e meij 1773
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 3 – 15 – 0 –
ƒ 0– 7– 8–
ƒ 4– 2– 8–

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvee collectie 52K.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Hendricus Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Huijbertje Heijmans, weduwe van Pieter de
Weert, woonende alhier, dewelke bekende wel en deugelijk schuldig te zijn, aan en ten be-48-

hoeve van Maaijke Verdoorn, weduwe Arij Willemsz van den Heuvel meede alhier woonagtig, een somma van drie hondert carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende
ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en haar comparante ten dank aangetelde penningen, renuncieerende mitsdien van de exceptie de non numerata pecunia off van onaangetelden gelde, beloovende zij comparante van de voorszegde somma van drie hondert
guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met
dato deezes en voorts van jaar tot jaar tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkanderen ten minsten
drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende waar voor zij comparant verklaarde te
verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe,
strekkende van de straat aff zuidwaards op tot de zwemsloot toe, belent oost de weduwe
van Joost de Graaff, en west Arij Kuijck, voorts generalijk haar perzoon en alle haare
verdere goederen, deselve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en
speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 6e augustus 1773.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 7 – 10 – 0 –
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 8– 5–0–

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 60 - 60a.

Renvooi

Deeze nevenstaande hijpotheecqbrieff is door het passeeren van een andere ten behoeve
van G.v. Houweningen, in dato 6 augustus 1781, aan den selven van Houweningen
qualitate qua voldaan.
In kennisse van mij secretaris P. Goudriaan.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis Kieboom Cornelisz woonende alhier, denwelke bekende wel en deugelijk schuldig te weezen, aan en ten behoeve van
m. . . . . . . . . . weduwe van Joost van Appelteeren, koopvrouw en woonende te Gorinchem, een somme van een duizent carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende
ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie de non numerata pecunia off van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van een duizent guldens
intrest te zullen betaalen, tegens drie guldens en tien stuivers van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato deezes en voorts van jaar tot jaar tot de volle voldoening en afflossing toe,
welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijden, mits elkanderen ten
minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor hij comparant
verklaarde te verbinden, eerst specialijk een en een halve merge griendland geleegen onder
deezen dorpe, in't Kerke-weer, belent oost de Kaasloot, west de volgende partij, zuiden de
erfgenamen van wijlen de heer Simon van Vlugt, noorden de hooggeboren vrouwe van
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Werkendam, nog eene merge griendland, geleegen als vooren in de vier roeden, belent oost
de voorgaande partij, west en noorden de hooggeboren vrouwe van Werkendam, en zuiden
halver Bakkerskille, en nog eene merge griendland gelegen als vooren, in't Goudse Breedweer, belent oost Arij Hanegraaff, west en noorden Joghem van Brieving, en zuiden halver
Bakkerskille, mitsgaders nog een huis en erve, genaamt Zelden tijd zonder strijd, staande
en geleegen over de haven binnen deezen dorpe, belent oost Arij Kuick, west denzelve cum
suis, zuiden de geregtigheid van Hermansweer, en noorden gemelde Arij Kuijck en voorts
generalijk zijn comparants perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende
de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten
daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 16e augustus 1773.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 25 – 0 – 0 –
ƒ 2 – 10 – 0 –
ƒ 27 – 10 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 8H.

Renvooi

Nademaal mij ondergetekende secretaris van Werkendam gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal met de intressen voldaan en betaald is, word deeze hijpotheekbrieff
mitsdien ten prothocolle geroijeert en gedood.
Actum den 21 augustus 1778. P. Goudriaan

Hijpotheeq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Joris van den Heuvel en Hendricus
Hanegraaff, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Trijntje Nieuwenhuisen, weduwe
van Bastiaan Swets, woonende alhier, de welke bekende wel en deugelijk schuldig te zijn,
aan en ten behoeve van Aart Kuijck, oud-scheepen van en woonende meede binnen deezen
dorpe, een somme van twee hondert carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende
ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en haar comparante ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie de non numerata pecunia off van onaangetelden gelde, beloovende zij comparante van de voorszegde somma van twee hondert guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato deezes en voorts van jaar tot jaar tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkanderen ten minsten drie
maanden te vooren behoorlijk waarschouwende waar voor zij comparante verklaarde te
verbinden, eerst specialijk een huis met buiten en binnendijk avelinge, staande en geleegen
aan de Kaade onder deezen dorpe, belent oost de weduwe van Schalk Schriek, west de
Kaasloot, zuiden Barent van de Werken, en noorden de weduwe van Arij Korsten van den
Heuvel en voorts generalijk haar perzoon en alle haare verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met
de kosten daar omme te doen.
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Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 4e october 1773
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ
ƒ
ƒ

5– 0–0–
0 – 10 – 0 –
5 – 10 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Joris van den Heuvel
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 5K.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Joris van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Gerrit van Houweningen oud-scheepen van en
woonende binnen deezen dorpe den welken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende
bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve
van Maarten Pietersz van Driel, meede alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe belent oost de school, west de steeg, zuiden de muur van’t
kerkhoff, en noorden de straat, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van
zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert dan heer zijn recht, gevrijd van
de ordinaris verponding d’anno 1772 en consent 1773, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt
is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van vier hondert twee en
twintig guldens waar van hij comparant bekende ontvangen te hebben twee hondert twee en
zeventig guldens, en de resterende een hondert en vijftig guldens met den interest van dien
tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, zal de kooper mogen en ook moeten voldoen en
betaalen, na voorgaande waarschouwing aan den anderen, ten minste drie maanden voor
den verschijndag, en waar voor mitsdien het getransporteerde zal zijn en blijven verbonden
en executabel.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 2e november 1773
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 10 – 11 – 0 –
ƒ 1– 1–4–
ƒ 11 – 12 – 4 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 6

Renvooi

NB: De annotatie nopens de voldoening van het nevensgemelde capitaal van ƒ 150 - 0 - 0 is gesteld in margine van de transportbrieff in dato 27e meij 1777
Voor memorie.
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Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Hendricus Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Arij Joosten Mink, woonende alhier, den welke bekende wel en deugelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Goossen Verdoorn,
oud-scheepen van en woonende meede binnen deezen dorpe, een somme van drie hondert
en vijftig carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende ter zaake van zoo veele
deugdelijke geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende
mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van ƒ 350 - 0 - 0 - intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato deezes en voorts van jaar tot jaar tot de volle voldoening
en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde,
mits elkander ten minsten drie maandente vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor
hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en geleegen aan de noordzijde van de straat binnen deezen dorpe, belent oost Joost Jacobz Stam,
west Jan Schriek zuiden de straat, en noorden de haven en voorts generalijk zijn perzoon
en alle zijne verdere goederen, deselve onderwerpende de judicatuure van alle regten en
regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Tevreede zijnde hij comparant en overgeevende bij deezen, omme zig, ten allen tijde in
den inhoude en nakominge deezes, ten zijnen kosten, bij den edelachtbare gerechte van
Werkendam voornoemt, vrijwillig te doen en laten condemneeren, daar toe onwederroepelijk constituëerende Anthonij van Zuijdam, Willem van Eeten, en Nicolaas van Slijpe
alle procureurs voor welgemelde gerechte postuleerende, zoo om de condemnatie te verzoeken, als om daar in te consenteeren respectievelijk met belofte van approbatie en onder
verband als vooren.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 8e november 1773
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ
ƒ
ƒ

8 – 15 – 0 –
0 – 18 – 8 –
9 – 12 – 8 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 136c-b.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Joris van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Arij Kieboom, president scheepen van deezen
dorpe den welken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig
op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Pieter Klaasz Verdoorn,
meede alhier woonagtig, zeeker erff geleegen binnen deezen dorpe belent oost Aart
Kuijck, west Bastiaan Verdoorn, zuiden het huis van den kooper dat leenroerig is aan de
heerlijkheid van Werkendam, en noorden de haven, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar toe behoorende, en zoo als het
zelve erff altoos is gepossideert en bezeeten geweest, voorts vrij en onbelast, behoudens en
onvermindert dan heer zijn recht, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is onder verband als na regten, en dat omme en
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voor dezelve zomme, waar voor het voornoemde huis aan den kooper is verkogt, gelijk als
in den verlijbrieff daar van, op heeden meede gepasseert, breeder staat vermeld, en waartoe
alhier word gerefereert.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 22e november 1773
Nota
De 40e penning en 10e verhoog
is bij het leen betaalt
dus alhier nihil

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 132a-133

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Hendricus Hanegraaff en Adriaan
de Groot, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Willem Kooijman, woonende alhier,
den welke bekende wel en deugelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Goossen Verdoorn, meede alhier woonagtig een somma van vijff hondert carolij guldens van twintig
stuivers het stuk, spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van vijff hondert guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met
dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke
afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkanderen ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis met de verbeterschap van binnen en buitendijk avelinge, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, belent oost de Akker
van hem comparant, west de Kaa-sloot, zuiden Jacob de Klerk, en noorden den comparant
zelffs, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de
kosten daar omme te doen. Tevreeden zijnde hij comparant en overgeevende bij deezen,
omme zig, ten allen tijde, in den inhoude en nakominge deezes, ten zijnen kosten, bij den
edelachtbare gerechte van Werkendam voornoemt, vrijwillig te doen en laten condemneeren, daar toe onwederroepelijk constitueerende Anthonij van Zuijdam, Willem van
Eeten, en Nicolaas van Slijpe alle procureurs voor welgemelde gerechte postuleerende,
zoo om de condemnatie te verzoeken, als om daar in te consenteeren respectievelijk met
belofte van approbatie en onder verband als vooren.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 18e januarij 1774.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 12 – 10 – 0 –
ƒ 1– 5–0–
ƒ 13 – 15 – 0 –

Huisnummering Couvée collectie 22K.

P. Goudriaan Jansz
H. Hanegraaff
Adriaan de Groot
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz
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Renvooi

Aan mij ondergezegde secretaris van Werkendam bij quitantie staande op de groose deeses
gebleeken zijnde dat het neevenstaande capitaal met den daarop verscheenen intrest is afgelost en voldaan zoo word deeze door mij alhier geroijeert en gedood.
Werkendam den 15 november 1810 W.J. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Joris van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, mitsgaders Anneke Quantis en Klaas Vermeijs
nomine uxoris, woonende alhier, Jan Thomasz Quantis woonende in de Werken, Bastiaan
van den Heuvel, Arij Sigmon, Jan IJsbrandsz van den Heuvel, voor zig en als zig sterk
makende ende rato caveerende voor zijne absente broeder en zusters, Bastiaantje de
Grondt voor zig zelve en als zig sterk makende ende rato caveerende voor haare absente
zuster, alle woonende alhier, mitsgaders nog de voornoemde Bastiaan van den Heuvel en
Jan Thomasz Quantis, in qualiteit als testamentaire voogden over de nagelaten minderjaarige kinderen, kindskinderen en verdere descendenten van wijle Adriaantje Thomasse
Quantis, Ariaantje van den Heuvel, en Maria van den Heuvel, en wijders nog de voornoemde respectieve comparanten als zig sterk makende en de rato caveerende voor de
nagelaten meerderjaarige kinderen en kindskinderen van wijle gezeide Maria van den
Heuvel welke voorszegde genomineerdens en derzelver gerepresenteerdens zijn de gezaamentlijke geinstitueerde erffgenaamen van wijlen Cornelis Quantis en Hendrikje van den
Heuvel, in leeven echtelieden, alhier gewoond hebbende en overleeden, en verklaarde de
bovengemelde comparanten, zoo in hun privé als gezeide qualiteiten, op den 25e januarij
deezes jaars 1774 alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en
wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Aart de Jongh,
meede alhier woonagtig een halve merge griendland, zoo water als land, geleegen onder
deezen dorpe, over de Bakkerskille, in de Zes-Roeden, belent oost Bastiaan Verheij, west
Wouter van den Heuvel cum suis, zuiden de weduwe van Bastiaan de Jongh, en noorden
Arij Versluijs, en dat met alle de vrijdommen servituiten en geregtigheeden, van ouds en
jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij
en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1772 en consent 1773, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge
de conditien van verkooping van dato voornoemt, waar toe alhier word gerefereert, beloovende zij comparanten het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als
regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de zomme van twee hondert en
zeventig guldens, waar van zij comparanten, zoo in hun prive als voorgemelde qualiteiten
bekenden voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 5e februarij 1774.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 6 – 15 – 0 –
ƒ 0 – 13 – 8 –
ƒ 7– 8–8–

ordinare verponding ƒ 18 – 0 – 0 –
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P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Joris van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Hermen Swets en Aart Kuijck woonende alhier, mitsgaders Korst Stam, woonende te Munnikendam, in qualiteit als testamentaire
voogden over Geertje Swets, nagelaten minderjaarige dogter van wijlen Bastiaan Swets en
Trijntje Nieuwenhuisen, in leeven echtelieden, alhier gewoond hebbende en overleeden en
verklaarden de comparanten in die qualiteit, op den 25e januarij deezes jaars 1774, alhier
publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen cedeeren
en transporteeren, aan en ten behoeve van Korst Hovestadt, meede alhier woonagtig, een
huis met buiten en binnendijk avelinge, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen
dorpe, belent oost de weduwe van Schalk Schriek, west de Kaa-sloot, zuiden Barent van de
Werken, en noorden de weduwe van Arij Korsten van den Heuvel, zijnde speciaal belast
met een capitaal van twee hondert guldens, tegens intrest van vier guldens van ’t hondert in
’t jaar ten behoeve van voornoemde Aart Kuijck, volgens hijpotheecqbrieff, op den 4e
october 1773, voor schout en scheepenen alhier gepasseert, wijders met alle de vrijdommen servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert
den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1772 en consent 1773,
beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato
voornoemt, waartoe alhier word gerefereert, beloovende zij comparanten het voornoemde
getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat
omme en voor de zomme van veertig guldens, boven de voorszegde belasting van twee
hondert guldens, welke den kooper (hier meede compareerende) verklaarde voor zijne
reekening en als eigen schuld over te neemen, met belofte van dezelve, volgens den inhoude van voornoemde hijpotheecqbrieff, aan gezeide Aart Kuijck, off de wettigen houder
van dien, te zullen aflossen en voldoen, en van welke bovengemelde veertig guldens zij
comparanten in qualite voornoemt, bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten
penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 5e februarij 1774.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 6– 0–0–
ƒ 0 – 12 – 0 –
ƒ 6 – 12 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 5K.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Joris van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Anthonij de Keijser, woonende alhier, den
welke verklaarde op den 10e deezer maand februarij, alhier publicq verkogt te hebben, en
dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten
behoeven van Eeltje Kuijck en Teuntje Kuijck, beide meede alhier woonagtig, een huis, en
erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost de steeg van Wouter van den
Heuvel, west Hendrik van Driel cum suis, zuiden de voornoemde Eeltje en Teuntje Kuijck,
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en noorden de oude haven, zoo en in dier voegen als het zelve van ouds gepossideert en
bezeeten, en den transportant aldaar geregtigt is, en dat met alle de vrijdommen servituiten
en geregtigheeden, van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn
recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1771 en consent 1772, beide incluis, en
langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, waartoe alhier word gerefereert, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te
zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de
somme van drie hondert vier en negentig guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 14e februarij 1774.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 9 – 17 – 0 –
ƒ 0 – 19 – 12 –
ƒ 10 – 16 – 12 –

P. Goudriaan Janz
Dirk Piek
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Janz

Huisnummering Couvée collectie 110.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Joris van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Everijna de Groot, laatst weduwe van Schalk
Janse Schriek, woonende alhier, de welke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende
bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeven van
Jan Anthonisz Bakker woonende in de Werken, een huis, erve en boomgaard, staande en
geleegen binnen deezen dorpe, met een steeg na de straat toe aan belent oost de pastorije,
west de Kaade, zuiden de Kaa-stoep en noorden Cornelis Verheij cum suis, off wie met
regt daar naast belent mogt zijn, met de belasting van een capitaal van vijff hondert guldens, daar op speciaal gevestigt, tegens intrest van vier guldens van’t hondert in’t jaar, ten
behoeve van de heer Johannes Kouwens, volgens hijppotheecqbrieff den transportbrieff, in
dato 25 april 1765 daar van zijnde, wijders met alle de vrijdomme, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daartoe behoorende, volgens de oude brieven daar
van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd
van de ordinaris verponding d’anno 1772 en consent 1773, beide incluis, en langer niet,
beloovende zij comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als
regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somme van een hondert guldens, boven en behalve het voorszegde daar op staande capitaal van vijff hondert guldens,
welke den kooper, (hier meede compareerende) verklaarde voor zijn rekening en als eigen
schuld over te nemen, met belofte van dezelve, volgens den inhoude van voornoemde transportbrieff, aan gezeide heer Johannes Kouwens, off aan den wettigen houder, te zullen
aflossen en voldoen, en van welke bovengemelde een hondert guldens zij comparante bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 3e maart 1774.
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Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 15 – 0 – 0 –
ƒ 1 – 10 – 0 –
ƒ 16 – 10 – 0 –

40e penning van de
rente zijnde
7 – 6 – 8 – tegen de
penning 25 is
ƒ 4 – 11 – 8 –
10e v erhoog
ƒ 0– 9– 4–
ƒ 21 –10 –12 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 24.

Renvooi

Nota, zie de afschrijving van dit capitaal hier voor, onder het transport van 25 april 1765

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Joris van den Heuvel en Adriaan de
Groot, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Arij Kuijck, Gerrit van Houweningen
Cornelis Woutersz Hanegraaff, en Cornelis Kieboom, alle woonende alhier in qualiteit de
twee eerste als administreerende en de twee laatste als toeziende executeurs van de testamenten van Arij Willemsz van den Heuvel en Maaijke Verdoorn, in leeven echtelieden,
alhier gewoond hebbende en overleeden, en verklaarden in die qualiteit op den 17e deezer
maand maart, alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig
op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Arnoldus Piek, meede
alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost
de erfgenamen van mejuffrouw de weduwe Groenewegen, west Johannes Hart, tusschen
welks en dit huis de steeg altoos vrij en onbelemmert zal moeten zijn en blijven volgens
den transportbrieff van dato 29e julij 1771, zuiden de pastorije, en noorden de straat, met
het regt van doorgang en meede gebruik van de steeg, tusschen de huizen van Cornelis
Jansz Bakker en de erffgenamen van mejuffouw de weduwe Groenewegen voornoemt, zoo
en in dier voegen, als bij den accorde off transactie, daar van op den 24e september 1716
voor schout en scheepenen alhier gepasseert, breeder staat uitgedrukt, waartoe alhier word
gerefereert, als meede met het regt van doorgang en meede gebruik van de steeg tusschen
de huizen van Johan van Langen en Jacobus Kalvers volgens den transportbrieff van dato
21 julij 1632, wijders met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en
jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van
zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, en uitgezondert eenen duit jaarlijks, die de hooggeboren vrouwe van Werkendam daar op spreekende heeft, en altijd op sint Maartens avond verschijnt en betaalt moet worden, zijnde
gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1772 en consent 1773, beide incluis, en langer
niet, en wijders ingevolge de conditie van verkooping van dato voornoemt, waartoe alhier
word gerefereert, beloovende zij comparanten het voornoemde getransporteerde te zullen
vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat alles omme en voor de
somme van vijffhondert vijff en twintig guldens, waarvan zij comparanten in qualite voornoemt bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatste penning met den eersten.
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Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 22e maart 1774.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 13 – 2 – 8 –
ƒ 1–6– 4–
ƒ 14 – 8 –12 –

P. Goudriaan Jansz
Joris van den Heuvel
Adriaan de Groot
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 17.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Dirk Piek, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis Kieboom, woonende alhier als in huwelijk
hebbende Elisabeth Versteeg, mitsgaders de heer Pieter Goudriaan Jansz en Gerrit van
Houweningen, beide meede alhier woonagtig, als te zamen en ijder van hun in’t bijzonder
speciaale last en procuratie hebbende van de heer Jan Crombou koopman woonende te
Rotterdam, als in huwelijk hebbende mejuffrouw Sophia Versteeg, en van gemelde juffrouw Sophia Versteeg zelve, alsmeede van de heer Adrianus Matthijs Versteeg, woonende te Zierikzee volgens procuratien in datis 23e november en 6e december 1773 op heeden
aan ons vertoont, en hier agter ten prothocolle geregistreert wijders nog de voornoemde
heer Pieter Goudriaan Jansz en Gerrit van Houweningen, als bij acte van den edel achtbare
geregte alhier gestelt zijnde tot voogden over Matthijs en Hendricus Versteeg, beide woonende te Rotterdam voornoemt, zijnde de voornoemde Elisabeth, Sophia, Adrianus Matthijs, Matthijs, en Hendricus Versteeg, de wettige nagelaten kinderen van wijlen Willem
Versteeg, die een broeder is geweest, zoo van Johanna Margaretha Versteeg, in leeven
huisvrouw van Arij Kuijck, als van Cornelis Versteeg, alhier gewoond hebbende en overleeden, en meede erffgenaam geweest zijnde van zijne voornoemde zuster Johanna Margaretha Versteeg, onder den last, in cas hij voor zijne huisvrouw zoude komen te overlijden
(gelijk gebeurt is) van fideicommis en restitutie, aan zijne naaste vrienden en erffgenaamen
ab intestato, en verklaarde de bovengemelde comparanten, zoo voor zig zelfs als in hunne
gezeide qualiteiten, publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig
op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Aart Kuijck, oudscheepen van en woonende binnen deezen dorpe een hondert vijff en zeventig roeden griendland, geleegen onder deezen dorpe, in Bailliuws-goed, genaamt het Doorne-bosje belend
oost Gerrit van Houweningen, west de Graaffelijkheid van Holland, zuiden voornoemde
Aart Kuijck, en noorden de heer Johannes Kouwens, off wie met regt daar naast belend en
geleegen mogte zijn, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden van ouds
en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van
zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van
de ordinaris verponding d’anno 1772 en consent 1773 alle incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato 13e april 1774, waartoe alhier word
gerefereert, beloovende zij comparanten, zoo voor zig zelfs als in hunne bovengemelde
qualiteiten, het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder
verband als na regten, en dat omme en voor de somma van tagtig guldens, waar van zij
bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
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Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 27e april 1774.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 2–0–0–
ƒ 0–4–0–
ƒ 2–4–0–

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Dirk Piek
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Ordinaris verponding ƒ 0 – 7 – 0 –

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Arij Kieboom en Dirk Piek, scheepenen van den dorpe van Werkendam, de heer Pieter Goudriaan Jansz en Gerrit van Houweningen, beide alhier woonagtig, als te zaamen en ijder van hun in’t bijzonder, speciaale
last en procuratie hebbende van de heer Jan Crombou, koopman woonende te Rotterdam
als in huwelijk hebbende mejuffrouw Sophia Versteeg, en van gemelde juffrouw Sophia
Versteeg zelve, als meede van de heer Adrianus Matthijs Versteeg, woonende te Zierikzee,
volgens procuratie in datis 23e november en 6 december 1773 op heeden aan ons vertoont,
en hier agter ten prothocolle geregistreert, wijders nog als bij acte van den edel achtbare
geregte alhier, gestelt zijnde tot voogden over Matthijs en Hendricus Versteeg, beide woonende te Rotterdam voornoemt, zijnde de voornoemde Sophia, Adrianus Matthijs, Matthijs, en Hendricus Versteeg, als meede Elizabeth Versteeg, getrouwt met Cornelis Kieboom, woonende alhier, de wettige nagelaten kinderen van wijlen Willem Versteeg, die
een broeder is geweest, zoo van Johanna Margaretha Versteeg, in leeven huisvrouw van
Arij Kuijck als van Cornelis Versteeg, alhier gewoond hebbende en overleeden, en meede
erffgenaam geweest zijnde van zijne voornoemde zuster Johanna Margaretha Versteeg,
onder den last, in cas hij voor zijne huijsvrouw zoude komen te overlijden, (gelijk gebeurt
is) van fideicommis en restitutie aan zijne naaste vrienden en erffgenaame ab intestate, en
verklaarden de bovengemelde comparanten in hunne gezeide qualiteiten verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren,
aan en ten behoeve van voornoemde Cornelis Kieboom, vier vijffde parten in een huis en
erve, (waar van het overige een vijfde part den kooper is competeerende) staande en geleegen over de haven binnen deezen dorpe, belend oost Arij Kuijck cum-suis, zuijden de
haven, west en noorden Arij Versluijs, off wie met regt daar naast belend en geleegen
mogte zijn, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en
jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde
voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1772 en consent 1773, beide incluis, en langer niet, en wijders
ingevolge de conditien van verkooping van dato 13e april 1774, waartoe alhier werd gerefereert, beloovende zij comparanten in hunne bovengemelde qualiteiten, het voornoemde
getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat
omme en voor de somme van een hondert en tien guldens, waarvan zij comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 27e april 1774.
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Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 2 – 15 – 0 –
ƒ 0– 5–8–
ƒ 3– 0–8–

P. Goudriaan Jansz
A. Kieboom
Dirk Piek
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvée collectie 10Ha.

Ordinaris verponding ƒ 0 – 10 – 0 –

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek, en Hendricus Hanegraaf
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Dirk Dirksz van den Heuvel junior woonende
alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van zijne
zuster Anna Dirks van den Heuvel, woonende te Zierikzee, een somme van vier hondert
carolij guldens van twintig stuivers ’t stuk, spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke
geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van
de exceptie de non numerata pecunia off van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van vier hondert guldens intrest te zullen betaalen, tegens
drie guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar,
tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkander ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk
waarschouwende, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een
partij prik-water, in de Bakkerskille, zijnde de helft in het water aan de zuidzijde van het
zoogenaamde Overweer, mitsgaders het geheele water aan de noordzijde tegens het zoogenaamde Wijtje en den Ouden griend , halver Kille voorts zijn schuiten en geheele visserij, met het geene daartoe en aan behoord, zoo van tooten, kubben, netten, als anderzints
niets uitgezondert, als meede alle zijne meubilen, huisraad en inboedel, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure
van alle regten ende regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme
te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 7e junij 1774.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 10 – 0 – 0 –
ƒ 1– 0–0–
ƒ 11 – 0 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
H. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris bij quitantie van Anna van den Heuvel, in dato 29
junij 1788 op de grosse dezes staande gebleeken is, dat deeze verschuldigde penningen,
zoo van hoofdsom als verloopen interest, door nevens gemelde Dirk van den Heuvel
voldaan zijn, word deeze brieff mitsdien ten prothocolle geroijeert en gedood.
Actum den 3 julij 1788
P. Goudriaan
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Copie
Op heden den 23e november 1773 compareerde voor mij Isaak Vroombrouk, notaris te
Rotterdam, en voor de naegenoemde getuigen, de heer Jan Crombou, koopman woonende
binnen deeze stadt als in huwelijk hebbende mejuffrouw Sophia Versteeg, mitsgaders
gemelde juffrouw Sophia Versteeg, zelve, met haar voornoemde man geassisteert, en tot
het passeeren deezer geauthoriseert, zijnde zij juffrouw comparante een wettige nagelaten
dogter van wijlen Willem Versteeg, die een broeder is geweest, zoo van Johanna Margaretha Versteeg, in leven huisvrouw van Arij Kuijk, als van Cornelis Versteeg, gewoond
hebbende en onlangs overleeden te Werkendam, en meede erffgenaam geweest zijnde ex
testamento van zijn voornoemde zuster Johanna Margaretha Versteeg, onder den last, in
cas hij voor zijne huisvrouw Cornelia Maria Koerkamp zoude komen te overlijden (gelijk
gebeurt is) van fideicommis en restitutie aan zijne naaste vrienden en erfgenamen ab intestato, en verklaarde zij comparanten in die qualiteit te constitueeren en volmagtigen, den
heer Pieter Goudriaan Jansz, schout en secretaris van Werkendam en de Werken, en de
heer Gerrit van Houweningen, beiden te Werkendam woonagtig, te zaamen en ieder van
hun in ’t bijzonder, specialijk om in naam en van weege hen comparanten van de weduwe
en boedelhoudster ofte van de erffgenamen off andere representanten van de voornoemde
Cornelis Versteeg, te vorderen en over te nemen den staat en inventaris, van alle de goederen, effecten en gelden, bij den zelven Cornelis Versteeg uit de nalatenschap van voornoemde J.M. Versteeg geërft en den voorszegde: last van fideicommis en restitutie subject, zoo en in voegen als de overleedene, tot het leeveren van dien bij provisioneele dispositie van scheepenen van Werkendam, in dato 1e april 1773, is gecondemmeert, voorts te
requireeren en neemen, acces en visie tot en van alle boeken, brieven chartres en papieren,
daartoe behoorende, en van alle off eenige derzelven te neemen de noodige simpele off
authentique copien of extracten, en des noods van de voornoemde weduwe erfgenamen off
representante te vergen en eisschen een expurgatie bij eede, van geene andere of meerdere
te hebben, te weeten off ter quader trouw weerloos geworden te zijn, wijders den zelven
staat en inventaris desnoods te debatteeren, en, behoorlijk geconstitueert off geredresseert
zijnde, den inhoude van dien, met en benevens haar comparantes meede geregtigdens tot
dezelve goederen, onder behoorlijke acte van acquit en dechargie over te neemen, met de
papieren en bescheiden daar toe relatieff, vervolgens met evengemelde meede geregtigdens te formeeren inleeveren en beëedigen, daar en zoo zulks behooren zal, de memorie
van aangaaff tot voldoening van ‘s lands impost op de collaterale successien en der comparanten aandeel daar in betaalen, als meede met als vooren te procedeeren tot schifting,
scheiding en verdeeling, ofte, des goedgevonden werdende, tot verkoop off ook verhuuringe, ’t zij publicq off uit de hand van alle off eenige derzelve goederen, de verkogte behoorlijk te transporteeren, tegens ontvang der kooppenningen qutantien te geven en verder generalijk alle noodige actens te passeeren, en regten te ageeren, ’t zij in cas van onverkoopt
verschil tegen de voornoemde weduwe erfgenamen off representanten van Cornelis Versteeg of meede geregtigdens tot voorszegde goederen, ’t zij tegens de debiteuren van rentebrieven off andere inneschulden, ofte huurders off bruikers van huizen ofte landerijen, daar
toe behoorende, ten dien einde arresten te doen en te ontslaan, cautien te stellen, procureurs te constitueeren, gewijsdens te doen executeeren, ofte van dezelve te provoceeren,
ook des geraden vindende met de partijen te accordeeren, transigeeren, off compromitteeren, met off zonder overgifte tot willige condemnatie, bij hoven off gerechten, en wat
meerder zoude mogen vereischt worden, en door de comparanten, in perzoon present zijnde, zoude kunnen off behooren gedaan te worden als houdende zij alle nadere volmagt,
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welke in eenig geval zoude kunnen begeerd worden, voor in deezen geëxpresseert en vervat en beloovende ten allen tijden te zullen approbeeren en van waarden houden, al ’t geen
bij de geconstitueerdens te zaamen en ieder van hen in ’t bijzonder, off bij derzelver gesubstituëerdens uit kragte deezes zal worden gedaan en verrigt, onder verband als na rechten.
Aldus gedaan en gepasseert te Rotterdam, ter presentie van Gijsbert Troost en Hermanus
van den Abeele als getuigen.
De minute geschreeve op een zeegel van twaalff stuivers is behoorlijk geteekent.
Quod Attestor
(was geteekent) Isaak Vroombrouk, Notaris publicq 1773.

Extract
Geminuteerd op een zegel van acht stuivers (was geteekent) W. Houwer
Heden den zesden december zeventien hondert drie en zeventigh, compareerde voor mij
Willem Houwer openbaar notaris bij den edelen hove van Holland, Zeeland en Westvriesland geadmitteerd, binnen Zierikzee resideerende present de nagenoemde getuigen:
De heer Adrianus Matthijs Versteeg, woonende binnen deeze stad, wettigen nagelaten
zoon van wijlen d’ heer Willem Versteeg die etcetera.
(Nota. Den volgende inhoud deezer procuratie accordeert in
alle deelen met die van den heer Jan Crombou en desselfs
huisvrouw mejuffrouw Sophia Versteeg, hier voor geregisteert
met dit onderscheid nogtans, dat deeze maar door één en
de voorenstaande door twee perzoonen gepasseert is,
waarom kortheidshalve in deezen tot de voorgemelde procuratie
gerefereert word)
Aldus gepasseert binnen Zierikzee voorschreeven, ter presentie van Koenraad Visser
Caspersz en Job Tromp, als getuigen ten deezen verzogt.
De minute deezer is behoorlijk geteekend
Quod testor
(was geteekent) W. Houwer notaris

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz, schout, Dirk Piek en Joris van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Jan Pruijssen junior, woonende onder Almkerk, den welke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op
te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeven van Adriaan de Groot, scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, vier hond griendland, geleegen onder deezen
dorpe agter de molen, belend oost en noorden Hendricus Hanegraaff, west Aart Kuijck, en
zuiden Hendrik Cornelisz Kuijck off wie met recht daar naast belend en geleegen mogte
zijn, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde,
voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de
ordinaris verponding d’anno 1772 en consent 1773 beide incluis en langer niet, beloovende
hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, on-62-

der verband als na regten, en dat omme en voor de somma van drie hondert zes en tagtig
guldens en tien stuivers, waar van hij comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den
laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 14e meij 1774.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 9 – 13 – 4 –
ƒ 0 – 19 – 6 –
ƒ 10 – 12 – 10 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Dirk Piek en Joris van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Willem van der Leij, Meester timmerman
woonende alhier, den welke bekende wel en deugelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve
van Willem Jacobsz de Geus, oud scheepen van woonende binnen deezen dorpe, een somma van twee hondert carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende ter zaake van
zoo veele deugdelijke geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renuncieerende mitsdien van de exceptie de non numerata pecunia off van onaangetelden gelde,
beloovende hij comparant van de voorszegde somma van 200 – 0 – 0 – intrest te betaalen,
tegens 4 1/2 guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar
tot jaar, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkander ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk
waarschouwende, waarvoor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een
huis met de verbeterschap van binnendijk avelinge, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, belent oost de hooggeboren vrouwe van Werkendam, west de Kaade
zuiden Arij de Klerk en noorden de kinderen van Hendrik Cornelisz Kuijck, en voorts
generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, deselve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, en den edelachtbare
geregte van Werkendam voornoemt.
Te vreede zijnde hij comparant en overgeevende bij deezen, omme zig, ten allen tijde, in
den inhoude en nakominge deezes, ten zijnen kosten, bij voornoemde geregte, vrijwillig
te doen en laten condemneeren, daar toe onwederroepelijk constitueerende Anthonij van
Zuijdam, Willem van Eeten, en Nicolaas van Slijpe alle procureurs voor welgemelde gerechte postuleerende, zoo om de condemnatie te verzoeken, als om daar in te consenteeren
respectievelijk met belofte van approbatie en onder verband als vooren.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 25e junij 1774.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 5– 0–0–
ƒ 0 – 10 – 0 –
ƒ 5 – 10 – 0 –

P. Goudriaan Jansz
Dirk Piek
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan Jansz

Huisnummering Couvee collectie 34K.
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Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris bij quitantie van Cornelis Kieboom op de grosse
deeses staande gebleeken dat het capitaal hier in gemeld met den daarop verscheenen intrest voldaan is, word deezen brieff alhier ten prothocolle geroijeerd en gedood.
Actum den 12 januarij 1797 P. Goudriaan.

Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Arij Kuijck en Willem Jacobsz de Geus,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Klaas Vermeijs, schipper en woonende alhier,
den welken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van de de heeren Jan Crombou, koopman en woonende te Rotterdam, als in huwelijk hebbende Sophia
Versteeg en Adrianus Matthijs Versteeg, woonende in Zierikzee, Matthijs Versteeg en
Hendricus Versteeg, beide woonende te Rotterdam voornoemt, te zaamen kinderen van
wijlen Willem Versteeg, en uit dien hoofde voor vier vijfde parten in de na te noemen obligatie geregtigt, een somma van drie hondert en twintig guldens, spruitende ter zaake van
deugdelijke geleende penningen, volgens obligatie ten laste van den comparant, als erffgenaam van Maria Quantis, in dato 5 meij 1745, welke voor gemelde vier vijfde parten door
het passeeren deezes word gecasseert en vernietigt renuncieerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van
ƒ 320 – 0 – 0 – intrest te zullen betaalen, tegens drie guldens 15 stuivers van’t hondert in’t
jaar, te reekenen van den 5 meij deezes jaars 1774 aff, en voorts van jaar tot jaar, na beloop
van tijd en zomme, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen
en ook moeten geschieden met vijfftig guldens jaarlijks, wel meerder maar niet minder, en
waar van het eerste jaar verschijnen zal den 5 meij1775, en zoo vervolgens jaarlijks, onder
deeze speciaale conditie, dat, ingevalle hij comparant in gebreken mogte blijven, de voorszegde vijfftig guldens, als meede de beloofde intressen, jaarlijks, ten langsten binnen veertien dagen na den verschijndag, te voldoen, als dan de houders off houder deezes, zullen
off zal kunnen en vermogen, het geheele off nog resteerende capitaal, met de verloopen intressen, te gelijk op te eisschen, en dienvolgende hij comparant verpligt zal zijn, alle het
zelve op de eerste aanmaaning op te leggen en te betaalen, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst speciaalijk een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen
dorpe, belend oost Aart Kuijck, west Hendrik de Vries zuiden de straat, en noorden het
Slik, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten ende regteren, en speciaal den hove van Holland, met
de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 11e october 1774.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 8– 0–0–
ƒ 0 – 16 – 0 –
ƒ 8 – 16 – 0 –

Huisnummering Couvee collectie 128.

Renvooi
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P. Goudriaan
Arie Kuijck
Willem J. De Geus
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Nademaal mij ondergezegde secretaris bij quitantie van, Faoma van der Burght, weduwe
W. Versteeg, als last en ordre hebbende van d’heer Jan Crombou, Matthijs en Hendicus
Versteeg en van d’erfgenamen van wijlen Adrianus Versteeg gebleeken is, dat in mindering van het nevenstaande capitaal betaald is een somma van ƒ 298 – 0 – 0 – en dat het
nevengemelde huis en erve door haar voor en in naam van dezelve perzoonen uit het speciaal verband is ontslagen, word zulks ingevolge het bij voornoemde quitantie gegeven
consent alhier ten prothocolle genoteerd
Werkendam den 3e augustij 1784
P. Goudriaan.
Hijpotheeq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Arij Kuijck en Willem Jacobsz de Geus,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Klaas Vermeijs, schipper en woonende alhier,
den welken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van de Aart
Kuijck, oud-scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, een somma van vier hondert
carolij guldens, spruitende ter zaake van deugdelijke geleende penningen, volgens obligatie in dato 1 october 1755, en handschrift in dato 3 meij 1764 welke door het passeeren
deezes beide worden gecasseert en vernietigt renuncieerende mitsdien van de exceptie van
onaangetelden gelde beloovende hij comparant van de voorszegde somma van ƒ400 – 0– 0
intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, te rekenen van den 1e
october deezes jaars 1774 aff, en voorts van jaar tot jaar, na beloop van tijd en zomme, tot
de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden met vijfftig guldens jaarlijks, wel meerder maar niet minder, en waar van het eerste
jaar verschijnen zal den 1 october 1775, en zoo vervolgens jaarlijks, onder deeze speciaale
conditie, dat, ingevalle hij comparant in gebreken mogte blijven, de voorszegde vijfftig
guldens, als meede de beloofde intressen, jaarlijks, ten langsten binnen veertien dagen na
den verschijndag, te voldoen, als dan de houder deezes, zal kunnen en vermogen, het geheele off nog resteerende capitaal, met de verloopen intressen, te gelijk op te eisschen, en
dienvolgende hij comparant verpligt zal zijn, alle het zelve op de eerste aanmaaning op te
leggen en te betaalen, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst speciaalijk
een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost voornoemde Aart
Kuijck, west Hendrik de Vries, zuiden de straat, en noorden het Slik, en voorts generalijk
zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle
regten ende regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 11e october 1774
Solvit
P. Goudriaan
e
ƒ 10 – 0 – 0 –
Arie Kuijck
40 penning
10e verhooging
ƒ 1–0–0–
Willem J. De Geus
ƒ 11 – 0 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris bij quitantie van Henderske Hanegraaff, weduwe
Aart Kuijck, gebleeken is, dat in mindering van het nevenstaande capitaal aan haar betaald
is een somma van ƒ 372 – 0 – 0 – en dat het nevengemelde huis en erve door haar uit het
speciaal verband is ontslagen, word zulks ingevolge het bij voornoemde quitantie gegeven
consent alhier ten prothocolle genoteerd.
P. Goudriaan
Werkendam den 17e december 1784
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Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz, schout, Cornelis Verheij en Arij Hanegraaff scheepenen van den dorpe van Werkendam, Eeltje Bouwers, weduwe van wijlen
Leendert Verheij woonende alhier, den welke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeven van Aart de Jong, schipper meede alhier woonagtig, een gaffel-rijsschip en boot,
met staande en loopende wandt en alle verder toebehooren, zoo van ankers cabels, touwen
en anderzints, zoo en in dier voegen als het zelve schip bij de transportante bevaaren en
thans in de haven van deezen dorpe geleegen is, beloovende zij comparante het voornoemde schip (dat vrij en onbelast is) verder te zullen vrijen en waaren voor alle aantaal
en namaaninge, van water bijl off, andere verband brieven, op alle stroomen en rivieren,
zoo wel buiten als binnen de vereenigde provincien, onder verband als na regten, en dat
alles omme en voor de somma van twee duizend guldens, waar van zij comparante bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 28e december 1774.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 50 – 0 – 0 –
ƒ 5–0–0–
ƒ 55 – 0 – 0 –

P. Goudriaan
Cornelis Verheij
Arij Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz, schout, Adriaan de Groot en Gerrit van
Houweningen, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Jacob Nederveen, schipper
woonende in de Werken, den welke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deeen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeven van Aart
Kuijck, oud-scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, een een gaffel-rijs-schip en
boot, met staande en loopende wandt en alle verder toebehooren, zoo van ankers, cabels,
touwen en anderzints, zoo en in dier voegen als het zelve schip bij den transportant bevaaen en thans in de haven van deezen dorpe geleegen is, beloovende hij comparant het voornoemde schip (dat vrij en onbelast is) verder te zullen vrijen en waaren voor alle aantaal en
namaaninge, van water bijl off, andere verband brieven, op alle stroomen en rivieren, zoo
wel buiten als binnen de vereenigde provincien, onder verband als na regten, en dat alles
omme en voor de somma van een duizend en vijff hondert guldens, waar van hij comparant
bekende ontvangen te hebben een duizend guldens, en de resteerende vijf hondert guldens
beloofde deb bovengemelde kooper (hier meede compareerende) te zullen voldoen en betaalen voor off uiterlijk in december deezes jaars 1775 waar voor mitsdien het voornoemde
getransporteerde schip zal zijn en blijven verbonden en executabel.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 23e januarij 1775
Solvit
40e penning
10e verhooging
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ƒ 37 – 10 – 0 –
ƒ 3 – 15 – 0 –
ƒ 41 – 5 – 0 –

P. Goudriaan
Dirk Piek
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Renvooi

Dewijl mij ondergeteekende secretaris, bij quitantie in dato 28 december 1775, op den rug
der grosse van den nevenstaande transportbrieff staande, gebleeken is, dat het restant der
kooppenningen ter somma van vijff hondert guldens, hier nevens gemeld, aan den verkooper voldaan is werd zulks alhier genoteert.
Werkendam den 7e maart 1776
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Adriaan de Groot en Gerrit van
Houweningen, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Aagje de Geus, weduwe van
wijlen Jacob Nederveen, wonende alhier, dewelke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten
behoeven van haaren zoon Jacob Nederveen, schipper woonende in de Werken, een een
gaffel-rijs-schip en boot, met staande en loopende wandt en alle verder toebehooren, zoo
van ankers, cabels, touwen en anderzints, zoo en in dier voegen als het zelve schip bij den
transportante bevaaren en thans in de haven van deezen dorpe geleegen is, beloovende zij
comparante het voornoemde schip (dat vrij en onbelast is) verder te zullen vrijen en waaren
voor alle aantaal en namaaninge, van water bijl off, andere verband brieven, op alle stroomen en rivieren, zoo wel buiten als binnen de verëenigde provincien, onder verband als na
regten, en dat alles omme en voor de somma van twee duizend guldens, waar van zij comparante bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 23e januarij 1775.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 50 – 0 – 0 –
ƒ 5–0–0–
ƒ 55 – 0 – 0 –

P. Goudriaan
Adriaan de Groot
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout, Arij Hanegraaff en Arij Kuijck, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Jacobus Hulst, schipper, zijnde thans alhier, den welke
verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeven van Adriaan de Groot, scheepen van en
woonende binnen deezen dorpe, omtrent agt hond griendland, met het water daar bij behoorende, strekkende tot halver Bakkers-kille geleegen onder deezen dorpe, in twee partijen, te
weten omtrent vijf hond in’t Kerke-weer belent oost Arij Versluijs, west Cornelis Backer en
Joost de Haan, zuiden de kinderen van Hendrik Kuijck, en noorden de voornoemde Bakkerskille, en omtrent drie hond in de Vier Roeijen, belend oost Aart de Jongh, west Arij
Kuijck, zuiden Wouter van den Heuvel, en noorden de kinderen van Hendrick Kuijck
off wie met regt daar naast belend en geleegen mogte zijn, en dat met alle de vrijdommen,
servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de
oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onver-67-

mindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1773 en consent
1774 beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en
voor de somma van drie hondert een en negentig guldens en elff stuivers, waar van hij
comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 27e februarij 1775.
Solvit
40e penning van ƒ 391 – 11– is ƒ 9 – 16 – 0 –
10e verhooging
ƒ 0 – 19 – 10 –
ƒ 10 – 15 – 10 –

P. Goudriaan
Arij Hanegraaff
Arie Kuijck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Arij Kuijck en Geerit van Houweningen,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis Kieboom, woonende alhier, den
welken verklaarde op den 28e junij deezes jaars 1775 alhier publicq verkogt te hebben, en
dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en te transporteeren, aan en
ten behoeve van Korst de Geus woonende in de Werken, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belent oost het gescheid van de Werken, west Wouter Hakker,
zuiden de Wiel, en noorden de Dorps-straat en dat met alle de vrijdommen, servituiten en
geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en
bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert dan heer
zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1773 en consent 1774, beide incluis
en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, waartoe alhier word gerefereert beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te
zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de
somma van twee hondert en negentien guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en
betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 6e julij 1775.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 5– 9–8–
ƒ 0 – 11 – 0 –
ƒ 6– 0–8–

P. Goudriaan
Arie Kuijck
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 1

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van Houweningen en Willem
Jacobsz de Geus, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Pleuntje Tameris, weduwe
van Bastiaan de Koning, woonende alhier, mitsgaders Jan Sprangers, als in huwelijk
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hebbende Ariaantje de Koning, Hendrik de Heer, als in huwelijk hebbende Anneke de Koning, Huijg de Koning, alle meede alhier woonagtig, en Jan de Koning woonende in de
Werken, en verklaarde de voornoemde comparanten verkogt te hebben, en dienvolgende bij
deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van
Wouter van den Heuvel meede alhier woonagtig, een huisje en erve, met de leggende vuurplaat en het geene verder nagelvast is, staande en geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe, belend oost de Kaade, west den kooper, zuiden de weduwe van Jacob van den Heuvel,
en noorden de weduwe van Bastiaan Kieboom strekkende het voornoemde erff noordwaards aan tot halver poort, in de heining langs de Kaade staande, onder deeze expresse
conditie, dat de eerste comparante, haar leeven lang geduurende, met de tegenswoordig bij
haar inwoonende kinderen, het gemelde huisje en erve zal mogen blijven bewoonen en gebruiken, en daar voor ook verpligt zal zijn, de verpondinge en andere lasten van het zelve te
voldoen en wijders na haar goedvinden, voor haare reekening te onderhouden, voorts met
alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, ook vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, beloovende zij comparanten het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is onder verband als na regten en dat (boven de voorszegde inwooning) omme en voor de somma van een hondert en tagtig guldens, waar van zij
comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 31e julij 1775
Solvit
40e penning van ƒ 180 – 0 – 0 – is ƒ 4 – 10 – 0 –
Item van 3 jaaren huur
tegens 10 – 0 – 0 – ’s jaars
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 5– 5–0–
10e verhooging
ƒ 0 – 10 – 8 –
ƒ 5 – 15 – 8 –

P. Goudriaan
Gerrit van Houweninge
Willem J. de Geus
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 25a.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Arij Hanegraaff en Willem Jansz de Geus,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Anna de Keijser, weduwe van Jacob Ariensz
van den Heuvel woonende alhier, de welken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende
bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van
Jan Korsten van den Bogaart scheepen van en woonende in de Werken, omtrent een halve
merge griendland, geleegen onder deezen dorpe, in Wouter-Teunisse-weer belent oost
Goossen Verdoorn, west Willem Kooijman zuiden de weduwe van Bastiaan de Jong, en
noorden Bastiaan Verheij en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van
ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde,
voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert dan heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1774 en consent 1775, beide incluis en langer niet, beloovende sij
comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder
verband als na regten, en dat omme en voor de somma van een hondert vijf en tagtig guldens en elf stuivers, waar van zij comparante bekende voldaan en betaalt te zijn den laatsten
penning met den eersten.
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Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 12e october 1775
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 4 – 12 – 8 –
ƒ 0– 9– 4–
ƒ 6 – 0 – 12 –

P. Goudriaan
Arij Hanegraaff
Willem F. de Geus
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Donatio inter vivos
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van Houweningen en Willem
Jacobsz de Geus, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Klara de Weert, weduwe en
boedelhoudster van wijlen Jan Pietersz Slang, woonende alhier, te kennen geevende dat zij
comparante, door zwakheid en hoogen ouderdom, buiten staat zijnde, om zig zelve eenig
gemak, nooddruft, off lighaams onderhout te kunnen verzorgen, uit dien hoofde bedugt was,
dat zij, in tijd en wijlen door langduurige ziekte en andere ongemakken, die met den ouderdom gewoonlijk gepaart gaan, nog tot armoede zoude kunnen geraaken, en wijders nog uit
aanmerking van de getrouwe diensten en onderstand, welke haare drie nog ongehuwde kinderen, zeedert het overlijden van haaren voornoemde man tot nu toe, aan haar comparante
hebben gedaan en gepresteert, en waar voor hun zeekerlijk een merkelijke zomme zoude
competeeren, raadzaam en billijk hadde geoordeelt, zig met alle de goederen, die zij thans in
eigendom bezit, en onder de na te melden conditien, aan haare voornoemde drie kinderen
over te geeven, en verklaarde de comparante dienvolgende, aan dezelve haare drie ongetrouwde kinderen, met naamen Pieter, Willempje en Meggelina Slang, bij donatio inter
vivos off gifte onder den levende, geschonken en gegeeven te hebben, gelijk zij comparante
aan hun schenkt en geeft, mitsgaders wel en wettig opdraagt, cedeert en transporteert bij
deezen, het huis met zijn buiten en binnendijkse avelinge, staande en geleegen aan de Kaade
binnen deezen dorpe, bij haar comparante thans bewoond en gebruikt wordende, als meede
alle haare meubilen, huisraad en inboedel, mitsgaders de schuijt en visserij, met alle ’t geene
daar toe behoord, en dus generalijk alle haare goederen, zoo roerende als onroerende, niets
ter wereld uitgezondert, nogtans onder de navolgende conditien:
Eerstelijk, dat de voornoemde haare drie kinderen nooit zullen mogen eisschen restitutie
van de penningen, die zij, zoo aan verscheenen intressen, reparatie aan ’t voornoemde huis,
als anderzints, voor haar comparante, van tijd tot tijd, hebben betaalt en verschoten, als
meede niet eenig huurloon, (haar anderzints competeerende), maar dat in tegendeel hunne
pretensien dien aangaande zullen moeten worden gehouden voor voldaan en vernietigt,
zonder eenige reserve.
Ten tweeden, dat de gezeide haare drie kinderen gehouden en verpligt zullen zijn, het voornoemde huis etcetera voortaan voor hunne reekening te onderhouden, en van alle ordinaire
en extraordinaire lasten te zuiveren, mitsgaders nog daar en boven te voldoen en betaalen,
alle de schulden en lasten van haar comparante, en bijzonder de te verschijnen intressen, als
ook het capitaal, van een hondert en vijff guldens, op het gemelde huis etcetera, volgens
hijpotheecqbrieff in dato 21 meij 1773, ten behoeve van voornoemde Willem Jacobsz de
Geus speciaal gevestigt.
En ten derde, dat de gemelde haare drie kinderen ook gehouden en verpligt zullen zijn, haar
comparante, en ’t gemelde huis, bij hun te laten inwoonen, en dezelve, zoo in ziekte als
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gezondheid, verder te alimenteeren en onderhouden, in eeten, drinken, kleedinge en reedinge, en generalijk in alle noodzaakelijk behoeffenissen, haar leven lang geduurende, en
wijders, overleeden zijnde, een eerlijke en ordentelijke begraaffenisse aan te doen.
Compareerde meede voor ons schout en scheepenen, de voornoemde: Pieter, Willempje en
Meggelina Slang, alle meede alhier woonagtig, en verklaarde de bovenstaande donatie
inter vivos off gifte onder levende van hunne voorgemelde moeder, onder de daar bij gevoegde conditien, bij deezen te accepteeren, met belofte van dezelve conditien in alle deelen
getrouwelijk te zullen opvolgen en nakomen, zonder daar tegens ooit iets te zullen doen off
onderneemen, in regten off daar buiten, alles onder verband van hunne prezoonen en goederen als na regten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 26e october 1775
P. Goudriaan
Gerrit van Houweningen
Willem F. de Geus
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 52K.
P. Goudriaan

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van Houweningen en Willem
Jacobsz de Geus, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Willem Kooijman, woonende
alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Johan
van Langen, oud scheepen en Meester Chirurgijn alhier een somme van zes hondert carolij
guldens van twintig stuivers ’t stuk, spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende
en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie
van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van zes hondert guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, ingaande
met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke
afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkander ten minsten
drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor hij comparant verklaarde te
verbinden, eerst specialijk agt hond griendland, geleegen onder deezen dorpe, in Wouter
Teunisse weer, belend oost en west de weduwe van Bastiaan de Jong, zuiden Goossen Verdoorn en noorden Bastiaan Verheij, nog een huis met buiten en binnendijks avelinge staande en geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe, belent oost de hooggeboren vrouwe van
Werkendam, west de Kaasloot zuiden Gijsbert Hakker, en noorden de weduwe van Jan van
Papendregt en voorts generalijk zijn persoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met
de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 13e november 1775.
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 15 – 0 – 0 –
Gerrit van Houweninge
10e verhooging
ƒ 1 – 10 – 0 –
Willem F. de Geus
ƒ 11 – 10 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 30K.
P. Goudriaan
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Cornelis Verheij en Arij Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Ariaantje Rombout, weduwe wijlen Lambert
Visser, woonende alhier, den welken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij
deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Joost
Kuijk, Meester smit, woonende te Sleeuwijk, een huis en erve, staande en geleegen binnen
deezen dorpe, belent oost Arnoldus Piek, west Hendrik van der Mast, zuiden de straat, en
noorden de weduwe van wijlen Jochem van Brieving en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de
oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer
zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1774 en consent 1775, beide incluis
en langer niet, beloovende zij comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen
en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van agt
hondert guldens, waar van zij comparante bekende ontvangen te hebben twee hondert guldens, en de resteerende zes hondert guldens zal den voornoemde Joost Kuijk gehouden en
verpligt zijn te voldoen, in voegen en met alzulken intrest, als in den kustingbrieff, daar van
op heeden meede te passeeren, breeder zal worden uitgedrukt, en waar toe alhier word
gerefereert.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 11e december 1775
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 20 – 0 – 0 –
ƒ 2–0–0–
ƒ 22 – 0 – 0 –

P. Goudriaan
Cornelis Verheij, president
Arij Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 78 - 79.

Kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Cornelis Verheij en Arij Hanegraaff,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Joost Kuik, Meester smit woonende te Sleeuwijk denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van
Ariaantje Rombout, weduwe wijlen Lambert Visser woonende alhier een somme van zes
hondert carolij guldens van twintig stuivers ’t stuk, spruitende ter zaake van onbetaalde
kooppenningen van een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belent oost
Arnoldus Piek, west Hendrik van der Mast, zuiden de straat, en noorden de weduwe van
wijlen Jochem van Brieving bij hem comparant van de voornoemde Ariaantje Rombout
gekogt, en door dezelve op heeden aan hem getransporteert, beloovende hij comparant van
de voorszegde somma van zes hondert guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van’t hondert in’t jaar, na beloop van tijd en zomme, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden heeden over een jaar
met twee hondert guldens, en dan vervolgens jaarlijks met vijftig guldens wel meerder maar
niet minder, edog bij manquement van dien, zal de aflossing van het geheel off nog resteerende capitaal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkanderen ten minste drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende waar voor hij comparant verklaarde
te verbinden, eerst specialijk het voornenstaande huis en erve, wijders generalijk zijn
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perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle
regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 11e december 1775.
P. Goudriaan
Cornelis Verheij, president
Arij Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 78 - 79.
P. Goudriaan
Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris, bij quitantie van Bastiaan Cornelisse Baggerman
en Anna van den Heuvel, als enige erfgenaamen van Ariaantje Rombout, weduwe van
Lammert Visser in dato 10 junij 1782, op de grosse deezes staande gebleeken is, dat deze
inhoud van de kustingbrieff met de intresse voldaan zijn, word deeze brieff mitsdien alhier
ten prothocolle geroijeerd.
Actum den 30 november 1790
P. Goudriaan

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacosz. de Geus en Jan van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Teuntje van Papendregt, weduwe van
wijlen Adrianus Gram, woonende alhier, den welke bekende wel en deugelijk schuldig te
zijn, aan en ten behoeve van Gerrit van den Heuvel, oud-scheepen van woonende binnen
deezen dorpe, een somma van drie hondert carolij guldens van twintig stuivers ’t stuk,
spruitende ter zaake van zoo veele geleende en haar comparante ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie de onaangetelden gelde, beloovende zij
comparante van de voorszegde somma van 300 – 0 – 0 – intrest te zullen betaalen, tegens 4
gulden van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, na
beloop van tijd en zomme, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal
mogen en ook moeten geschieden met vijff en twintig guldens jaarlijks, wel meerder maar
niet minder te reekenen van dato deezes aff, en zoo vervolgens, edog bij manquement van
dien, zal de houder deezes vrijstaan om het geheele off nog resteerende capitaal ten allen
tijden te gelijk op te eisschen, mitst ten minste drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor zij comparante verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis
met buiten en binnendijk avelinge, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe,
belent oosten zuiden Willem Kooijman, west de Kaa-sloot, en noorden Arij van Weijen, off
wie alom met regt daar naast belend en geleegen is, en voorts generalijk haar perzoon en
alle haare verdere goederen, deselve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 24e april 1776.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 7 – 10 – 0 –
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 8– 5–0–

Huisnummering Couvee collectie 29K.

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Jan van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
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Renvooi

Nademaal mij ondergeteekende secretaris bij quitantie, op de grosse deezes briefs staande,
gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal met den intrest voldaan en betaald is, word zulx
alhier genoteert en deeze mitsdien ten prothocolle geroijeert en gedood.
Werkendam den 2 meij 1782 P. Goudriaan.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Jan van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Pieter en Arij de Jongh, mitsgaders
Dirk Stolk, als in huwelijk hebbende Dirkje de Jongh, voor zig zelve, en nog te zaamen
instaande ende rato caveerende voor hunnen broeder Jan de Jongh, alle woonende te Crimpen op de IJssel dewelken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en
wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Aart Kuijck en
Teunis Hanegraaff, beide alhier woonagtig, de navolgende perceelen griendland, met het
houtgewas daar op staande, alle geleegen in Bailliuwsgoed onder deezen dorpe, naamentlijk
zeeven hond griendland, met nog een hoekje op de haven of ’t Gat van’t hoofd belend oost
Hendrik Kuijck en Adriaan de Groot, west den hoog edele heer van Hardinxveld, zuijden de
voornoemde haven, en noorden Hendrikus Hanegraaff, nog zeeven hond griendland met het
water daar bij behoorende, belend oost gezeide heer van Hardinxveld, west Johannes Kouwens, zuiden Willem Jacobsz de Geus, en noorden ter halver Bakkerskille, met nog een
hoekje op dezelve kille, belend oost Hendrik Kuijck, west voornoemde heer van Hardinxveld, zuiden de gemelde kille, en noorden de haven, en nog zeeven hond griendland belend
oost Gerrit van Houweningen en Arij Hanegraaff, west de Graaffelijkheid van Holland,
zuiden Johannes Kouwens, en noorden Cornelis Hoboken, off wie alom naast voornoemde
partijen met regt belend en geleegen is, en dat met alle de vrijdommen servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en
bescheiden daar van zijnde, en zoo als alle ’t zelve door de voorgemelde koopers, (bevoorens huurders daar van geweest zijnde) is gebruikt geworden voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert dan heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’ anno 1774
en consent 1775, beide incluis en langer niet, beloovende zij comparanten de voornoemde
getransporteerde goederen te zullen vrijen en waaren als regt is onder verband als na regten,
en dat omme en voor dez somme, een duizend en vier honderd guldens, waar van zij comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 2e meij 1776.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 35 – 0 – 0 –
ƒ 3 – 10 – 0 –
ƒ 38 – 10 – 0 –

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Jan van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

ordinairis verponding: 1e zeven hond ƒ 1 – 8 – 0 –
2e zeven hond ƒ 1 – 2 – 6 –
3e zeven hond ƒ 1 – 8 – 0 –
Zaamen
ƒ 3 – 18 – 6 –
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Cornelis Kieboom, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Arij Kieboom, oud-scheepen, van en
woonende binnen deezen dorpe, als last en procuratie hebbende van d’ heer Jacobus van
Aken, woonende binnen de stadt Brielle, volgens procuratie in dato 14 september 1776,
voor den notaris Meester Jan van Wageningen en getuigen aldaar gepasseerd, op heeden aan
ons vertoond, en hier agter ten prothocolle geregistreert, en verklaarde hij comparant, door
gemelde Jacobus van Aken verkogt te zijn en dienvolgende bij deezen in naam en wegens
denzelven wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van
Cornelis Kieboom Ariensz, woonende alhier, een huis en erve, staande en geleegen binnen
deezen dorpe, belent oost Cornelis Janse Bakker, west Arnoldus Piek, zuiden de pastorije,
en noorden dorpstraat, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van
ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1774 en consent
1775, beide incluis en langer niet, boloovende hij comparant in qualite voornoemt, dit zelve
getransporteerde wijders (ingevolge de oude brieven daar van zijnde, en waartoe alhier
word gerefereerd) te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat
omme en voor de somma van zes honderd en tagtig guldens, waar van hij comparant voor
zijn principaal bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 21e september 1776
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 17 – 0 – 0 –
ƒ 1 – 14 – 0 –
ƒ 18 – 14 – 0 –

Huisnummering Couvée collectie 16.

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Cornelis Kieboom
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Copie
Op huijden den 14e september 1776 compareerde voor mij Meester Jan van Wageningen,
openbaar notaris bij den edele hove van Holland geädmitteert, binnen de stadt Brielle resideerende, ter presentatie van de naargenoemde getuigen, de heer Jacobus van Aken, woonende binnen deeze stadt, dewelke verklaarde bij deezen te constitueeren ende magtig te
maken de heer Arij Kieboom, oud-schepen, en woonende te Werkendam specialijk omme te
compareeren voor den edel achtbare geregte van Werkendam voornoemt, en aldaar na stijle
locaal, uit naam ende van wegens hem comparant, aan den heere Cornelis Kieboom te transporteeren, ende in vrijen eigendom over te dragen, alzulke een huis en erve, als binnen Werkendam voornoemt is staande ende hij comparant aan den voornoemde heer Cornelis Kieboom onlangs uit de handt heeft verkogt, omme ende voor de zomme van zes honderd en
tagtig guldens vrij geldt, dezelve kooppenningen te ontvangen, ende daar van aan hem comparant behoorlijk verantwoording te doen, ende voorts generalijk alles verder te doen en te
verrigten,’t welk eenigzints mogte werden gerequireert.
Aldus gedaan ende gepasseert ter presentie van Dirk Boers, en Eduard Sandifort, als
getuigen hier toe verzogt.
De minute deezes is behoorlijk geteekent
Quod attestor
(was geteekend) J.v. Wageningen - notaris
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout, Joris van den Heuvel en Cornelis Kieboom, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Bastiaan Verheij oud-scheepen van en
woonende in de Werken, den welke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeven van Gerrit
van den Heuvel, scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, den vrijen eigendom van
omtrent zeven en een halff hond buiten griendinge, geleegen in Wouter-Teunisse-weer onder deezen dorpe, met het tweejaarig houtgewas daar op staande, belend oost voornoemde
B. Verheij cum suis west Arij Versluijs, zuiden Willem Kooijman, en noorden ter halver
Bakkerskille en dat met alle vrijdommen, servituiten en geregtigheden van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding
d’anno 1775 en consent 1776, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het
voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na
regten, en dat omme en voor de somma van zes honderd guldens, waar van hij comparant
bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 22e november 1776.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 15 – 0 – 0 –
ƒ 1 – 10 – 0 –
ƒ 16 – 10 – 0 –

P. Goudriaan
Joris van den Heuvel
Cornelis Kieboom
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Joris van den Heuvel en Hendrik de Vries,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis Bastiaansz Verheij, als in huwelijk
hebbende Antje Nederveen, woonende in de Werken, voor zig zelve, en nog als zig sterk
makende en de rato caveerende voor de verdere meede erfgenaamen, van wijlen Aagje de
Geus, in leeven weduwe van wijlen Jacob Nederveen, alhier gewoond hebbende en overleeden, en verklaarde hij comparant, met en benevens de voornoemde verdere meede erffgenaamen op den 19e deezer maand november, ten overstaan van schout en scheepenen van
de Werken voornoemt publicq verkogt te hebben, en dienvolgende, zoo voor zig zelve als in
qualite voornoemt, bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan
en ten behoeve van Gerrit van den Heuvel, scheepen van en woonende binnen deezen dorpe,
een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Arij Hanegraaff
west voornoemde Gerrit van den Heuvel, zuiden de straat, en noorden de haven, zijnde belast met een erffpagt van tien stuivers jaarlijks, ten behoeve van de kerk van Werkendam
voornoemt, wijders met alle de vrijdommen servituiten en geregtigheden van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde,
voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinairis verponding d’anno 1775 en consent 1776, mitsgaders erfpagt 1775, alle incluis en
langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt waar toe
alhier word gerefereert, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te
zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de
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somma van twaalff honderd en vijftig guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en
betaalt te zijn, den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 30e november 1776
Solvit
40e penning van ƒ 1250 – 0 – 0 – is ƒ
item van d’erfpagt, tegens
de penning 25 is ƒ 12 – 10 – 0
ƒ
ƒ
10e verhooging
ƒ
ƒ

31 – 5 – 0 –
0– 6–4–
31 – 11 – 4 –
1 – 10 – 2 –
34 – 14 – 6 –

P. Goudriaan
Joris van den Heuvel
HDV
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Joris van den Heuvel en Hendrik de Vries,
scheepenen van den dorpe van Werkendam, Gerrit van den Heuvel, scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, den welke verklaarde vermangelt off verruilt te hebben, en
dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten
behoeven van Cornelis Bastiaansz Verheij, woonende in de Werken, een huis en erve staande en gelegen binnen deezen dorpe, belent oost Arij Hanegraaff, west voornoemde Gerrit
van den Heuvel, zuiden de straat en noorden de haven, zijnde belast met een erfpagt van tien
stuivers jaarlijks ten behoeve van de kerk van Werkendam voornoemt wijders met alle de
vrijdommen servituiten en geregtigheden van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende,
volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens
en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinairis verponding d’anno 1775 en
consent 1776, mitsgaders erfpagt 1775, alle incluis en langer niet, beloovende hij comparant
het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na
regten, en bekende voorts met den eigendom van zeekere drie mergen griendinge, geleegen
onder deezen dorpe, in Brouwers-waard, (welke op heeden door gemelde Cornelis Bastiaansz Verheij aan hem getransporteert zullen worden) van de waarde van het voornoemde
getransporteerde, zijnde volgens tauxatie twaalff honderd en vijftig guldens, voldaan en
betaalt te zijn, zonder eenige reserve.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 30e november 1776.
Solvit
40e penning van ƒ 1250 – 0 – 0 – is ƒ 31 – 5 – 0 –
item van d’erfpagt, tegens
de penning 25 is 12 – 10 – 0
ƒ 0– 6–4–
ƒ 31 – 11 – 4 –
10e verhooging
ƒ 1 – 10 – 2 –
ƒ 34 – 14 – 6 –

P. Goudriaan
Joris van den Heuvel
HDV
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvee collectie 104.
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout, Joris van den Heuvel en Hendrik de
Vries, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Cornelis Bastiaansz Verheij woonende
in de Werken, den welke verklaarde vermangelt off verruilt te hebben, en dienvolgende bij
deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeven van
Gerrit van den Heuvel, scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, zeekere drie mergen griendinge geleegen onder deezen dorpe, in den Brouwers-waard, strekende van de
Bakkerskille aff, zuidwaards aan tot Goossen Verdoorn toe, belend oost Korstiaan Hanegraaff cum suis en west Jan Christiaan de Kok, onder conditie dat de eigenaars van de agterleggende partijen hun houtgewas op dit land zullen mogen schelven, ’t welk den eigenaar van deeze partij zal moeten gedoogen, en ook dat de gezaamentlijke eigenaars den
sloot altoos zullen moeten onderhouden, wijders met alle de vrijdommen servituiten en
geregtigheeden van ouds en jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven
daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht,
gevrijd van de ordinairis verponding d’anno 1775 en consent 1776, beide incluis en langer
niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en bekende voorts, met den eigendom van een
huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, (’t welk op heeden door gemelde
Gerrit van den Heuvel aan hem getransporteert is) en met een somma van vijfftig guldens,
van de waarde van het voornoemde getransporteerde, zijnde volgens tauxatie dertien honderd guldens voldaan en betaalt te zijn, zonder eenige reserve.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 30e november 1776
Solvit
40e penning van ƒ 1300 – 0 – 0 – is
10e verhooging
Huisnummering Couvee collectie 104.

ƒ 32 – 10 – 0 –
ƒ 3– 5–0–
ƒ 35 – 15 – 0 –

P. Goudriaan
Joris van den Heuvel
HDV
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Hijpotheeq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van den Heuvel en Hendrik de
Vries, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Anna de Keijser, weduwe van wijlen
Jacob van den Heuvel, woonende alhier, dewelken bekende wel en deugdelijk schuldig te
zijn, aan en ten behoeve van Adriaantje van Loon, laatst weduwe van Christiaan Klis,
woonende thans te Hardinxveld, een een somme van drie honderd carolij guldens van
twintig stuivers het stuk, spruitende ter zaake van zoo veel deugdelijke geleende en haar
comparante, zoo bevoorens als op heeden ten dank aangetelde penningen, renuncieerende
mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende zij comparante van de
voorszegde somma van ƒ 300 – 0 – 0 – intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens
van’t hondert in’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar tot de volle
voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten
allen tijde, mits elkander ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende,
waar voor zij comparante verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe belend oost de Kaade, west Pieter
Cornelisse Kuijck, zuiden Willem Kieboom en noorden Wouter van den Heuvel, en voorts
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generalijk haar perzoon en alle haare verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar
omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 6e december 1776
Solvit
40e penning van ƒ 7 – 10 – 0 –
10e verhooging ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 8– 5–0–

P. Goudriaan
G. v. d. Heuvel
HDV
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvee collectie 1K.

Renvooi

Nademaal mij ondergeteekende secretaris bij quitantie, op de grosse deezes briefs staande,
gebleeken is, dat het nevengemelde capitaal met den intressen voldaan en betaald is, word
deeze hijpotheeqbrieff mitsdien alhier ten prothocolle geroijeert en gedood.
Werkendam den 31e october 1778 P. Goudriaan.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Joris van den Heuvel en Ambrosius
de Jong, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Arij Hanegraaff, oud-scheepen van
en woonende binnen deezen dorpe, den welken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Wouter Cornelisz Vermeulen, meede alhier woonagtig, een huis en erff, staande
en geleegen binnen deezen dorpe, aan de noordzijde van de straat, belend oost den verkooper zelff, west Cornelis Bastiaansz Verheij, zuiden dorps-straat, en noorden de oude
haven, en dat onder deeze speciaale conditien en bepaalingen:
1e, Dat de heining, tusschen de erven van den kooper en verkooper staande, door hen te
zaamen en voor gemeene reekening zal moeten onderhouden en betaalt worden.
2e, Dat den kooper het water, dat op zijn erff valt, zal moeten loozen aan de westzijde van
de gemelde heining, naar de haven toe zonder de verkooper daar door off meede eenigzints
te benadeelen.
En 3e, dat den verkooper en zijne recht verkrijgende, het licht staande in het middelste vertrek van het voornoemde verkogte huis nooit zullen mogen betimmeren, maar altoos, in’t
noorden, vier Rhijnlandse voeten van de noortwaardse stijl van het nu staande cosijn moeten affblijven, en ook in’t oosten en zuiden nooit nader als het jegenswoordig staat, zullen
mogen timmeren.
Wijders met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig
daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij
en onbelast, behoudens en onvermindert dan heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris
verponding d’anno 1775 en consent 1776, beide incluis, en langer niet, beloovende hij
comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder
verband als na regten, en dat omme en voor de somma van een duizend drie honderd en
zestig guldens en tien stuivers, waar van hij comparant bekende voldaan en betaalt te zijn
den laatsten penning met den eersten.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 9e januarij 1777.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 34 – 0 – 0 –
ƒ 3–8–0–
ƒ 37 – 8 – 0 –

Huisnummering Couvée collectie 103.

P. Goudriaan
Joris van den Heuvel
Ambrosius de Jong
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan Jansz schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris
van den Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Elisabeth Versteeg, weduwe
en boedelhoudster van wijlen Cornelis Kieboom, woonende alhier, dewelke verklaarde
verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en te
transporteeren, aan en ten behoeve van Cornelis Kieboom Ariensz, meede alhier woonagtig, den vrijen eigendom van omtrent een halve merge griendinge met het lot daar op
staande geleegen in’t Baillliuws-goed onder deezen dorpe, belend oost de weduwe van
Johannes Rijkes, west den heer van Hardinxveld, zuiden de weduwe van Bastiaan de Jong,
en noorden Johannes Kouwens, doende jaarlijks in de ordinaris verponding zeeven stuivers, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert dan heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1775 en consent 1776, beide incluis, en langer niet, beloovende hij comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van twee honderd guldens, waar van
zij comparante bekende voldaan en betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 11e februarij 1777.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 5– 0–0–
ƒ 0 – 10 – 0 –
ƒ 5 – 10 – 0 –

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Ordinaris verponding ƒ 0 – 7 – 0 –

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van den Heuvel en Hendrik de
Vries, scheepenen van den dorpe Werkendam, Elisabeth Versteeg, weduwe en boedelhoudster van wijlen Cornelis Kieboom, woonende alhier, den welke verklaarde op den 21e
deezer maand maart 1777, alhier publicq verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen
wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Geerit van
der Stelt, meede alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen over de haven
binnen deezen dorpe, belent oost Arij Kuijck cum suis, west en noorden Arij Versluijs, en
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zijden den haven, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds
en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van
zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van
de ordinaris verponding d’anno 1775 en consent 1776, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, en waartoe alhier word
gerefereert, beloovende zij comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen
en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van een
honderd agt en veertig guldens, waar van hij comparante bekende voldaan en betaalt te
zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 28e maart 1777.
Solvit
P. Goudriaan
40e penning
ƒ 3 – 14 – 0 –
G. van den Heuvel
e
10 verhooging
ƒ 0– 7–8–
HDV
ƒ 4– 1–8–
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 10Ha.
P. Goudriaan

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van den Heuvel en Hendrik de
Vries, scheepenen van den dorpe Werkendam, Geerit van der Stelt, woonende alhier, den
welken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Jan van den
Heuvel, oudscheepen van en woonende meede binnen deeze dorpe, een somme van een
honderd en vijftig carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende ter zaake van
zoo veel deugdelijke geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant
van de voorszegde somma van ƒ 150 – 0 – 0 – intrest te zullen betaalen, tegens vijff
guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar tot
de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkanderen ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en
erve, staande en geleegen over de haven binnen deezen dorpe belend oost Arij Kuijck cum
suis, west en noorden Arij Versluijs en zuiden den haven, op heeden door de weduwe Kieboom aan hem getransporteerd, voorts een groote schuijt met staande en loopende wandt
en alle verder toebehooren, zoo en in dier voegen als dezelve schuijt bij hem comparant
thans bevaaren word, en wijders generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, deselve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van
Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 28e maart 1777
Solvit
40e penning van ƒ 3 – 15 – 0 –
10e verhooging ƒ 0 – 7 – 8 –
ƒ 4– 2– 8–

P. Goudriaan
G. van den Heuvel
HDV
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvee collectie 10Ha.
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Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris bij quitantie, op de groose deezes briefs staande,
gebleeken is, dat het neevenstaande capitaal met den daarop verscheenen intrest ten vollen
is afgelost en voldaan, word zulx alhier genoteerd en deezen hijpotheeqbrieff mitsdien ten
prothocolle geroijeerd en gedood.
Werkendam den 5e september 1806 W.J. Goudriaan.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van den Heuvel en Hendrik de
Vries, scheepenen van den dorpe Werkendam, Elisabeth Versteeg, weduwe en boedelhoudster van wijlen Cornelis Kieboom, woonende alhier, den welke verklaarde op den 21e
deezer maand maart 1777, alhier publicq verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen
wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Aagje de
Geus, weduwe van wijlen Anthonij van der Pijl, meede alhier woonagtig, een huis en
erve, staande en geleegen over de haven binnen deezen dorpe, belent oost Kors de Vries
cum suis, west Arij van den Heuvel off Jan de Kok, zuiden de haven, en noorden de sloot
van Ewoutenwaard en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds
en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van
zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van
de ordinaris verponding d’anno 1775 en consent 1776, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, en waartoe alhier word
gerefereert, beloovende zij comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen
en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van
twee en negentig guldens, waar van zij comparante bekende voldaan en betaalt te zijn, den
laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 28e maart 1777.
Solvit
40e penning
10e verhooging

2– 6– 0–
0 – 4 – 10 –
2 –10 – 10 –

Huisnummering Couvée collectie 14H.

P. Goudriaan
G. van den Heuvel
HDV
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Joris van den Heuvel en Hendrik de Vries,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Jacob van der Schuijt, en Cornelis Janse Slang, als
in huwelijk hebbende Neeltje van der Schuijt woonende alhier, dewelken bekenden onder
renunciatie van’t beneficie de duobusvel pluribus reis debendi, van den effecte van dien
volkomen onderrigt zijnde, te zaamen en ijder voor’t geheel, wel en deugdelijk schuldig te
zijn, aan en ten behoeve van Aart Kuijck, oud-scheepen van en woonende meede binnen
deezen dorpe, een somma van vier honderd carolij guldens, wegens geleende en aan hen
comparanten ten dank aangetelde penningen, renuncieerende mitsdien van de exceptie van
onaangetelden gelde, beloovende hij comparant en van de voorszegde somma van ƒ 400 –
-82-

0 – 0 – intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van’t honderd in ’t jaar, ingaande met
dato deezes, en voorts van jaar tot jaar tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkanderen ten minsten
drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor zij comparanten verklaarde
te verbinden, eerst specialijk een huis met buiten en binnendijk avelingen, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe belend oost Willem Kooijman, west de Kaasloot
zuiden Geerit Burgaarden, en noorden Jacob de Klerk zoo en in dier voegen als het zelve
bij de comparanten bezeten en gebruikt word, en voorts generalijk hunne perzoonen en alle
hunne verdere goederen, deselve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 24e april 1777.
Solvit
40e penning van ƒ 10 – 0 – 0 –
10e verhooging ƒ 1 – 0 – 0 –
ƒ 11 – 0 – 0 –

P. Goudriaan
Joris van den Heuvel
HDV
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvee collectie 24K.

Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris bij quitantie, van Dina Kuijck, weduwe van B. van
Houweningen, gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal met den intrest op heeden voldaan, en betaald is word deeze mitsdien alhier ten prothocolle geroijeerd en gedood.
Actum den 22e november 1791 P. Goudriaan.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Jacob de
Heer, scheepenen van den dorpe Werkendam, Maarten Pietersz van Driel, woonende te
Sliedregt den welke verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en
wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Cornelis Kant,
woonende alhier, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belent oost
de school, west de steeg, zuiden de muur van’t kerkhoff, en noorden de straat, zijnde speciaal belast met een capitaal van ƒ 150 – 0 – 0 – , tegens intrest van vier guldens van’t
hondert in’t jaar, ten behoeve van Gerrit van Houweningen, volgens de transportbrieff in
dato 2e november 1773 daar van zijnde, wijders met alle de vrijdommen servituiten en
geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven
daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht,
gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1775 en consent 1776, beide incluis en langer
niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van twee honderd en negentig guldens, boven en behalve het voorszegde daar op staande capitaal van
een honderd en vijfftig guldens en welk capitaal den voornoemde kooper (meede voor ons
compareerde) verklaarde voor zijn reekening en als eigen schuld over te neemen met belofte van het zelve ten allen tijden aan gemelde Gerrit van Houweningen off aan desselfs
regt verkrijgende, na voorgaande waarschouwing, ten minsten drie maanden voor den
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verschijndag, te zullen afflossen en voldoen, en waar voor mitsdien het voornoemde getransporteerde zal zijn en blijven verbonden en executabel, en bekende voorts den comparant van de voorszegde somma van ƒ 290 – 0 – 0 – voldaan en betaald te zijn, den laatste
penning met den eerste.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 27e meij 1777
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 11 – 0 – 0 –
ƒ 1–2–0–
ƒ 12 – 2 – 0 –

Huisnummering Couvée collectie 6.

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Jacob de Heer
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris bij quitantie, van Gerrit van Houweningen, op de
grosse deezes staande, gebleken is, dat het nevensgemelde capitaal van ƒ 150 – 0 – 0 –
voldaan is word sulks alhier genoteerd.
Actum den 24e october 1786 P. Goudriaan.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Gerrit van
den Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Elisabeth Versteeg, weduwe en
boedelhoudster van wijlen Cornelis Kieboom, woonende alhier, dewelke verklaarde op den
4e deezer maand september, ten overstaan van schout en scheepenen van de Werken, publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren
en te transporteeren, aan en ten behoeve van Hendrik Koelewijn, meede alhier woonagtig,
eene mergen griendland met het lot en vierjaarig houtgewas daar op staande, geleegen in
Adammen-waard off Wouter-Teunisse-weer, onder deezen dorpe, belend oost Jan de Kok
cum suis, west Goossen Verdoorn, zuiden de Affmeeting, en noorden Aart Kuijck, of wie
met regt daar naast belend en geleegen is, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en
bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert dan heer
zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1775 en consent 1776, beide incluis, en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, waar toe alhier word gerefereert, beloovende zij comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat
omme en voor de somma van vier honderd twee en negentig guldens, waar van sij comparante bekende voldaan en betaalt te zijn den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 16e september 1777
Solvit
40e penning
10e verhooging
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ƒ
ƒ
ƒ

12 – 6 – 0 –
1 – 4 – 10 –
13 – 10 – 10 –

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
G. van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobz de Geus en Gerrit van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Hester van den Heuvel, weduwe van wijlen Gijsbert van den Heuvel, woonende alhier, den welke verklaarde verkogt te hebben en
dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten
behoeve van Gijsbert Pietersz van Driel, meede alhier woonagtig, een huis met buitendijk
avelinge, staande en geleegen aan de Kaade binnen deeze dorpe, belend oost de Kaade,
west de sloot off haven, zuiden de verkooperse zelve, (zijnde de wederzijdse erven gesepareert met eenige geslagen paaltjes) en noorden Willem Kieboom, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende,
volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1775 en consent 1776,
beide incluis en langer niet, beloovende zij comparante het voornoemde getransporteerde
te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de
somma van een honderd en vijfftig guldens, waar van zij comparante bekende voldaan en
betaalt te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 15e october 1777.
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 3 – 15 – 0 –
Willem J. de Geus
ƒ 0– 7–8–
G. v. d. Heuvel
10e verhooging
ƒ 4– 2–8–
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 3K.
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Goossen Verdoorn, oud scheepen van en
woonende binnen deezen dorpe, den welke verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende
bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van
Cornelis Hakker, meede alhier woonagtig, een huis met buitendijk avelinge, staande en geleegen aan de Kaade binnen deeze dorpe, belend oost de Kaade, west de Kaa-sloot, zuiden
Jacob de Klerk en noorden Klaas Verdoorn en dat met alle de vrijdommen, servituiten en
geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven
daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht,
gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1775 en consent 1776, beide incluis en langer
niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van een honderd ses en zestig guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den
laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 31e october 1777.
Solvit
P. Goudriaan
40e penning
ƒ 4– 3–0–
Willem J. de Geus
e
10 verhooging
ƒ 0– 8–6–
Joris van den Heuvel
ƒ 4 – 11 – 6 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 14K.
P. Goudriaan
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Geerrit van
den Heuvel, scheepenen van den dorpe van Werkendam, Geerit Kooijman, scheepen van
en woonende in de Werken, denwelke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij
deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van
Aart Kuijck, oud-scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, een vierde part in drie
en een half hond griendland met het vierjaarig houtgewas daar op staande geleegen onder
deezen dorpe, in Baillliuws-goed, genaamd het Doorne-bosje belend oost en noorden den
kooper, west de Graaffelijkheid van Holland, en zuiden Cornelis Hoboken, en dat met alle
de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en
onvermindert dan heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1775 en
consent 1776, beide incluis, en langer niet, beloovende zij comparante het voornoemde
getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat
omme en voor de somma van vijf en negentig guldens, waar van hij comparant bekende
voldaan en betaalt te zijn den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 13e november 1777
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 2– 7– 8–
ƒ 0 – 4 – 12 –
ƒ 2 – 12 – 4 –

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
G.v.d. Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Aart Kuijck, als last en ordre hebbende
van Klaas de Mink en Dirk van den Heuvel den oude, als last en ordre hebbende van Joris
Quinten Pijpers, dewelke verklaarde in die qualiteit bij deezen wel en wettig op te dragen,
cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Willem Hoboken, wonende alhier, een
huis en erve, met de steeg daarbij behoorende, staande en geleegen binnen deezen dorpe
over de haven, belent oost Geerit Kooijman, west de voornoemde Willem Hoboken zelf,
zuiden en noorden de haven, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden,
van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden
daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht,
gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1775 en consent 1776, beide incluis en langer
niet, en wijders ingevolge de conditien van publicque verkooping van dato den 16e januarij
1777 waartoe alhier word gerefereerd, beloovende zij comparanten in naam van hunne
voornoemde principaalen, het gemelde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt
is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van twee honderd zestig
guldens, welke den eerste comparant bekende ontvangen te hebben, in mindering van het
capitaal, dat hij de voornoemde Klaas de Mink en Joris Quinten Pijpers te pretendeeren
heeft, volgens de hijpotheecqbrieff in dato den 9e october 1765 alhier gepasseerd, en bekende dus van de bovengemelde kooppenningen voldaan en betaald te zijn, den laatsten
penning met den eersten.
-86-

Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 18e maart 1778.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 6 – 10 – 0 –
ƒ 0 – 13 – 0 –
ƒ 7– 3–0–

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 4H.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Bastiaan van Houweningen, woonende
alhier, in qualiteit als last en procuratie hebbende van Arij Patijn, als in huwelijk hebbende
Catharina van Vlugt en van dezelve Catharina van Vlugt, woonende te Delfshaven, voorts
van Jan Kopper weduwenaar en geïnstituëerde erfgenaam van wijle Sara van Vlugt woonende te Rotterdam, mitsgaders Huijbert, Johannes, Pieter, Maria, Hendrik en Dina van
Vlugt alle woonende aan de Cingel even buiten Rotterdam voornoemt, in de ambachte van
Cool, respective kinderen en erffgenamen ab intrestato van wijle Jenneke van Hassel, in
leeven weduwe van wijlen Simon van Vlugt, volgens procuratie in dato 13 maart 1778
voor de notaris Woutherus de Prill en getuigen te Rotterdam gepasseerd, op heeden aan
ons vertoond, en hier agter bij extract ten prothocolle geregistreert, en verklaarde hij comparant in die qualiteit, bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en te transporteeren,
aan en ten behoeve van Gerrit van Houweningen, oud-scheepen van en woonende binnen
deezen dorpe, de navolgende landerijen, geleegen onder Werkendam, als: zeeven hond
griend, in Bailliuws-weer, met de geregtigheid van’t water in de Bruinekill, zoo verre het
is strekkende, belend (van ouds) oost de heer van Hardinxveld, west Hendrik de Vries,
noorden de volgende partij, en zuiden de Bruine-kill, nog zeeven hond griend in’t zelve
weer, belend oost en west als vooren, noorden de erfgenaamen van Jan Dirkse Schriek, en
zuiden de voorgaande partij, nog tien hond griend, in Anneke-Damen-weer, belend oost
Bastiaan Verheij west Goossen Verdoorn, noorden de erfgenaamen van Johannes Rijken
en zuiden Arij Hanegraaff, en nog vier hond griend, in’t Breetweer belend oost Hendrik de
Vries, west de Graaffelijkheid van Holland noorden Johannes van Langen, en zuiden de
erffgenaamen van Joost de Haan, off wie anderzints met regt naast deselve landerijen belend en geleegen mogte zijn, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden,
van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden
daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht,
gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1776 en consent 1777, beide incluis, en langer
niet, beloovende hij comparante in qualite voornoemt de voorgemelde getransporteerde
landerijen te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat alles
zonder en buiten het houtgewas daar op staande, omme en voor de somma van een duizend
drie honderd vijff en twintig guldens, waar van hij comparant, in naam van zijne bovengemelde principaalen, bekende voldaan en betaald te zijn den laatsten penning met den
eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 30e maart 1778.
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Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 33 – 2 – 8 –
ƒ 3–6– 4–
ƒ 36 – 8 –12 –

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Gerrit van Houweningen, oud-scheepen
van en woonende binnen deeze dorpe, in qualiteit als last en procuratie hebbende van Arij
Patijn, als in huwelijk hebbende Catharina van Vlugt en van dezelve Catharina van Vlugt,
woonende te Delfshaven, voorts van Jan Kopper, weduwenaar en geïnstituëerde erfgenaam
van wijle Sara van Vlugt woonende te Rotterdam, mitsgaders Huijbert, Johannes, Pieter,
Maria, Hendrik, en Dina van Vlugt, alle woonende aan de Cingel even buiten Rotterdam
voornoemt, in de ambachte van Cool, respectivelijk kinderen en erfgenamen ab intrestato
van wijlen Jenneke van Hassel, in leven weduwe van wijlen Simon van Vlugt, volgens
procuratie in dato 13 maart 1778 voor de notaris Woutherus de Prill en getuigen te Rotterdam gepasseerd, op heeden aan ons vertoond, en hier agter bij extract ten prothocolle
geregistreert, en verklaarde hij comparant in die qualiteit, bij deezen wel en wettig op te
dragen, cedeeren en te transporteeren, aan en ten behoeve van Bastiaan van Houweningen,
woonende alhier, het navolgende landt, geleegen onder Werkendam, namenlijk: vier hond
griend in’t Kerkeweer, met het water ter halver Bakkerskill, belendoost halver Kaasloot,
west de voornoemde kill, zuiden de pakberm, en noorden de erfgenamen van Cornelis
Kieboom en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en
onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1776 en consent 1777, beide incluis, en langer niet, beloovende hij comparant
in qualite voornoemt de voorgemelde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt
is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van een honderd guldens,
waar van hij comparant, in naam van zijne bovengemelde principaalen, bekende voldaan
en betaald te zijn den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 30e maart 1778.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 2 – 10 – 0 –
ƒ 0– 5–0–
ƒ 2 – 15 – 0 –

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Extract
Op huiden den 13e maart 1778, compareerde voor mij Wouterus de Prill, openbaar notaris
te Rotterdam, en voor de nagenoemde getuigen: Arij Patijn, als in huwelijk hebbende
Catharina van Vlugt en van dezelve Catharina van Vlugt, in deezen met haaren voornoemde man geädsisteerd en door hem tot het meede passeeren deezer geautoriseerd en gequali-88-

ficeerd, woonende te Delfshaven, Jan Kopper, weduwenaar en bij testament, den 7e februarij 1763 voor den notaris Jacob de Bergh en zeekere getuigen alhier gepasseerd, eenige
geïnstituëerde erfgenaam van wijlen Sara van Vlugt woonende binnen deeze stadt, Huijbert van Vlugt, Johannes van Vlugt, Pieter van Vlugt, Maria van Vlugt meerderjarige ongehuwde dogter, Hendrik van Vlugt en Dina van Vlugt, meerderjarige ongehuwde dogter
alle woonende aan de Cingel, even buiten de Delftsche poort deezer stadt in de ambachte
van Cool, zijnde alle de comparanten mij notaris bekend, welke voornoemde Catharina,
Sara, Huijbert, Johannes, Pieter, Maria, Hendrik, en Dina van der Vlugt, zijn off geweest
zijn de eenige nagelatene kinderen en erfgenaamen abintestato van wijlen Jenneke van
Hassel, in haar leeven weduwe van wijlen Simon van Vlugt, en verklaarden de comparanten bij deezen te constitueeren en volmagtig te maken s heers Bastiaan van Houweningen
en Gerrit van Houweningen beide woonende te Werkendam, te weten: den voornoemde s
heer Bastiaan van Houweningen alleen, om te compareeren voor de gerechte van Werkendam, off daar zulx zal behooren, en aldaar aan den voornoemde s heer Gerrit van Houweningen op de gewoone en naar costume locaal vereischte wijze te transporteeren de navolgende landerijen, geleegen onder Werkendam, als: zeven hond griend, in Baljouwsweer,
belend (van ouds) oost den heer van Hardinxveld, west Hendrik de Vries, noorden de comparanten in deezen, en ten zuiden de Bruine-kil. Zeven hond griend, in dezelve weer,
belend oost en west als de voorgaande partij, ten noorden de erfgenaamen van Jan Dirkse
Schriek, ten zuiden de comparanten in deezen. Tien hond griend, in Anneke-Dammesweer, belend oost Bastiaan Verheij, ten westen Goose Verdoorn, ten noorden de erfgenaamen van Johannes Rijke, ten zuiden Arij Hanegraaff. En vier hond griend, in Breedweer, belend oost Hendrik de Vries west Domine van haar edele mogende, noorden Johannes de Lange, en zuiden de erffgenaamen van Joost den Haan. Welke vier partijen kaal
land, zonder houtgewas, door hun comparanten te zaamen aan den voornoemde s heer
Gerrit van Houweningen zijn verkogt voor en om een somme van dertien honderd vijff en
twintig guldens vrij geldt.Den voornoemde s heer Gerrit van Houweningen alleen, omme
meede te compareeren voor den voorszegde gerechte van Werkendam off daar het zal behooren, en aldaar aan den voornoemde s heer Bastiaan van Houweningen op de gewoone
costume locaal verëiste wijze te transporteeren de navolgende landerijen, geleegen onder
Werkendam en onder de Werken, als omtrent negen hond griend, in Ambachtsheerewaart,
en Kerkeweer belend oost . . . . . . west . . . . . . zuiden . . . . . noorden . . . . . . door hun
comparanten buiten ’t houtgewas daar op staande in eene koop verkogt voor en om een
somme van drie honderd en vijfftig guldens.
Een merge griend, in etcetera
En voorts de voornoemde s heer Bastiaan en Gerrit van Houweningen, te zaamen en ijder
in zijn requard, om te bekennen, dat de voorszegde kooppenningen door hun constituanten
in’t geheel, tot hun genoegen zijn ontvangen en genoten, den laatsten penning met den
eersten, om daar voor quitantie te passeeren, quarand en vrijwaaring voor alle evictie en
namaaning te beloven, en verders dienaangaande alles meer te doen verrigten wat noodig
zijn en vereischt worden zal, en zij constituanten, zelve present zijnde, zouden komen, mogen off moeten doen, beloovende de verrigting in kragte deezer, voor goed en van waarde
te houden en doen houden, onder verband en bedwang als naar regten.
Aldus gedaan en gepasseert ter presentie van Johannes Franciscus van ’t Wout en Johannes
de Prill, als getuigen, die de minute deezer, nevens de comparanten en mij notaris hebben
onderteekend.
(onder stond) quod attestor
(was geteekend) Woutherus de Prill notaris publiek
-89-

Transport met hijpotheecqbrieff
Compareerden voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus enHendrik de
Vries, scheepenen van den dorpe Werkendam, Jogchem Klop, als in huwelijk hebbende
Dina Jacobse van den Heuvel, en dezelve Dina Jacobse van den Heuvel, met haaren voornoemde man geädsisteert, en door hem tot het passeeren deezes geauthoriseerd en gequalificeert, mitsgaders Anna Jacobse van den Heuvel, weduwe van wijlen Willem Hoogbruijn, alle woonende alhier voor zig zelve, en nog te zaamen als instaande ende rato caverende voor de nagelaten kinderen van Teuntje Jacobse van den Heuvel, in huwelijk verwekt bij Jan Constant wonende te Breda, welke voornoemde Dina, Anna, en de kinderen
van Teuntje Jacobse van den Heuvel, zijn off geweest zijn, de eenige erffgenamen ab intestato van wijlen Arij Jacobse van den Heuvel, alhier gewoond hebbende en overleeden en
verklaarde de gezeide comparanten, zoo voor zig als in qualite voornoemt verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen te cedeeren, transporteeren, en in volle vrijen eigendom
op en over te dragen, aan en ten behoeven van Johan van Langen, oud-scheepen en Meester chirurgijn alhier een schuld en hijpotheecqbrieff te laste van Bastiaan Janse Hanegraaff,
off wel nu ten laste van desselfs weduwe en erffgename groot in capitaal drie honderd
carolij guldens, onder speciaal verband van een huis en erve, staande en geleegen binnen
deezen dorpe, en voorts zoo als breeder is gemeld in denzelven hijpotheeqbrieff, in dato 10
maart 1770 voor schout en scheepenen alhier gepasseerd, en bekende zij comparanten van
de kooppenningen van dien, ter somme van drie honderd guldens, voldaan en betaalt te
zijn, den laatsten penning met den eersten, en mitsdien aan den voorszegde hijpotheeqbrieff geen regt off eigendom meer te hebben off behouden, beloovende ook, de voornoemde getransporteerde hijpotheeqbrieff voor alle namaaning te zullen vrijen en waaren
als regt is, onder verband als na regten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 27e april 1778.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 7 – 10 – 0 –
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 8– 5–0–

Huisnummering Couvee collectie 138a.

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
HDV
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Hendrik de
Vries, scheepenen van den dorpe Werkendam, Hester van den Heuvel, weduwe van Gijsbert van den Heuvel woonende alhier, de welke bekende wel en deugdelijk schuldig te
zijn, aan en ten behoeve van Goossen Verdoorn, scheepen van en woonende binnen deezen
dorpe, een somme van drie honderd carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende ter zaake van zoo veel deugdelijke geleende en haar comparante ten dank aangetelde
penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende
zij comparante van de voorszegde somma van ƒ 300 – 0 – 0 – intrest te zullen betaalen,
tegens vier guldens van ’t honderd in’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar
tot jaar, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkanderen ten minsten drie maanden te vooren behoor-90-

lijk waarschouwende, waar voor zij comparante verklaarde te verbinden, eerst specialijk
een huis met zijn buiten en binnendijk avelinge, staande en geleegen aan de Kaade binnen
deezen dorpe, belend oost de erffgenaamen van Jan Anth. Bakker, west de Kaa-sloot, zuiden Korst Hovenstadt en noorden Gijsbert Pietersz van Driel, en voorts generalijk haar
perzoon en alle haare verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, en den edel achtbare geregte van Werkendam voornoemt.
Te vrede zijnde zij comparante en overgeevende bij deezen, omme zig, ten allen tijde, in
den inhoude en nakominge bij deezes, ten haaren koste, bij voornoemde geregte, vrijwillig
te doen en laten condemmeeren, daar toe onwederroepelijk constituëerende Anthonij van
Zuijdam, Willem van Eeten, en Nicolaas van Slijpe, alle procureus voor welgemelde geregte postuleerende, zoo om de condemnatie te verzoeken als om daar in te consenteeren,
respective met belofte van approbatie, en onder verband als vooren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 21e september 1778
Solvit
P. Goudriaan
40e penning van ƒ 7 – 10 – 0 –
Willem J. de Geus
e
10 verhooging ƒ 0 – 15 – 0 –
HDV
ƒ 8– 5–0–
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
Huisnummering Couvee collectie 4K.

Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris van Werkendam bij quitantie van Goossen
Verdoorn, op de groose deezes staande, gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal met
den daarop verloopen intrest voldaan is, word zulks alhier genoteerd en deezen brieff
mitsdien ten prothocolle geroijeerd en gedood.
Actum 8e junij 1785 P. Goudriaan.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Anna de Keijser, weduwe van wijlen Jacob Ariensz van den Heuvel, woonende alhier, dewelke verklaarde op den 27e deezer
maand october 1778, alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en
wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Arnoldus Tekkenbroek, Meester broodbakker alhier, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen
dorpe, belend oost de Kaade, west Pieter Kuijck, zuijden Willem Kieboom, en noorden
Wouter van den Heuvel, of wie met regt daar naast belend en gelegen is, en dat met alle de
vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1777
en consent 1778, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt waar toe alhier gerefereerd word, beloovende zij comparante
het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als
na regten, en dat omme en voor de somma van negen honderd vijf en veertig guldens, waar
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van zij comparante bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 31e october 1778.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 23 – 12 – 8 –
ƒ 2– 7– 4–
ƒ 25 – 19 –12 –

Huisnummering Couvée collectie 1K.

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Arnoldus Tekkenbroek, Meester broodbakker en woonende alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en
ten behoeve van Goossen Verdoorn, meede scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, een somme van een duizend carolij guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende ter
zaake van zoo veel deugdelijke geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij
comparant van de voorszegde somma van een duizend guldens intrest te zullen betaalen,
tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar
tot jaar tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkanderen ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk
een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend ten oosten de Kaade,
west Pieter Kuijck, zuiden Willem Kieboom, en noorden Wouter van den Heuvel, op heeden aan hem getransporteert en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, deselve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den
hove van Holland, en den edel achtbare gerechte van Werkendam voornoemt.
Te vreede zijnde hij comparant, en overgeevende bij deezen, omme zig, ten allen tijde, in
den inhoude en nakominge deezes ten zijnen kosten, bij voornoemde gerechte, vrijwillig te
doen en laaten condemneeren, daar toe onwederroepelijk constituëeren Anthonij van Zuijdam, Willem van Eeten, en Nicolaas van Slijpe, alle procureurs voor welgemelde gerechte
postuleerende, zoo om de condemnatie verzoeken, als om daar in te consenteeren, respective met belofte van approbatie, en onder verband als vooren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 31e october 1778.
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 25 – 0 – 8 –
Willem J. de Geus
10e verhooging
ƒ 2 – 10 – 0 –
Joris van den Heuvel
ƒ 25 – 19 –12 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 1K.
P. Goudriaan
Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris van Werkendam bij quitantie van Ariaantje van
Wensen, weduwe en geconstitueerde erfgenaame van wijlen Goossen Verdoorn op de
grosse deezes staande, gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal met den daarop
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verloopen intrest ten vollen is afgelost en voldaan word zulks alhier genoteerd en deezen
brieff mitsdien ten prothocolle geroijeert en gedood.
Actum den 7e december 1805 W.J. Goudriaan.
Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Goossen Verdoorn, meede scheepen van
en woonende binnen deezen dorpe, in qualiteit als last en procuratie hebbende van Arij
Joosten Mink woonende tot Westerschelling, volgens procuratie in data den 28e september
1778 voor burgemeesteren en regeerders aldaar gepasseert, op heeden aan ons vertoont, en
hier agter ten prothocolle geregistreert en verklaarde hij comparant in die qualiteit verkogt
te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Joost Jacobse Stam Rijs-schipper en woonende alhier, een
huis en erve, staande en geleegen aan de noordzijde van de straat binnen deezen dorpe,
belend oost den voornoemde kooper, west de weduwe van Jan Dirkse Schriek, zuijden de
straat, en noorden de haven, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden,
van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde,
voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de
ordinaris verponding d’anno 1777 en consent 1778, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant in qualite voornoemt het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen
en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van
vijff honderd guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaalt te zijn, den
laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 22e december 1778.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 12 – 10 – 0 –
ƒ 1– 5–0–
ƒ 13 – 15 – 0 –

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 136c-b.

Copie
Wij burgemeesteren en regeerders van Westerschelling doen cond, eenen ijegelijk dien
behoort, certificeerende voor de waarheid, dat voor ons gekomen en gecompareert is, de
edele Arij Joosten Mink, hier woonagtig, ons bekend, en verklaarde hij comparant te
constituëeren en magtig te maken, zulks doende bij dezen, de edele Goosen Verdoorn,
woonagtig te Werkendam, om uit zijn constituants naam en van zijnens wegen, te verkoopen en aan gelde te maken, zijn constituants huis en erve, staande en geleegen tot Werkendam, benoorden de haven, bezuiden de straat, belend met Joost Stam te oosten, en de
weduwe Jan Schriek ten westen, en ten behoeve van den kooper off koopers behoorlijke
brieven van opdragte en quijtscheldinge te doen naa costumen aldaar, en ten dien einde te
compareeren voor zoodanige geregte, als ten wiens overstaan den voorszegde overdragt
moet worden gepasseert, te bekennen van de kooppenningen voldaan te zijn, de laatste
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penning met den eerste, vrijwaringe te belooven, en daar voor des comparants perzoon en
goederen te verbinden, omme tegens de overleevering van den opdragt-brief en documenten de kooppenningen uit handen van den kooper off koopers de ontvangen, en voorts in
deezen alles meer te doen en te verrigten, dat verëischt zal worden, en hij constituant
present zijnde zoude komen en mogen doen, schoon tot het een off ander ampelder off
speciaalder magt mogt verëijst worden, alle het welke hij comparant verklaarde te houden
als off het zelve in dezen woordelijk stond vermeld, belovende voor goed, vast en van
waarde te houden alle het geene uit kragte dezes zal worden gedaan en verrigt, onder verband als na regten. Des t’oirconde
is de minute dezes bij den comparant eigenhandig onderteekent en deese grosse met ons
dorpszegel, hier onder gedrukt, bekragtigt.
Actum op den raadhuize tot Westerschelling den 28e september 1778
(onder stond) In kennisse van mij secretaris
(was geteekent) Jan Tijsen Wulp
Huisnummering Couvée collectie 136c-b.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Klaas de Vries, Goossen Verdoorn, in
qualiteit als last en en procuratie hebbende van Kors de Vries, volgens procuratie in dato
29e december 1778 voor den notaris Pieter Goudriaan en getuigen te Werkendam gepasseert, en Teunis Hanegraaff, in qualiteit als gesubstitueerd zijnde door monsigneur Pieter
Vleijbergen, die procuratie had van zig zelve als in huwelijk hebbende Maria de Vries, en
zulks meede van dezelve Maria de Vries, item van Elisabeth de Vries, weduwe van Frederik Leeman, en van Adriana de Vries, meerderjaarige dogter, volgens acte van substitutie
in dato 16e december 1778 voor gezeide notaris gepasseerd, op heeden met bovengemelde
procuratie aan ons vertoond, en beide hier agter ten prothocolle geregistreert, mitsgaders
nog de voornoemde schout Gerrit van Houweningen, en bovengenoemde Goossen Verdoorn, in qualiteit als last en ordre hebbende van de meerderjaarige en teffens aangestelde
voogden over de minderjaarige erffgenamen van wijlen Dirkje de Vries respectivelijk
erffgenaamen van wijlen Hendrik de Vries, in leeven scheepen van en overleeden te Werkendam voornoemt, en verklaarden de bovengemelde comparanten, zoo voor zig zelfs als
in hunne gezeide qualiteiten, op den 14e deezer maand januarij 1779 alhier publicq verkogt
te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cederen en transporteeren, aan en ten behoeve van Gerrit van den Heuvel, meede scheepen van en woonende
binnen deezen dorpe omtrent vijff hond griendinge met het driejarig houtgewas daar op
staande, geleegen in Bailliuws-weer, onder deezen dorpe, belend oost Gerrit van Houweningen, west de Graaffelijkheid van Holland, zuiden de Bruine-kill, en noorden Jacob
Stam, zoo en in dier voegen als het zelve land bij de voorige eigenaars is bezeeten geweest
en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig
daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij
en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1777 en consent 1778, beide incluis, en langer niet, en wijders ingevolge
de conditien van verkooping van dato voornoemt, waar toe alhier word gerefereerd beloovende zij comparanten zoo voor zig als in hunne bovengemelde qualiteiten, het voo-94-

renstaande getransporteerde te zullen vrijen waaren als regt is, onder verband als na regten,
en dat omme en voor de somme van zes honderd en zestig guldens, waar van zij
comparanten bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 28e jannuarij 1779
Solvit
40e penning
ƒ 16 – 10 – 0 –
P. Goudriaan
e
10 verhooging
ƒ 1 – 13 – 0 –
Willem J. de Geus
ƒ 18 – 3 – 0 –
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
Ordinaris verponding ƒ 1 – 10 – 0 –
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Klaas de Vries, Goossen Verdoorn, in
qualiteit als last en en procuratie hebbende van Kors de Vries, volgens procuratie in dato
29e december 1778 voor den notaris Pieter Goudriaan en getuigen alhier gepasseert, en
Teunis Hanegraaff, in qualiteit als gesubstituëerd zijnde door monsigneur Pieter Vleijbergen, die procuratie had van zig zelve als in huwelijk hebbende Maria de Vries, en zulks
meede van dezelve Maria de Vries, item van Elisabeth de Vries, weduwe van Frederik
Leeman, en van Adriana de Vries, meerderjarige dogter, volgens acte van substitutie in
dato 16e december 1778 voor gezeide notaris gepasseerd, op heeden met bovengemelde
procuratie aan ons vertoond, en hier agter beide ten prothocolle geregistreerd, mitsgaders
nog de voornoemde schout Gerrit van Houweningen, en bovengenoemde Goossen Verdoorn, in qualiteit als last en ordre hebbende van de meerderjaarige en teffens aangestelde
voogden over de minderjaarige erffgenamen van wijlen Dirkje de Vries, voorts Cornelis
Verheij en Bastiaan Verheij, voor zig zelfs en in qualiteit als voogden over Wouter Leendertsz Verheij respectivelijk erffgenaamen van wijlen Hendrik de Vries en desselfs laatste
huisvouw Klaasje Hoboken, die bevorens was getrouwt geweest met Wouter Verheij, alle
alhier gewoond hebbende en overleeden, en verklaarde de bovengemelde comparanten,
zoo voor zig zelfs als in hunne gezeide qualiteiten, op den 15e deezer maand januarij 1779
alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen,
cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Jacobus van den Bogaard, woonende
in de Werken, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost
Klaas Vermeijs, west het leenroerig huis, in welkers helft den kooper op heeden meede
verlijd is, zuiden de straat, en noorden het Slik, en dat met alle de vrijdommen, servituiten
en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude
brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert
den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1776 en consent 1777,
beide incluis, en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato
voornoemt, waar toe alhier word gerefereerd, beloovende zij comparanten zoo voor zig als
in hunne bovengemelde qualiteiten, het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen en
waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat, met en benevens de voorzegde helft
in het leenroerig huis, te zaamen omme en voor de somme van een duizend een honderd
vijff en dertig guldens, waar van zij comparanten bekende voldaan en betaald te zijn, den
laatsten penning met den eersten.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 28e januarij 1779
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 28 – 17 – 8 –
ƒ 2 – 17 – 12 –
ƒ 31 – 15 – 4 –

Huisnummering Couvée collectie 129 en (130 leen)

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Klaas de Vries, Goossen Verdoorn, in
qualiteit als last en en procuratie hebbende van Kors de Vries, volgens procuratie in dato
29e december 1778 voor den notaris Pieter Goudriaan en getuigen alhier gepasseert, en
Teunis Hanegraaff, in qualiteit als gesubstituëerd zijnde door monsigneur Pieter Vleijbergen, die procuratie had van zig zelve als in huwelijk hebbende Maria de Vries, en zulks
meede van dezelve Maria de Vries, item van Elisabeth de Vries, weduwe van Frederik
Leeman, en van Adriana de Vries, meerderjarige dogter, volgens acte van substitutie in dato 16e december 1778 voor gezeide notaris gepasseerd, op heeden met bovengemelde procuratie aan ons vertoond, en beide hier agter ten prothocolle geregistreert, mitsgaders nog
den voornoemde schout Gerrit van Houweningen, en bovengenoemde Goossen Verdoorn,
in qualiteit als last en ordre hebbende van de meerderjaarige en teffens aangestelde voogden over de minder-jaarige erffgenamen van wijlen Dirkje de Vries, voorts Cornelis Verheij en Bastiaan Verheij, voor zig zelfs en in qualiteit als voogden over Wouter Leendertsz
Verheij respectivelijk erffgenaamen van wijlen Hendrik de Vries en desselfs laatste huisvouw Klaasje Hoboken, die bevorens was getrouwt geweest met Wouter Verheij, alle alhier gewoond hebbende en overleden, en verklaarde de bovengemelde comparanten, zoo
voor zig zelfs als in hunne gezeide qualiteiten, op den 15e deezer maand januarij 1779 alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen,
cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Joost Jacobse Stam, rijs-schipper en
wonende alhier, een hoekje land off hoff, met de schuur op staande en geleegen over de
haven onder deezen dorpe belend oost en zuiden de haven, west Arij Hanegraaff, en noorden Geerit Kooijman, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van
ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar
van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd
van de ordinaris verponding d’anno 1776 en consent 1777, beide incluis, en langer niet en
wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, waar toe alhier word
gerefereerd beloovende zij comparanten zoo voor zig als in hunne bovengemelde qualiteiten, het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat, omme en voor de somme van drie honderd en negentig guldens,
waar van zij comparanten bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den
eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 28e januarij 1779
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Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 9 – 15 – 0 –
ƒ 0 – 19 – 8 –
ƒ 10 – 14 – 8 –

Huisnummering Couvée collectie 1H

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Jacob de Heer en Goossen Verdoorn,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Johanna Sar, weduwe van Bastiaan Baggerman,
woonende alhier, dewelke verklaarde op den 18e februarij deeses jaars 1779, alhier publicq
verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en
transporteeren, aan en ten behoeve van Cornelis Hakkers, meede alhier woonagtig, een
huis en erff, staande en geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe, belend oost de Kaade,
west de sloot, zuijden Aart Kuijck, en noorden Wouter Verdoorn, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende,
volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens
en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1777 en
consent 1778, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt waar toe alhier word gerefereerd beloovende zij comparante het
voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na
regten, en dat omme en voor de somma van vier honderd zes en zeventig guldens, waar
van zij comparante bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den
eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 2e maart 1779.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 11 – 18 – 0 –
ƒ 1– 4–0–
ƒ 13 – 2 – 0 –

P. Goudriaan
Jacob de Heer
Goossen Verdoorn
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 9K.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Jacob de Heer en Goossen Verdoorn,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Cornelis Hakkers woonende alhier, denwelken
bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Gijsbert Hakkers, meede alhier woonachtig, een somme van vijff honderd en vijftig carolij guldens van twintig
stuivers het stuk, spruitende ter zaake van zoo veele deugdelijke geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van – 550 – 0 – 0 – intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato
deezes, en voorts van jaar tot jaar tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkanderen ten minsten drie
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maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor hij comparant verklaarde te
verbinden, eerst specialijk een huis en erff, staande en geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe, belend oost de Kaade, west de sloot zuiden Aart Kuijck, en noorden Wouter
Verdoorn, op heeden aan hem getransporteerd, en voorts generalijk zijn perzoon en alle
zijne verdere goederen, deselve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren,
en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 2e maart 1779
Solvit
P. Goudriaan
e
ƒ 13 – 15 – 0 –
Joost de Heer
40 penning
10e verhooging
ƒ 1– 7–8–
Goose Verdoorn
ƒ 15 – 2 – 8 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 9K.
P. Goudriaan
Renvooi

Dewijl mij ondergezegde secretaris bij quitantie, op de grose deezes briefs staande, gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal met den daarop verloopen intrest voldaan is, word
deeze mitsdien alhier ten prothocolle gedood en geroijeerd.
Actum den 2e meij 1783 P. Goudriaan
Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Jacob de Heer en Goossen Verdoorn,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Cornelis Hakkers, woonende alhier, dewelke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Gijsbert Hakkers, meede alhier woonagtig,
een huis met buitendijk avelinge staande en geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe,
belend oost de Kaade, west de Kaa-sloot, zuijden Jacob de Klerk, en noorden Klaas Verdoorn, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding
d’anno 1777 en consent 1778, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het
voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na
regten, en dat omme en voor de somma van een honderd guldens, waar van hij comparante
bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 2e maart 1779.
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 2 – 10 – 0 –
Jacob de Heer
ƒ 0– 5–0–
Goossen Verdoorn
10e verhooging
ƒ 2 – 15 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 14K.
P. Goudriaan
Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Goossen Verdoorn, scheepenen van den dorpe Werkendam, Pieter Smits, woonende te Vlaardingen, den
welke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dra-98-

gen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van monsigneur Albertus Koeremans,
Meester huistimmerman, woonende te Rotterdam, een huis en erve staande en geleegen
binnen deezen dorpe, belend oost en zuiden de straat, west Dirk van der Pijl, en noorden,
en noorden Klaauwert Ritmeester, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar
van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd
van de ordinaris verponding d’anno 1777 en consent 1778, beide incluis, en langer niet,
beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als
regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van een duizend en
vier honderd guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 3e maart 1779.
Solvit
P. Goudriaan
ƒ 35 – 0 – 0 –
Willem J. de Geus
40e penning
e
10 verhooging
ƒ 3 – 10 – 0 –
Goose Verdoorn
ƒ 38 – 10 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 84 en 85.
P. Goudriaan
Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Joris van den Heuvel en Jacob de Heer,
scheepenen van den dorpe Werkendam, denheer Jacobus Kalvert, woonende te Breda den
welken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van monsigneur Hendrik Barnard,
Meester bakker, woonende thans nog te Leijden, een huis en erve staande en geleegen
binnen deezen dorpe, belend zuiden de straat, en noorden de oude haven, met nog een huis
en erve, staande en geleegen als vooren, met de steeg daar aan gehoorende belend oost de
het eerst gemelde huis, west Arij Hanegraaff, zuiden en noorden als vooren, en dat met alle
vrijdommen, servituiten en geregtighedeeden van ouds en jegenswoordig aan de voorszegde huizen behoorende volgens de oude brieven daar van zijnde voorts vrij en onbelast
behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding
d’anno 1777 en consent 1778, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het
voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na
regten, en dat alles omme en voor de somma van drie duizend guldens, waar van hij comparant bekende ontvangen te hebben een somme van twee duizend en een honderd guldens, en de resterende negen honderd guldens zal den voornoemde Hendrik Barnard gehouden en verpligt zijn te voldoen, in voegen en met alzulken intrest, als in de kustingbrieff welke daar van op heeden meede zal worden gepasseerd, breeder zal worden uitgedrukt, en waar toe alhier word gerefereerd.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 24e maart 1779.
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 75 – 0 – 0 –
Joris van den Heuvel
e
10 verhooging
ƒ 7 – 10 – 0 –
Jacob de Heer
ƒ 82 – 10 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 93 en 94.
P. Goudriaan
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Kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Joris van den Heuvel en Jacob de Heer,
scheepenen van den dorpe Werkendam, monsigneur Hendrik Barnard, Meester bakker,
woonende thans nog te Leijden, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan
en ten behoeve van denheer Jacobus Kalvert, woonende te Breda een somme van negen
honderd guldens van twintig stuivers het stuk, spruitende ter zaake van onbetaalde kooppenning van twee huizen en erven, met de steeg daar aan gehooren, belend oost de steeg
tusschen Meester Johannes van Langen, west Arij Hanegraaff, zuiden de straat, en noorden de oude haven, bij hem comparant van den voornoemde Jacobus Kalvert gekogt, en
door denzelven op heeden aan hem getransporteert, beloovende hij comparant van de
voorszegde somma van ƒ 900 – 0 – 0 – intrest te zullen betaalen, tegens drie guldens en
tien stuivers van’t honderd in’t jaar ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar,
tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkanderen ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk
waarschouwende, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk de
voorenstaande huizen en erven, en wijders generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere
goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal de
hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 24e maart 1779
P. Goudriaan
Joost de Heer
Goose Verdoorn
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
Huisnummering Couvée collectie 93 en 94.

Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris van Werkendam bij quitantien, zoo van Jacobus
Calvert, als van ... Calvert en H.v. Opstall qq gebleken is dat neven gemelde capitaal van
ƒ 900 – 0 – 0 – voldaan en betaald is, word zulx alhier ten prothocolle genoteerd.
Werkendam den 22 september 1784.
P. Goudriaan
Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Hendrik Cornelisz Kuijck, woonende alhier, in qualiteit als last en ordre hebbende van Anthonij de Joode, in huwelijk hebbende
Sijke Kuijck, woonende te Rotterdam, en verklaarde hij comparant in qualiteit verkogt te
hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeven Jan Berngée, meede alhier woonagtig, een huis met zijn binnen
dijkavelinge, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, belend oost de hooggeboren vrouwe van Werkendam, west de Kaade, zuijden Willem van der Leij, en noorden
Gijsbert Hakkers, met het regt van een overpadt en waterstoep, mitsgaders te mogen lossen
en laden, over en op het erff van Willem Kooijmans, geleegen ten westen van’t voorszegde
huis wijders met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’ anno 1777, consent en roegeld 1778, alle incluis en langer niet, beloovende hij
comparant in qualite voornoemt het voorstaande getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van een hon-100-

derd vijff en zeventig guldens, welke den voornoemde Jan Berngée gehouden en verplicht
zal zijn te voldoen, in voegen en met alzulken intrest, als in de kustingbrieff, welke daar
van op heeden meede zal worden gepasseerd, breeder zal worden uitgedrukt, en waartoe
alhier werd gerefereerd.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 19e meij 1779.
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 4– 7– 8–
Willem J. de Geus
10e verhooging
ƒ 0 – 8 – 12 –
Joris van den Heuvel
ƒ 4 – 16 – 4 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 32K.
P. Goudriaan
Kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Jan Berngée, woonende alhier, denwelken
bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Anthonij de Joode,
woonende te Rotterdam, een somme van een honderd vijff en zeventig carolij guldens van
twintig stuivers het stuk, spruitende ter zaake van onbetaalde kooppenning van een huis
met zijn binnendijk avelinge etcetera, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen
dorpe, belend oost de hoog geboren vrouwe van Werkendam west de Kaade, zuijden Willem van der Leij, en noorden Gijsbert Hakkers, bij hem comparant van Hendrik Cornelisz
Kuijck gekogt, en door denzelven in naam van de voornoemde Anthonij de Joode op op
heeden aan hem getransporteert, renunciëerende mitsdien van de exceptie van geen genoten waarde, beloovende hij comparant van de van de voorszegde somme van ƒ 175 – 0 – 0
– intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van’t honderd in’t jaar ingegaan zijnde met
den 1e deezer maand meij 1779, en voorts van jaar tot jaar, na beloop van tijd en zomme,
tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden binnen den tijd van agt eerstkomende jaaren, met vijftig guldens t’elken reis wel
meerder maar niet minder, meede te reekenen van den 1e meij 1779 aff, nogtans onder deeze conditie conditie: dat, indien hij comparant in gebreken mogte blijven, de intressen jaarlijks op of ten langsten binnen veertien dagen na den verschijndag, te voldoen den houder
deezes als dan het geheele off nog resteerende capitaal opëisschen, en hij comparant mitsdien verpligt zal zijn, alle het zelve op de eerste aanmaaning op te leggen en te voldoen.
Waarvoor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk het voorszegde huis met
zijn binnendijk aveling etcetera en wijders generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere
goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal de
hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 19e meij 1779
P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
Huisnummering Couvée collectie 32K.

Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris bij quitantien van Cornelis Kieboom, in qualiteit als
last en ordre hebbende van Anthonij de Joode gebleeken is, dat hij, tot voldoening van het
nevenstaande capitaal met de daarop verloopen intrest, heeft ontvangen een somma van
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ƒ 148 – 10 – 0 word deeze brieff mitsdien alhier ten prothocolle geroijeerd en gedood.
Werkendam den 13e januaij 1797.
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Gijsbert Hakkers, woonende alhier, denwelken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Arij van Oort, meede alhier
woonagtig, een huis met zijn buitendijk avelingen, staande en geleegen aan de Kaade
onder deezen dorpe, belend oost de Kaade west de Kaa-sloot, zuiden Jacob de Klerk, en
noorden Klaas Verdoorn, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden,
van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde,
voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’ anno 1777, consent 1778, beide incluis en langer niet, beloovende
hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van een honderd en vijfftig guldens, welke den voornoemde Arij van Oort gehouden en verplicht zal zijn te voldoen, in
voegen en met al zulken intrest, als in den kustingbrieff, welke daar van op heeden meede
zal worden gepasseert, breeder zal worden uitgedrukt, en waartoe alhier werd gerefereerd.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 24e meij 1779.
Solvit
P. Goudriaan
40e penning
ƒ 3 – 15 – 0 –
Willem J. de Geus
e
10 verhooging
ƒ 0– 7–8–
Joris van den Heuvel
ƒ 4– 2–8–
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 14K.
P. Goudriaan

Kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Arij van Oort, woonende alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Gijsbert Hakkers
mede alhier woonachtig, een somme van een honderd vijftig carolij guldens van twintig
stuivers het stuk, wegens onbetaalde kooppenningen van een huis met buitendijk avelinge,
staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, belend oost de Kaade, west de Kaasloot zuiden Jacob de Klerk, en noorden Klaas Verdoorn, bij hem comparant van den voornoemde Gijsbert Hakkers gekogt, en door dezelve op heeden aan hem getransporteert, renunciëerende mitsdien van de exceptie van geen genoten waarde, beloovende hij comparant van de van de voorszegde somme van ƒ 150 – 0 – 0 – intrest te zullen betaalen, tegens
vier guldens van’t honderd in’t jaar ingegaan dato deezes en voorts na beloop van tijd en
zomme, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden binnen den tijd van tien eerstkomende jaaren, met vijff en twintig guldens
t’elken reis, wel meerder maar niet minder, meede te reekenen van dato deezes aff, nogtans
onder deeze conditie: dat, indien hij comparant in gebreken mogte blijven, de intressen
jaarlijks op of ten langsten binnen veertien dagen na den verschijndag, te voldoen den hou-102-

der deezes als dan het geheele off nog resteerende capitaal met de verlopen intressen, binnen de voorszegde tien jaaren en wanneer het hem belieft, zal mogen opëisschen, en hij
comparant mitsdien verpligt zal zijn, alle het zelve op de eerste aanmaaning op te leggen
en te voldoen, waarvoor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk het voorszegde huis met zijn buitendijk aveling, en wijders generalijk zijn perzoon en alle zijne
verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en
speciaal de hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 24e meij 1779
P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
Huisnummering Couvée collectie 14K.

Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris bij quitantien van Wouter Verheij, op de grosse
deezes staande, gebleeken is, dat het nevensgemelde capitaal afgelost en voldaan is word
deezes brieff alhier geroijeerd en gedood.
Actum den 19e maart 1803. P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Goossen
Verdoorn, scheepenen van den dorpe Werkendam, Cornelis Wouterse Hanegraaff en Korst
Wouterse Hanegraaff beide alhier woonagtig, voor zig zelve, en nog te zaamen als zig
sterk maakende en rato caverende voor hunnen broeder Arij Wouterse Hanegraaff en voor
de kinderen van hunne overleden zuster Ariaantje Wouterse Hanegraaff, Dirk Rijken,
meede alhier woonachtig, en Dirk Hoekwater als in huwelijk hebbende Anna Rijken, wonende te Hardinxveld, voor zig zelve, en nog te zaamen als zig sterk makende ende rato
caverende voor Bastiaan Rijken en voor Dirk Bruigom, als in huwelijk hebbende Sijke
Rijken, mitsgaders nog den voornoemde schout, in qualiteit als oppervoogd over alle wezen zijns bedrijfs, en dus ten deezen over de minderjaarige nagelaten kinderen van Cornelis Rijken, respectivelijk erffgenaamen ab intestato van wijlen Dirk Wouterse Hanegraaff, alhier gewoond hebbende en overleeden, en verklaarden de bovengemelde comparanten zoo voor zig zelfs als in hunne gezeide qualiteiten, op den 19e deeser maand alhier
publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Cornelis Pietersz Kuijck, woonende in de
Werken, een huis en erve staande en geleegen binnen deeze dorpe, belend oost Gerrit van
den Heuvel, west Aart Kuijck, en wel met opzigt tot het erff volgens de geslagen ree-palen,
zuiden de straat, en noorden de haven, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en
bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer
zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’ anno 1777 en consent 1778, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, alhier word gerefereerd, beloovende zij comparanten het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en
voor de somma van zes honderd twee en zestig guldens, waar van zij comparanten bekenden voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 31e augustij 1779.
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 16 – 11 – 0 –
Willem J. de Geus
10e verhooging
ƒ 1 – 13 – 2 –
Goose Verdoorn
ƒ 18 – 4 – 2 –
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
Huisnummering Couvée collectie 106.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van den Heuvel en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Cornelis Wouterse Hanegraaff en Korst
Wouterse Hanegraaff en Arij Wouterse Hanegraaff, alle woonende alhier, voor zig zelve,
en nog te zaamen als zig sterk maakende en rato caverende voor de kinderen van hunne
overleeden zuster Ariaantje Wouters Hanegraaff, Dirk Rijken, meede alhier woonagtig
voor zig zelve en nog zig sterk maakende en de rato caveerende voor Bastiaan Rijken, als
ook voor Dirk Hoekwater, als in huwelijk hebbende Anna Rijken, en en voor Dirk Bruijgom, als in huwelijk hebbende Sijke Rijken, mitsgaders nog den voornoemde schout, in
qualiteit als oppervoogd over alle weezen zijns bedrijfs, en dus ten deezen over de minderjarige nagelaten kinderen van Cornelis Rijken, respectivelijk erfgenaamen ab intestato van
wijlen Dirk Wouterse Hanegraaff, alhier gewoond hebbende en overleeden, en verklaarden
de bovengemelde comparanten, door gezeide Dirk Wouterse Hanegraaff in zijn leven reets
verkogt te zijn, en dienvolgende, zoo voor zig zelfs als in hunne genoemde qualiteiten, bij
deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van
Aart Kuijck, meede scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, een huis en erffje,
staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Cornelis Pietersz Kuijck, en wel met
opzigt tot het erff volgens de geslagen reepalen, west de kooper zelve, zuiden de straat, en
noorden voornoemde Cornelis Pieterz Kuijck, en dat met alle de vrijdommen, servituiten
en geregtigheeden, daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts
vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris
verponding d’ anno 1777 en consent 1778, beide incluis en langer niet, beloovende zij
comparanten het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder
verband als na regten, en dat omme en voor de somma van twee honderd vijff en twintig
guldens, waar van sij comparanten bekenden voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 16e september 1779.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 5 – 12 – 8 –
ƒ 0 – 11 – 4 –
ƒ 6 – 3 – 12 –

Huisnummering Couvée collectie 106.

-104-

P. Goudriaan
G.v.d. Heuvel
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Donatio inter vivos
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout Willem Jacobsz de Geus en Gerrit van
den Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Bastiaantje Buijs, weduwe van Bastiaan Kieboom woonende alhier, dewelke verklaarde, om reedenen haar daar toe beweegende, bij donatio inter vivos off gifte onder den levende geschonken en gegeeven te
hebben, gelijk zij comparante schenkt en geeft, en dienvolgende wel en wettig opdraagt,
cedeert en transporteert bij deezen, aan en ten behoeven van haaren zoon Cornelis Bastiaanse Kieboom, meede alhier woonagtig, een huis en erve met alle ’t geene daar aan aard
en nagelvast is, staande en geleegen binnen deezen dorpe bij haar comparante bewoond en
gebruikt wordende, belend oost de Kaade, west en zuiden Wouter van den Heuvel en noorden de straat, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden van ouds en
jegenswoordig daar aan behoorende volgens de oude brieven daar van zijnde, zonder aan
de voorszegde huis en erve eenig regt, actie off toezegginge meer te hebben off behouden,
en met belofte van het zelve, ten allen tijde, voor alle op en aanspraak te zullen vrijen en
waaren als regt is, onder verband als na regten.
Compareerde meede voor ons schout en scheepenen bovengemeld den voornoemde Cornelis Bastiaanse Kieboom, mitsgaders Johanna Kieboom weduwe van Cornelis Romeijn,
woonende te Giessendam, Maarten van Oort, als in huwelijk hebbende Maaijke Kieboom,
Willem Kieboom, en Cornelis Hakkers, als in huwelijk hebbende Sara Kieboom, alle
woonende alhier, en verklaarde den eersten comparant de voorenstaande donatie inter
vivos off gifte onder den levende dankelijk te accepteeren en aan te nemen, en de laatste
comparanten dezelve (voor zoo veel des noods) toe te stemmen en te approbeeren, met
belofte van den voorszegde hunnen broeder en zwager het effect van dien te zullen doen
hebben en genieten, meede onder verband als na regten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 26 januarij 1780.
P. Goudriaan
Willem J. de Geus
In kennisse van mij secretaris P. Goudriaan

G.v.d. Heuvel

Huisnummering Couvée collectie 25b.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Gerrit van
den Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Bastiaan Hobooken woonende alhier,
denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Jan Christiaan de Kok, wonende te Hardinxveld, een somme van vijff honderd carolij guldens van
twintig stuivers het stuk, wegens geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij
comparant van de voorszegde somma van vijff honderd guldens intrest te zullen betaalen,
tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar
tot jaar, na beloop van tijd en zomme, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke
afflossing zal mogen en ook moeten geschieden met vijftig guldens jaarlijks, en wel
meerders maar niet minder, te reekenen van dato deezes aff, en zoo vervolgens, edog bij
manquement van dien, zal het den houder deezes vrij staan, en het geheele off nog resteerende capitaal ten allen tijde te gelijk op te eisschen, mits ten minsten drie maanden te
vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden,
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eerst specialijk een huis en twee erven naast elkanderen, staande en geleegen over de
haven binnen deezen dorpe, belend oost Jan de Koter, west Bastiaan Florusz Baggerman,
zuiden de haven, en noorden ter halver sloot van Ewitten-waard, en Teunis Roest, en
voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, deselve onderwerpende de
judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten
daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 22e april 1780.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 12 – 10 – 0 –
ƒ 1– 5–0–
ƒ 13 – 15 – 0 –

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
G.v.d. Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 13Ha en b

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Goosen Verdoorn, scheepenen van den dorpe Werkendam, monsieur Johannes van Langen, Meester
chirurgijn en woonende alhier, denwelke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende
bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van
zijnen zoon Huijbert van Langen, Meester chirurgijn en meede alhier woonagtig, een huis
en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Cornelis Verheij, nom ux,
west de steeg van de erfgenamen van wijlen Arien Febris, zuiden de straat, en noorden de
haven en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde,
waar toe alhier word gerefereed voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den
heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’ anno 1778, consent 1779, beide
incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen
vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma
van een duizend guldens, welke den voornoemde kooper gehouden en verpligt zal zijn te
voldoen, (gelijk hij, hier meede compareerende, ook aanneemt en beloofd te doen) met
termijnen van een honderd guldens jaarlijks, wel meerder maar niet minder, waar van het
eerste jaar verschijnen zal den 29e april 1781, en zoo vervolgens tot de volle voldoening
van het voornoemde capitaal toe, en waar voor mitsdien het getransporteerde zoo lange zal
zijn en blijven verbonden en executabel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 29e april 1780.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 25 – 0 – 0 –
ƒ 2 – 10 – 0 –
ƒ 27 – 10 – 0 –

Huisnummering Couvée collectie 92.
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P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Goose Verdoorn
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Renvooi

Nademaal mij ondergetekende secretaris van Werkendam bij quitantie, op de grosse deezes briefs staande, gebleeken is, dat het nevengemelde somma van een duizend guldens
voldaan en betaald is, word zulks mitsdien alhier genoteerd, en het nevensgenoemde huis
en erve uit het verband deswegens ontslagen. Actum den 7e augustus 1780. P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Goossen Verdoorn, scheepenen van den dorpe Werkendam, Arnoldus Piek, woonende alhier, den welke
verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Jan Anthonij Zegelaar, woonende in de
Werken, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost het gescheid van de Werken, west Joost Kuijk, zuiden de straat, en noorden de weduwe van
Jochem Brieving, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds
en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts
vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris
verponding d’anno 1778 en consent 1779 beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van drie honderd negentig guldens,
waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den
eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 4e augustus 1780
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 9 – 15 – 0 –
Willem J. de Geus
10e verhooging
ƒ 0 – 19 – 8 –
Goose Verdoorn
ƒ 10 – 14 – 8 –
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
Huisnummering Couvée collectie 77.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Willem Jacobsz de Geus en Goossen Verdoorn, scheepenen van den dorpe Werkendam, Jan Anthonij Zegelaar, Meester metselaar,
woonende alhier in de Werken, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan
en ten behoeve van Dina de Geus, woonende alhier, een somme van vier honderd vijff en
twintig carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens geleende en hem comparant
ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van vier honderd vijff en
twintig guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, te
reekenen van den 4e augustus 1780 aff, en voorts van jaar tot jaar, na beloop van tijd en
zomme, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten alle tijde, mits elkanderen ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, terwijl den comparant teffens de vrijheid gegund word, om, zoolang
het geheele capitaal niet is opgeëischt, de afflossing te doen met met vijf en twintig gul-107-

dens jaarlijks, wel meerder maar niet minder waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend
oost het gescheid van de Werken, west Joost Kuijk, zuiden de straat, en noorden de weduwe van Jochem Brieving en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den hove
van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 17e augustus 1780.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 10 – 12 – 8 –
ƒ 1– 1– 4–
ƒ 11 – 13 – 0 –

P. Goudriaan
Willem J. de Geus
Goose Verdoorn
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 77

Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris bij quitantie van Dina de Geus, op de grosse deezes
staande, gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal en daar op verloopen intrest voldaan
is, word deeze brieff alhier ten prothocolle geroijeert en gedood.
Actum den 23e augustus 1796. P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van den Heuvel en Jacob de Heer,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Willem Simonsz de Geus, president scheepen van
en woonende in de Werken, denwelke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij
deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van
Joris van den Heuvel, meede scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, een huis en
erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, aan de Kaade binnendijks, belend oost
Willem Kooijman, west de Kaade, zuiden het erff van den kooper dat strekt tot Jan Kwantes toe, en noorden Goossen Verdoorn, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven
daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht,
gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1778 en consent 1779, beide incluis en langer
niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van twee honderd guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 9e october 1780.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 5– 0–0–
ƒ 0 – 10 – 0 –
ƒ 5 – 10 – 0 –

Huisnummering Couvée collectie 17Ka
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P. Goudriaan
G.v.d. Heuvel
Jacob de Heer
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Jacob de Heer en Goossen Verdoorn,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Pieter Empelmans Meester broodbakker woonende alhier, denwelke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Abram Leendertse
Rijken, en Dammes Leendertse Rijken, beide meede alhier woonagtig, een huis met buiten
en binnendijks avelinge, staande en geleegen binnen deezen dorpe, aan de Kaade, belend
oost de hooggeboren vrouwe van Werkendam, west de Kaa-sloot, zuiden Arij Hanegraaff,
en noorden d’erfgenamen van Wouter van Oorschot,en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de
oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer
zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1778 en consent 1779, beide incluis
en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen
en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van
twee honderd en tien guldens, waar van hij comparant bekende ontvangen te hebben een
honderd en tien guldens, en de resterende honderd guldens zullen de voornoemde koopers
gehouden en verpligt zijn te voldoen, in voegen en met alzulken intrest, als in den kustingbrieff, heeden meede te passeeren, breeder, zal worden uitgedrukt, en waar toe alhier
word gerefereerd.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 20e october 1780
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ
ƒ
ƒ

5– 5–0–
0 – 10 – 8 –
5 – 15 – 8 –

P. Goudriaan
Jacob de Heer
Goose Verdoorn
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 39K.

zie vooruit op dato 5 september 1766

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Jacob de Heer en Goossen Verdoorn,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Cornelis Roest, woonende alhier, zoo voor zig als
in huwelijk hebbende Elizabet Louw, denwelke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Huijbert van der Haven en Teunis van der Mast, beide alhier woonagtig een
huisje en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Korst de Geus, west
de weduwe van Hendrik van der Mast, zuiden de Wiel van de hooggeboren vrouwe van
Werkendam, en noorden dorpsstraat, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar
van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd
van de ordinaris verponding d’anno 1778 en consent 1779, beide incluis en langer niet,
beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als
regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van twee honderd
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guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning
met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 20e october 1780
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 5– 0–0–
ƒ 0 – 10 – 0 –
ƒ 5 – 10 – 0 –

P. Goudriaan
G.v.d. Heuvel
Jacob de Heer
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 2

Kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Jacob de Heer en Goossen Verdoorn,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Abram Leendertse Rijken, woonende alhier denwelken bekende voor zig zelve en voor zijnen broeder Dammes Leendertse Rijken, wel en
deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Pieter Empelmans, meede alhier woonagtig, een somme van een honderd carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens
onbetaalde kooppenningen van een huis met buiten en binnendijk avelinge, staande en geleegen binnen deezen dorpe aan de Kaade, belend oost de hoog geboren vrouwe van Werkendam, west de Kaa-sloot, zuiden Arij Hanegraaff, en noorden de erffgenamen van
Wouter van Oorschot, bij hem comparant van de voornoemde Pieter Empelmans gekogt,
en door den zelven op heeden aan hem en zijnen gemelde broeder getransporteerd, renunciëerende mitsdien van de exceptie van geen genoten waarde beloovende hij comparant
van de voorszegde somma van een honderd guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier
guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, tot
de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten alle tijde, mits elkanderen ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor hij comparant zoo voor zig als in naam van zijnen meergemelde
broeder, verklaarde te verbinden, eerst specialijk het voorenstaande huis met de buiten en
binnendijk avelinge en wijders generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen,
dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den hove van
Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 20e october 1780
P. Goudriaan
Willem J. de Geus
In kennisse van mij secretaris P. Goudriaan

Goose Verdoorn

Huisnummering Couvée collectie 39K.

Renvooi

Nademaal mij ondergezegde secretaris bij quitantie van Johannes van Baasbank, per ordre
van zijn vader Poulus van Baasbank, op de grosse deezes staande, gebleeken is, dat het
nevenstaande capitaal voldaan is, word deeze brieff mitsdien alhier ten prothocolle
geroijeert en gedood. Actum den 23e december 1795.
P. Goudriaan.
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van de Heuvel en Goossen Verdoorn, scheepenen van den dorpe Werkendam, Huijbert van der Haven, timmerman, woonende alhier, den welken verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en
wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van zijnen zwager
Teunis van der Mast, timmerman en meede alhier woonagtig, de helft in een huisje en
erve, (waar in de wederhelft den voornoemde kooper is competeerende) staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Korst de Geus, west de weduwe van Hendrik van
der Mast, zuiden de Wiel van de hooggeboren vrouwe van Werkendam, en noorden dorpsstraat, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1778 en consent 1779, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant
het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als
na regten, en dat omme en voor de somma van vijfftig guldens, waar van hij comparant
bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 5e december 1780
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 1–5–0–
ƒ 0–2–8–
ƒ 1–7–8–

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 2

zie vooruit op 20 october 1780

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Joris van de Heuvel en Aart Kuijck,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Albertus Koeremans, woonende alhier, den
welken verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te
dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Andries Malmberg meede
alhier woonagtig, een huis, staande binnen deezen dorpe, belend oost den dijk, west het na
te melden erff, zuiden de verkooper, en noorden Klauwert Ritmeester, met nog een stukje
grondt of erve, achter het voorszegde huis geleegen aan de noordzijde ter lengte van
twaalff en aan de zuidzijde ter lengte van tien voeten, om het zelve te betimmeren, nogtans
onder deeze expresse conditien: dat het nieuw te bouwen vertrek aan de zuid en westzijde
digt getimmerd zal moeten worden, en dat het den kooper alleenlijk zal vrij staan, om in
den gevel van het zelve vertrek boven op de zolder een dakvenster te laaten maken, als
meede dat de vensters, thans aan de zuidzijde van het voorszegde huis staande, door den
kooper en voor zijn reekening, tot op de hoogte van ondersten dorpel van’t bovenraam digt
gemaakt zullen moeten worden, wijders met alle de vrijdommen, servituiten en
geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven
daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht,
beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als
regt is, onder verband als na regten, en dat alles omme en voor de somma van een duizend
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guldens, waar van hij comparant bekende ontvangen te hebben een somma van vijff honderd guldens, en de resteerende vijff honderd guldens zal de voornoemde kooper gehouden
en verpligt zijn te voldoen, in voegen en met alzulke intrest, als in den kustingbrief, heeden
meede te passeeren breeder zal worden uitgedrukt, en waar toe alhier word gerefereerd.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 9e december 1780
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 25 – 0 – 0 –
Joris van den Heuvel
10e verhooging
ƒ
2 – 10 – 0 –
Aart Florise Kuijck
ƒ 27 – 10 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 84.
P. Goudriaan

Kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Joris van den Heuvel en Aart Kuijck,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Andries Malmberg, woonende alhier denwelken
bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Albertus Koeremans,
meede alhier woonagtig, een somme van vijff honderd carolij guldens van twintig stuivers
het stuk, wegens onbetaalde kooppenningen van een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost den dijk, zuiden voornoemde Albertus Koeremans en noorden Klauwert Ritmeester, bij hem comparant van gemelde Albertus Koeremans gekogt, en
door den zelven op heeden aan hem getransporteerd, renuncieerende mitsdien van de exceptie van geen genoten waarde beloovende hij comparant van de voorszegde somma van
ƒ 500 – 0 – 0 – intrest te zullen betaalen, tegens 3 ½ guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, na beloop van tijd en zomme tot de
volle voldoening en afflossing toe, edog ingevalle hij comparant de voorszegde intrest
jaarlijks prompt op den verschijndag, off uitterlijk binnen zes weken daar na komt te voldoen, zal denzelve kunne volstaan met betaaling tegen 3 percent in’t jaar, dog anders niet,
zullende vervolgens de afflossingen van het voorszegde capitaal mogen en ook moeten
geschieden met honderd guldens jaarlijks, wel meerder maar niet minder, meede ingaande
met date deezes, en geduurende tot de volle voldoening toe, waarvoor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk het vooren staande huis en erve, en wijders generalijk
zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle
regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 9e december 1780
P. Goudriaan
Joris van den Heuvel
Aart Teunis Kuijck
In kennisse van mij secretaris P. Goudriaan
Huisnummering Couvée collectie 84

Renvooi

Nademaal mij ondergetekende secretaris van Werkendam bij quitantie van Albertus
Koeremans, op de grosse deezes staande, gebleeken is, dat den inhoud van deezen
kustingbrieff voldaan is den 20e september 1781, word zulks alhier genoteert en de
nevenstaande brieff mitsdien ten prothocolle geroijeert.
Actum den 28e maart 1782. P. Goudriaan.
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Joris van de Heuvel en Goossen Verdoorn,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Anneke Backer, weduwe van Hendrik van der Mast,
woonende alhier, dewelken verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en
wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Huijbert van der
Haven, timmerman, meede alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen binnen
deezen dorpe, belend oost de verkooperse, west het schoolhuis, zuiden de Wiel van de hooggeboren vrouwe van Werkendam, en noorden dorps-straat, en dat met alle de vrijdommen,
servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de
oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer
zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1779 en consent 1780, beide incluis
en langer niet, beloovende zij comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen
en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van zes
honderd en dertig guldens, waar van zij comparante bekende voldaan en betaald te zijn, den
laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 19e december 1780.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 15 – 15 – 0 –
ƒ 1 – 11 – 8 –
ƒ 17 – 6 – 8 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 4a en b.

zie vooruit op 12 april 1704

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van den Heuvel en Goosen Verdoorn,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Hendrikus Hanegraaff, woonende alhier in qualiteit
als last en procuratie hebbende van, en dus instaande en rato caveerende voor Elisabeth Versteeg, weduwe van Cornelis Kieboom meede alhier woonagtig, en verklaarde hij comparant
in gezeide qualiteit op den 21e deezer maand alhier publicq verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve
van Pieter Hendrik van Driel insgelijk alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen over de haven binnen deezen dorpe, belend oost de steeg, west Arij Kuijck, zuiden de
haven, en noorden voornoemde Kuijck, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en
bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn
recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’ anno 1779, consent 1780, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt waar toe
alhier word gerefereerd, beloovende hij comparant in qualite voorszegt het voorenstaande
getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en
dat omme en voor de somma van vier honderd en zeeven guldens waar van hij comparant
bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 27e december 1780.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 10 – 3 – 8 –
ƒ 1–0– 6–
ƒ 11 – 3 – 14 –

P. Goudriaan
G.v.d. Heuvel
Goose Verdoorn
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 8Ha.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van de Heuvel en Arij Kieboom,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Anneke Backer, weduwe van Hendrik van der Mast,
woonende alhier, dewelken verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en
wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van haren zoon Teunis
van der Mast, timmerman, meede alhier woonagtig, een huis en erve, staande en gelegen
binnen deezen dorpe, belend oost den voornoemde getransporteerde, west Huijbert van der
Haven off wel de dorps-goot, zuiden de Wiel van de hoog geboren vrouwe van Werkendam,
en noorden de straat, met een hoek-buffet, staande in de agterkeuken, en een lessenaar en
daar op staande boeken-kastje met de daar in zijnde teekeningen en boeken, staande in het
voorkamertje, onder deeze expresse conditie nogtans: dat zij transportante aan zig behoud
het regt en de vrijheid, om geduurende haar leven, off anderzints zoo lang zij zal goedvinden
het voornoemde huis en verdere goederen, met en benevens den getransporteerde, te blijven
bewoonen en gebruiken, zonder in de verpondingen, reparatie off andere onkosten gehouden
te zijn dus vrij en onbelast, voorts nog een schuur en erff daar annex meede staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Joost Kuijck, west Paulus Schloters, zuiden Geerit
Kooijman, en noorden de weduwe van Brieving, met alle de daar in zijnde houtwaaren en
timmer-mans-gereedschappen, niets uitgezondert, respectivelijk alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude
brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn
recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1779 en consent 1780, beide incluis en
langer niet, beloovende zij comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en
waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat alles omme en voor de somma van
vijff honderd guldens, waar van zij comparante bekende voldaan en betaald te zijn, den
laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 17e februarij 1781
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 12 – 10 – 0 –
ƒ 1– 5–0–
ƒ 13 – 15 – 8 –

Huisnummering Couvée collectie 3 en 80.
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P. Goudriaan
G.v.d. Heuvel
A. Kieboom
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport van een kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van den Heuvel en Goossen Verdoorn, scheepenen van den dorpe Werkendam, Albertus Koeremans, woonende alhier, den
welke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen,
cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van den heere Adrianus Criellaerd, woonende te Rotterdam, een schuld kustingbrieff ten laste van Andries Malmberg meede alhier
woonagtig, groot in capitaal vijff honderd carolij guldens onder speciaal verband van een
huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost den dijk, zuiden den
voornoemde transportant, en noorden Klaawert Ritmeester, breeder gemeld en omschreven
in denzelven kustingbrieff van dato den 9 december 1780, voor schout en scheepenen alhier
gepasseerd, en waartoe mitsdien word gereffereerd, en bekende hij comparant van de kooppenningen van dien, ter somme van vijff honderd guldens voldaan en betaald te zijn, den
laatsten penning met den eersten en verklaarde mitsdien aan den voorszegde schuld kustingbrieff geen regt off eigendom meer te hebben off behouden, beloovende ook, den voornoemde getransporteerde brieff voor alle namaaning op en aanspraak te zullen vrijen en waaren
als regt is onder verband als na regten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 17e maart 1781
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 12 – 10 – 0 –
ƒ 1– 5–0–
ƒ 13 – 15 – 0 –

P. Goudriaan
G.v.d. Heuvel
Goose Verdoorn
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 84.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van den Heuvel en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Cornelis Hendriksz Kuijck, woonende alhier, den welke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op
te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Arij de Klerk, de jonge, meede alhier woonachtig, een huis met buiten en binnendijk avelinge staande en gelegen aan de
Kaade binnen deeze dorpe, belend oost de weduwe van Geerit van der Pijl, west de Kaasloot zuiden Geerit Kooijman, en noorden de voornoemde weduwe van der Pijl en dat met
alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan
behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en
onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1779 en consent 1780, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en
voor de somma van twee honderd guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 26e maart 1781
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Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 5– 0–0–
ƒ 0 – 10 – 0 –
ƒ 5 – 10 – 0 –

P. Goudriaan
G.v.d. Heuvel
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 49K.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van den Heuvel en Joris van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Arij de Klerk, de jonge woonende alhier,
denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Jan Thomasz
Kwantes, scheepen en woonende in de Werken, een somme van twee honderd carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens zoo veel geleende en hem comparant op heeden
ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden
gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van twee honderd guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal
mogen en ook moeten geschieden ten alle tijden, mits elkanderen ten minsten drie maanden
te vooren behoorlijk waarschouwende terwijl den comparant ook de vrijheid heeft, om, zoo
lang het geheele capitaal niet is opgeëischt, de afflossing te doen met vijff en twintig guldens
te gelijk wel meerder maar niet minder, nogtans met deeze conditie: dat den intrest niet bij
die kleine aflossingen zal verminderen, maar alleen dan als er volle hondert guldens affgelost zijn waarvoor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis met buiten
en binnendijk avelinge, staande en geleegen binnen aan de Kaade binnen deezen dorpe, belend oost de weduwe van Geerit van der Pijl, west de Kaa-sloot, zuiden Geerit Kooijman en
noorden de voornoemde weduwe van der Pijl, en wijders generalijk zijn perzoon en alle
zijne verdere goederen, deselve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren,
en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 26e maart 1781.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 5– 0–0–
ƒ 0 – 10 – 0 –
ƒ 5 – 10 – 0 –

P. Goudriaan
G.v.d. Heuvel
Joris van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 49K.

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris van Werkendam bij quitantie van Jan Thomasz
Kwantes op de grosse deezes briefs staande, gebleeken is, dat het bovenstaande capitaal en
daar op verloopen intrest voldaan en betaald is, word deeze hijpoteecqbrieff ingevolge
voornoemde quitantie, alhier geroijeert en gedood.
Actum den 28e maart 1795. P. Goudriaan
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Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Joris van den Heuvel en Jacob de Heer,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Huijbert van der Haven, meester timmerman,
woonende alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van den weledelen gestrengen heere Adriaan van Kruijskerken, raad en regerend
scheepen burgemeester der stad Gorinchem ectera een somme van vier hondert carolij
guldens van twintig stuivers het stuk, wegens zoo veel geleende en hem comparant ten
dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden
gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van vier honderd guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato
deezes, en voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoening en afflossing toe, edog ingevalle
hij comparant de voorszegde interest jaarlijks prompt op den verschijndag, off uitterlijk
binnen een maand daar na, komt te voldoen, zal denzelven kunnen volstaan met betaaling
tegens drie guldens en tien stuivers van ’t hondert in’t jaar, dog anders niet, zullende vervolgens de afflossing van gemelde capitaal mogen en ook moeten geschieden ten alle tijden, mits elkanderen zoo bij afflossing als opëissching ten minsten drie maanden te vooren
behoorlijk waarschouwende waarvoor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Teunis van der
Mast off wel de dorpsgoot, west het school-huis zuiden de Wiel van de hoog geboren
vrouwe van Werkendam, en noorden dorps-straat, wijders generalijk zijn perzoon en alle
zijne verdere goederen, deselve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren,
en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 7e april 1781
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 10 – 0 – 0 –
ƒ 1–0–0–
ƒ 11 – 0 – 0 –

P. Goudriaan
Joris van den Heuvel
Jacob de Heer
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 3.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Joris van den Heuvel en Goossen Verdoorn, scheepenen van den dorpe Werkendam, Joost Kuijk, woonende alhier, den welken
verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen,
cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Jan Butter, meede alhier woonachtig,
een schuur en erve staande en geleegen binnen deeze dorpe, belend oost Jan Anthonij
Zegelaar, west den verkooper met zijn erff off steeg, raaijende voor op den asingdrop van
de verkochte schuur aff, en agter op de vierde poot van’t erff van de voornoemde Zegelaar
aff gereekent, zuiden de straat, en noorden de weduwe van Brieving, onder conditie, dat
den kooper aan de westzijde van het getransporteerde geen deur, venster, of ligt zal mogen
zetten, en dat den verkooper op de voorgemelde ree aff zal moeten heijnen, voorts met alle
de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, wijders vrij en onbelast, behoudens en
onvermindert den heer zijn recht, beloovende hij comparant het voornoemde getranspor-117-

teerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en
voor de somma van drie hondert guldens, waar van hij comparant bekende ontvangen te
hebben een hondert guldens en de resterende somme van twee hondert guldens zal den
kooper moeten voldoen en betaalen heeden over drie maanden off ten allen tijde, wanneer
het den voornoemde Joost Kuijk believen en hem aanzeggen zal, en waar voor mitsdien
het getransporteerde zal zijn en blijven verbonden en executabel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 15e junij 1781
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 7 – 10 – 0 –
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 8– 5–0–

P. Goudriaan
Joris van den Heuvel
Goose Verdoorn
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 78.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Aart Kuijck, scheepenen van den dorpe Werkendam, Huijbertje Heijmans, weduwe van Pieter de Weert,
woonende alhier, dewelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve
van Gerrit van Houweningen, scheepen van en woonende binnen deze dorpe, een somme
van drie honderd vijff en twintig carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens zoo
veel geleende en haar comparante op heeden ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende zij comparante van de
voorszegde somma van drie honderd vijf en twintig guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot
jaar, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten
geschieden ten allen tijde, mits elkanderen zoo bij afflossing als opëissching ten minsten
drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende waar voor zij comparante verklaarde
te verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe,
strekkende van de straat aff zuidwaards op tot de Zwemsloot toe, belend oost de weduwe
van Joost de Graaff, west Arij Kuijck, en voorts generalijk haar perzoon en alle haare verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 6e augustus 1781.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ
ƒ
ƒ

8– 2– 8–
0 – 16 – 4 –
8 – 18 – 12 –

Huisnummering Couvée collectie 60a.
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P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Aart T. Kuijck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde president scheepen van Werkendam bij quitantie van W.J.
Goudriaan in qualiteijt als last en procuratie hebbende van Adriana van’t Zant weduwe en
boedelhoudster van wijlen Gerrit van Houweningen, op de grosse deezes briefs staande,
gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal met den daar op verloopen intrest bij accord
met ƒ 325 afgelost en voldaan, word deeze mitsdien alhier ten prothocolle geroijeerd en
gedood.
Actum den 10e maart 1801. Goosse Verdoorn.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, den weleerwaarde heer Reijnier Godefried Bartz predikant te Leerdam, in qualiteit als executeur van den testament van wijlen
den weledel gestrenge heer Meester Pieter Scharp, in leven heer van op en neder Andel,
denwelken verklaarde in gemelde qualiteit publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij
deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van
Bastiaan de Haan, woonende alhier, omtrent twee mergen griendland met het water daar
aan gehoorende in de Bakkerskille geleegen onder deezen dorpe in de weer daar de Koornmolen op staat, belend oost de hoog geboren vrouwe van Werkendam, west en noorden
Arij Hanegraaff, en zuiden de voornoemde kille en dat met alle de vrijdommen, servituiten
en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, niets daar op staande dan den heer zijn regt, en
gezuivert van de ordinaire verponding 1780 en consent 1781, beide incluis en langer niet,
en wijders ingevolge de koopconditien van dato 10e september 1781 waartoe alhier word
gerefereerd, beloovende hij heer comparant in qualite voornoemt, het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat
omme en voor de somma van zeven hondert en twintig guldens vrij geld, waar van hij
comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 18e october 1781.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 18 – 0 – 0 –
ƒ 1 – 16 – 0 –
ƒ 19 – 16 – 0 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Dirk Piek, scheepenen van den dorpe Werkendam, Maria Vermeijs, weduwe van Geerit van der Pijl, woonende alhier, dewelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van
de heeren Philippus Theodorus van Cloon en Johannes Jacobus Froon, beide woonende te
Schiedam, een somme van drie honderd carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens zoo veel geleende en haar comparante ten dank aangetelde penningen, bij haar ge-119-

bruikt tot afflossing van een kustingbrieff, groot ƒ 400 – 0 – 0 – van dato 2e augustus 1770
op heeden geroijeert, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde,
beloovende zij comparante van de voorszegde somma van drie honderd guldens intrest te
zullen betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en
voorts van jaar tot jaar, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden ten allen tijde, mits elkanderen zoo bij afflossing als opëissching ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende waar voor zij comparante verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis met buiten en binnendijk avelinge, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, belend oost de hooggeboren
vrouwe van Werkendam, west de Kaasloot zuiden Arij de Klerk, en noorden Jan Gijse
Swets, en voorts generalijk haar perzoon en alle haare verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met
de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 19e october 1781.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 7 – 10 – 0 –
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 8– 5–0–

P. Goudriaan
Goos Verdoorn
Dirk Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 48K.

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris bij quitantien op de grosse deezes staande, in datis
27e en 25 maart 1788, gebleken is, dat nevenstaande capitaal en intressen aan de weduwe
Philippus Thodoris van Cloon en aan Johannes Jacobus Froon voldaan is, word deeze
bieff alhier ten prothocolle geroijeert en gedood.
Werkendam den 16e april 1788.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Dirk Piek, scheepenen van den dorpe Werkendam, Dirk Verheij, woonende alhier, den welke verklaarde
verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en
transporteeren, aan en ten behoeve van zijne nigt Grietje Verheij, meede alhier woonagtig,
een huis met buitendijks aveling, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe,
belend oost de Kaade, west de Kaasloot, zuiden Klaas Verdoorn, en noorden Kors de Keijser, als meede alle zijne meubilen, huisraad en inboedel, en dus generalijk alle zijne roerende goederen van wat natuur die ook zouden mogen zijn, niets uitgezondert, en dat met
alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan’t
voorszegde huis behoorende volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van alle lasten tot dato deezes,
beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als
regt is, onder verband als na regten, en dat alles omme en voor de somma van twee hondert
en vijftig guldens, uit en voor welke kooppenningen de gemelde Grietje Verheij (hier meede voor ons compareerende) verklaarde aangenomen en zig verbonden te hebben, gelijk zij
-120-

nog aanneemt en zig verbindt bij deezen om alle de schulden en lasten van den eerste comparant haaren oom, te voldoen en betaalen, en wijders hem, zoo in ziekte als gezondheid, te
alimenteeren en onderhouden in eeten, drinken, kleedinge, reedinge, en generalijk in alle
noodzaakelijke behoeffenissen, zijn leven lang geduurende en voorts, overleeden zijnde,
een eerlijke en ordentelijke begraaffenisse aan te doen, en dat alles gedaan zijnde bekende
den eerste comparant, nu voor als dan, van de voorszegde kooppenningen voldaan te zijn,
zonder eenige reserve.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 22e november 1781.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 6– 5–0–
ƒ 0 – 12 – 8 –
ƒ 6 – 17 – 8 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Dirck Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 12K.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Dirk Piek, scheepenen van den dorpe Werkendam, Arij van Es, als in huwelijk hebbende Anna Leenderts
Rijken, en Cornelia Leenderts Rijken, woonende alhier, en zijnde, met den nagemelde
Dammes Leendertse Rijken, de eenige erfgenaamen ab intestato van wijlen Abram Leendertse Rijken, en verklaarden de voornoemde comparanten verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten
behoeve van gezeide Dammes Leendertse Rijken, meede alhier woonagtig, twee derde
parten in de helft van een huis met buiten en binnendijk avelinge, (waar van het overige
een derde part en de wederhelft den voornoemde kooper is competeerende) staande en
geleegen binnen deezen dorpe aan de Kaade, belend oost de hooggeboren vrouwe van
Werkendam, west de Kaa-sloot, zuiden Arij Hanegraaff, en noorden d’erfgenamen van
Wouter van Oorschot, zijnde over ’t geheel belast met een capitaal van ƒ 100 – 0 – 0 – ten
behoeve van Pieter Empelmans, volgens kustingbrieff van dato 20 october 1780 daar van
zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van
alle lasten tot dato deezes, en wijders volgens de oude brieven daar van zijnde, beloovende
zij comparanten het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is,
onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van drie honderd en dertig
guldens, zijnde het capitaal waar meede dit getransporteerde speciaal belast is, en welk
capitaal dan voornoemde kooper (meede voor ons compareerende) verklaarde voor zijn
reekening en als eigen schuld over te nemen, met belofte van het zelve, ingevolge den
voormelde kustingbrieff, te zullen afflossen en voldoen, wijders ook alleen te zullen doen
en nakomen al het geene, waartoe hij en zijnen voornoemde overleeden broeder te zaamen
zig verpligt en verbonden hebben bij onderhandse acte, tusschen hen en hunne moeder
aangegaan, en geteekend den 6e novemb october 1779, en bekende voorts de eerste comparanten daar meede van de voorszegde kooppenningen zig voldaan en betaald te houden,
zonder eenige reserve.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 30e november 1781
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Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 16 – 8 – 0 –
ƒ 1 – 12 – 0 –
ƒ 18 – 4 – 0 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Dirck Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 39K.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout, Arij Kieboom en Cornelis Hannegraaff,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Barent van de Werken, woonende alhier, den welken verklaarde verkogt te hebben en, dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen,
cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Cornelis Kuijck Hendriksz, meede alhier woonagtig, een huis met buiten en binnendijk avelinge staande en geleegen aan de
Kaade alhier, belend oost de erffgenamen van wijlen Jan Anthonisz Bakker, west de Kaasloot, zuiden Wouter Verdoorn, en noorden Korst Hovestadt, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert
den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1780 en consent 1781, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te
zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat alles omme en voor
de somma van twee honderd en vijfftig guldens, waar van hij comparant bekende voldaan
en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 8e maart 1782
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 6– 5–0–
ƒ 0 – 12 – 8 –
ƒ 6 – 17 – 8 –

Huisnummering Couvée collectie 6K.

P. Goudriaan
A. Kieboom
Cornelis Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van Houweningen en Wouter van
den Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Hendrik Barnard, Meester broodbakker, woonende alhier, den welken verklaarde op den 13e deezer maand maart alhier publicq
verkogt te hebben hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren
en transporteeren, aan en ten behoeve van Arij de Geus, meede alhier woonagtig, een huis
en erve, met de vrije steeg daar aan behoorende, staande en geleegen binnen deezen dorpe,
belend oost den transportant, die met getansporteerde de middelmuur en daar op leggende
goot gemeen zal moeten onderhouden, west Arij Hanegraaff, zuiden de straat, en noorden
de oude haven, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en
jegenswoordig daar aan behoorende, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert
den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1780 en consent 1781, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voor-122-

noemt, waar toe alhier word gerefereerd, beloovende hij comparant het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat
omme en voor de somma van agt honderd en zestig guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 8e maart 1782
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 21 – 10 – 0 –
Gerrit van Houweningen
10e verhooging
ƒ 2– 3–0–
Wouter van den Heuvel
ƒ 23 – 13 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 94.
P. Goudriaan
Renvooi

Compareerde ter secretarije van Werkendam, den meede ondergeteekende Jacobus
Kalvert, en verklaarde het nevenstaande huis en erve en steeg uit het speciaal verband,
waar onder het zelve volgens de kustingbrieff van dato 24e maart 1779 geweest is, te
ontslaan, en mitsdien het transport van het gezeide huis etcetera, dat vrij en onbelast
gedaan is, (voor zoo veel hem aangaat) te approbeeren bij deezen.
Actum den 14e meij 1782 P. Goudriaan, secretaris Jacobus Calvert

Hijpotheeq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, Cornelis van der Schuijt, woonende alhier,
denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Arij Hanegraaff, oud-schepen van en woonende meede binnen deezen dorpe, een somme van twee
honderd carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens geleende en hem comparant
ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie de non numerata
pecunia off van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma
van twee honderd guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in
’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, off na beloop des tijds, tot de
volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal moeten en ook mogen geschieden
ten allen tijde, mits elkanderen zoo bij opeissching als afflossing, ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend
oost Arij Kieboom, west Arij Woutersz Hanegraaff, zuiden de pastorije en noorden de
straat, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, deselve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de
kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 30e april 1782
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 5– 0–0–
ƒ 0 – 10 – 0 –
ƒ 5 – 10 – 0 –

Huisnummering Couvée collectie 13.

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Cornelis Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
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Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris bij quitantie van C. Oostrom, staande op de grosse
deezes, gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal met 1 1/4 jaar intrest voldaan en
betaald is, word zulks alhier genoteerd en deeze brieff mitsdien ten prothocolle geroijeert
en gedood.
Actum den 26e april 1784.
P. Goudriaan.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout, Goossen Verdoorn en Dirk Pieck, scheepenen van den dorpe Werkendam, Teuntje van Papendregt, weduwe van wijlen Adrianus
Gram woonende alhier, dewelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten
behoeve van Pieter Kuijck, meede alhier woonnagtig, een somme van drie honderd carolij
guldens van twintig stuivers het stuk, wegens geleende en haar comparante ten dank
aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde,
beloovende zij comparante van de voorszegde somma van drie honderd guldens intrest te
zullen betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en
voorts van jaar tot jaar, off na beloop des tijds, tot de volle voldoening en afflossing toe,
welke afflossing zal moeten en ook mogen geschieden ten allen tijde, mits elkanderen zoo
bij opeissching als afflossing, ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor zij comparante verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis met
buiten en binnendijks avelinge, staande en geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe,
belend oost en zuiden Willem Kooijman, west de Kaasloot en noorden Adriaan de Keijser
en voorts generalijk haar perzoon en alle haare verdere goederen, deselve onderwerpende
de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten
daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 2e meij 1782
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 7 – 10 – 0 –
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 8– 5–0–

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Dirk Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 29K.

Hijpotheeq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Arij Kieboom en Wouter van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Pieternella van Houweningen, weduwe en boedelhoudster van wijlen Dirk Schriek woonende alhier, de welken bekende wel en deugdelijk
schuldig te zijn, aan en ten behoeve van d’ heer Arij Kuijck, oud-schepen van en woonende meede binnen deezen dorpe, een somme van vijff honderd carolij guldens van twintig
stuivers het stuk, wegens geleende en haar comparante ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende zij comparante van de voorszegde somma van ƒ 500 – 0 – 0 – intrest te zullen betaalen, tegens vier
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guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, tot
de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal moeten en ook mogen geschieden ten alle tijde, mits elkanderen zoo bij opeissching als afflossing, ten minsten drie
maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor zij comparante verklaarde te
verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Bastiaan Florusse Baggerman, west Ambrosius de Jong, zuiden de straat, en
noorden het Slik, nog zeeker hoekje boomgaard, geleegen als vooren, op het Slik, belend
oost Jan van Driel, west den dwarspadt, zuiden de Botersloot off wel de padt, en noorden
den scheisloot, en voorts generalijk haar perzoon en alle haare verdere goederen, dezelve
onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 18e junij 1782
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 12 – 10 – 0 –
ƒ 1– 5–0–
ƒ 13 – 15 – 0 –

P. Goudriaan
A. Kieboom
Wouter van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 119 en 4S.

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris bij quitantie van Hendrik Empelmans per ordre
van de weduwe Arie Kuijck, in dato 24 januarij 1788 op de grosse deezes staande,
gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal voldaan is, word deeze brieff mitsdien alhier
ten prothocolle geroijeerd en gedood.
Actum den 25e jauarij 1788. P. Goudriaan.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Dirk Pieck, scheepenen van den dorpe Werkendam, d’ heer Albertus Koeremans, woonende alhier, den welken verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen,
cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van d’ heer Andries Malmberg, meede alhier woonagtig, een stukje grondt off erve, geleegen binnen deezen dorpe, agter het woonhuis van den transportant, strekkende van desselfs aldaar leggende straat aff, noordwaards
op, tot aan den noordwesten hoek van des voornoemde koopers woonhuis toe, en over het
geheel zoo breedt als het zelve woonhuis van den kooper thans uit de agter heijning staat,
om het zelve te beheijnen off te betimmeren naar den kooper zijn goedvinden, nogtans onder deeze conditie: dat aan het zuideinde van het getransporteerde erff zal moeten blijven
een deur van drie voeten wijt, agter het huis van den voornoemde Andries Malmberg, om
te dienen tot een uit en doorgang voor den transportant, die dezelve dan ook daar toe zal
mogen gebruiken, voorts vrij en onbelast van hoofdzommen, renten en cijnsen behoudens
en onvermindert den heer zijn recht, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt, onder verband als na regten, en dat omme en
voor de somma van een honderd en vijfftig guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 3e julij 1782
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 3 – 15 – 0 –
ƒ 0– 7–8–
ƒ 4– 2–8–

Huisnummering Couvée collectie 84.

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Dirk Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Dirk Pieck, scheepenen van den dorpe Werkendam, Cornelis Kieboom Ariensz, woonende alhier, denwelken verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen,
cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Arij Pietersz van Driel, schipper, meede alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend
oost Cornelis Janse Bakker, west Arij Arnoldus Pieck, zuiden de pastorije en noorden de
dorps-straat, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en
jegenswoordig daar aan behoorende, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert
den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1780 en consent 1781,
beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde
wijders (ingevolge de oude brieven daar van zijnde, en waar toe alhier word gerefereerd,)
te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de
somma van een duizend en twintig guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en
betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten. zonder eenige reserve met de somma
van vier hondert en twintig guldens, nu ontvangen en met een kustingbrieff groot zes hondert guldens welke op heeden ten zijnen behoeven zal worden gepasseerd.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 4e september 1782.
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 25 – 10 – 0 –
Goose Verdoorn
10e verhooging
ƒ 2 – 11 – 0 –
Dirk Pieck
ƒ 28 – 1 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
Huisnummering Couvée collectie 16.

Kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Dirk Pieck, scheepenen van den dorpe Werkendam, Arij Pietersz van Driel, schipper, woonende alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van, Cornelis Kieboom Ariensz meede alhier woonagtig, een somme van zes honderd carolij guldens, wegens onbetaalde kooppenningen van een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen
dorpe, belend oost Cornelis Janse Bakker west Arnoldus Piek, zuiden de pastorije, en noorden de dorps-straat bij hem comparant van gemelde Cornelis Kieboom gekogt, en door
denzelven op heeden aan hem getransporteerd, renunciëerende mitsdien van de exceptie
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van geen genoten waarde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van ƒ 600
– 0 – 0 – interest te zullen betaalen, tegens vier guldens van ’t hondert in ’t jaar, en zulx
van jaar tot jaar, off na beloop des tijds, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke
afflossing zal moeten en ook mogen geschieden ten allen tijde, mits elkanderen zoo bij opëissching als afflossing, ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende,
waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk het voorenstaande huis
en erve, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, deselve onderwerpende de judicature van alle rechten en rechteren, en speciaal den hove van Holland,
met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 4e september 1782
Solvit
P. Goudriaan
40e penning
ƒ 5– 0–0–
Goose Verdoorn
e
10 verhooging
ƒ 0 – 10 – 0 –
Cornelis Hanegraaff
ƒ 5 – 10 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 16.
P. Goudriaan
Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris bij quitantie van Cornelis Kieboom, staande op de
grosse deezes briefs, gebleeken is, dat de inhoud deezes met den interest van dien voldaan
en betaald is, word zulks alhier genoteerd en deeze brieff mitsdien geroijeerd.
Werkendam den 3e september 1785.
P. Goudriaan.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout,Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Jannis Meijer, schipper, woonende te
Muntendam in Groninger-land, den welken verklaarde alhier verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Aart de Jongh, schipper, woonende alhier, een tjalk off ferrij-schip en boot, leggende thans onder deezen dorpe, lang over steeven 70 voet, wijt 14½ voet, en hol op zijn berghout 4¾ voet, zonder egter in de voorszegde maat en begrootinge gehouden te willen zijn,
en dat met staande en loopende wandt en alle verdere toebehooren, zoo van ankers, kabels
trossen, als anderzints, en dus zoo en in dier voegen als het voornoemde schip en boot bij
hem transportant bevaaren en gebruikt is geworden, beloovende hij comparant het gemelde
schip, dat vrij en onbelast verkogt is, ten allen tijde te zullen vrijen en waaren voor alle
aantaal en namaaninge van water-bijl-off-andere-verband-brieven en pretensien, op alle
stroomen en rivieren, zoo wel buiten als binnen de verëenigde provinciën, onder verband
als na regten, en dat alles omme en voor de somme van vijff honderd guldens waar van hij
comparant bekende voldaan en betaald te zijn den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 19e october 1782
Solvit
P. Goudriaan
ƒ 12 – 10 – 0 –
Goose Verdoorn
40e penning
e
10 verhooging
ƒ 1– 5–0–
Gerrit van Houweninge
ƒ 13 – 15 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Jan Hendriks, schipper, woonende te
Veendam in Groninger-land, den welken verklaarde alhier verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Barent Goudriaan, woonende te Hardinxveld, een tjalk off ferrij-schip en boot,
leggende thans onder deezen dorpe, lang over steeven 66 voet, wijt 14 voet, en hol op zijn
berghout 4½ voet, zonder egter in de voorszegde maat en begrootinge gehouden te willen
zijn, en dat met staande en loopende wandt en alle verdere toebehooren, zoo van ankers,
kabels trossen, als anderzints, en dus zoo en in dier voegen als het voornoemde schip en
boot bij hem transportant bevaaren en gebruikt is geworden, beloovende hij comparant het
gemelde schip, dat vrij en onbelast verkogt is, ten allen tijde te zullen vrijen en waaren
voor alle aantaal en namaaninge van water-bijl-off-andere-verband-brieven en pretensien,
op alle stroomen en rivieren, zoo wel buiten als binnen de verëenigde provincien, onder
verband als na regten, en dat alles omme en voor de somme van negen honderd guldens
waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn den laatste penning met den
eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 19e october 1782
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 22 – 10 – 0 –
ƒ 2– 5–0–
ƒ 24 – 15 – 0 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Gerrit van Houweninge
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Hijpotheeq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van Houweningen en Dirk Pieck,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Elisabet Hanegraaff, weduwe van wijlen Bastiaan
de Weerd, woonende alhier, de welken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en
ten behoeve van Aart Kuijck, schepen van en woonende binnen deezen dorpe, een somme
van drie honderd carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens geleende en haar
comparante ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van
onaangetelden gelde, beloovende zij comparante van de voorszegde somma van drie hondert guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van’t honderd in’t jaar, ingaande
met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, off na beloop des tijds tot de volle voldoening
en afflossing toe, welke afflossing zal moeten en ook mogen geschieden ten allen tijde,
mits elkanderen ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar
voor zij comparante verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en
geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Hendrik van Driel west Gerrit van Houweningen, zuiden Rokus van der Pijl, en noorden de haven, zoo en in dier voegen als het zelve
bij haar bezeeten en gebruikt word, en voorts generalijk haar perzoon en alle haare verdere
goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den
hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 16e november 1782
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Solvit
40e penning
10e verhooging

7 – 10 – 0 –
0 – 15 – 0 –
8– 5–0–

P. Goudriaan
Gerrit van Houweninge
Dirck Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 112.

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris bij quitantie van Dina Kuijck, weduwe van Bastiaan van Houweningen op de copie authenticq deeze brieff staande gebleeken is, dat het
nevenstaande capitaal met den verloopen intrest, voldaan en betaald is, word deeze brieff
ingevolge het daarbij gegeven consent alhier geroijeert.
Actum den 11e julij 1788.
P. Goudriaan.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Aart Kuijck en Dirk Pieck, scheepenen
van den dorpe Werkendam, Andries Malmberg, koopman woonende alhier, den welken
bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Jasper de Bruijn schipper en koopman, woonende te Geertruijdenberg, een somme van zes honderd carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens geleende en hem comparant ten dank aangetelde
penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende
hij comparant van de voorszegde somma van zes honderd guldens intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts jaarlijcks, of na beloop des tijds, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal
moeten geschieden heeden over een jaar, of ten alle tijden daar na wanneer het den wettigen houder deezes believen off den voornoemde comparant conveniëeren zal, mits elkanderen als dan waarschouwende waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst
specialijk een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost den dijk,
west Cornelis van Driel zuiden Albertus Koeremans, en noorden Klawert Ritmeester zoo
en in dier voegen als het zelve bij hem comparant bezeeten en gebruikt word, en voorts
generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 23e november 1782.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 15 – 0 – 0 –
ƒ 1 – 10 – 0 –
ƒ 16 – 10 – 0 –

P. Goudriaan
Aart Kuijck
Dirck Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 84.

-129-

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Aart Kuijck, scheepenen van den dorpe Werkendam, Henderske Hanegraaff, weduwe en boedelhoudster van
wijlen Bastiaan Janse Hanegraaff, woonende alhier dewelke verklaarde op de 14e deezer
maand november, alhier publicq verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Hendrik van Bree,
meede alhier woonagtig, een huis en erve staande en geleegen aan de noordzijde van de
straat binnen deezen dorpe, belend oost Izak Kieboom, west dorps-erf, zuiden de straat, en
noorden de haven, en dat met alle vrijdommen servituiten en geregtigheeden, van outs en
jegenwoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van de
ordinaris verponding d’anno 1780 en consent 1781, beide incluis, en langer niet, en wijders
ingevolge de conditie van verkooping van dato voornoemt waar toe alhier word gerefereerd, beloovende zij comparante het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en
waaren als regt, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van agt honderd twee en veertig guldens, waar van zij comparant bekende voldaan en betaald te zijn,
den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 29e november 1782
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 21 – 1 – 0 –
ƒ 2–2–0–
ƒ 23 – 3 – 0 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Aart Kuijck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goosse Verdoorn en Aart Kuijck, scheepenen van den dorpe Werkendam, Hendrik van Bree, woonende alhier, den welken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Gerrit van Houweningen,
meede scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, een somma van vier honderd
carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens geleende en hem comparant ten dank
aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde,
beloovende hij comparant van de voorszegde somma van vier honderd guldens intrest te
zullen betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en
voorts van jaar tot jaar, of na beloop des tijds, tot de volle voldoening en afflossing toe,
welke afflossing zal moeten zal moeten en ook mogen geschieden ten alle tijden mits elkanderen zoo bij opëissching als afflossing, ten minste drie maanden te vooren behoorlijk
waarschouwende waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een
huis en erve, staande en geleegen aan de noordzijde van de straat binnen deezen dorpe,
belend oost Izak Kieboom, west dorps-erff, zuiden de straat, en noorden de haven, op
heden aan hem comparant getransporteerd, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne
verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en
speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 29e november 1782.
Solvit
40e penning
10e verhooging

10 – 0 – 0 –
1–0–0–
11 – 0 – 0 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Aart Kuijck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 138

Nademaal mij ondergeszegde secretaris bij quitantie Adriana van’t Zant, weduwe en
boedelhoudster van Gerrit van Houweningen gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal
en daar op verloopen intrest, voldaan en betaald is, word deeze brieff mitsdien alhier ten
protocolle geroijeert en gedood.
Actum den 27e julij 1795.
P. Goudriaan.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Aart Kuijck en Gerrit van Houweningen,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Willem Kooijman, woonende alhier, als last en
ordre hebbende van, en dus instaande en zig sterk maakende voor Cornelis Munster, woonende te Helvoetsluijs, en verklaarde hij comparant in die qualiteit, op den 28e november
deezes jaars 1782, in de Werken publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen
wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Cornelis de
Weerd, meede alhier woonagtig, een huis met de verbeterschap van buitendijk avelinge
geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe, belend oost de Kaade west de Kaa-sloot,
zuiden voornoemde Willem Kooijman, en noorden Joris van den Heuvel, zoo en in dier
voegen als het tot hier toe gepossedeerd en bezeeten, en den verkooper aldaar geregtigd is
en dus met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig
daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij
en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1780 en consent 1781, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge
de conditien van verkooping van dato voornoemt waar toe alhier word gerefereerd, beloovende hij comparant in qualite voornoemt, het voorenstaande getransporteerde te zullen
vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma
van een honderd en tagtig guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te
zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 5e december 1782
Solvit
40e penning
10e verhooging

4 – 10 – 0 –
0– 9–0–
4 – 19 – 0 –

P. Goudriaan
Aart Kuijck
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 19K.

-131-

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Aart Kuijck en Gerrit van Houweningen,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Willem Kooijman, woonende alhier, als last en
ordre hebbende van, en dus instaande en zig sterk maakende voor Cornelis Munster, woonende te Helvoetsluijs, en verklaarde hij comparant in die qualiteit, op den 28e november
deezes jaars 1782, in de Werken publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen
wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Goossen
Verdoorn, president schepen van en woonende binnen deezen dorpe, een huis, bestaande in
twee wooningen, met de verbeterschap van buitendijk avelinge, staande en geleegen aan de
Kaade binnen deezen dorpe, belend oost de Kaade west de Kaa-sloot, zuiden voornoemde
Willem Kooijman, en noorden Gijsbert Hakkers, zoo en in dier voegen als het tot hier toe
gepossedeerd en bezeeten, en den verkooper aldaar geregtigd is en dus met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende,
volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens
en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1780 en
consent 1781, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt waar toe alhier word gerefereerd, beloovende hij comparant in
qualite het voorzegt, het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt
is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van drie honderd en tagtig
guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning
met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 5e december 1782
Solvit
P. Goudriaan
40e penning
9 – 10 – 0 –
Aart Kuijck
e
0 – 19 – 0 –
Gerrit van Houweningen
10 verhooging
10 – 9 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 33K
P. Goudriaan

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Arij Kieboom en Dirk Pieck, scheepenen
van den dorpe Werkendam, Cornelis Kuijck Hendrikz, woonende alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Cornelis Hanegraaff,
scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, een somme van zes honderd carolij guldens wegens geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende
mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de
voorszegde somma van ƒ 600 – 0 – 0 – intrest te zullen betaalen, tegens vier guldens van ’t
honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, off na beloop des
tijds, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal moeten en ook mogen
geschieden ten allen tijde, mits elkanderen, ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk
waarschouwende, terwijl den comparant ook de vrijheid heeft, om, zoo lang het geheele
capitaal niet is opgeëischt, de aflossing te doen met honderd guldens te gelijk, wel meerder
maar niet minder, mits als dan ook drie maanden te vooren aan den houder deezes advertentie doende, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk elff hond
griendland, gelegen onder deezen dorpe, in de Zes-Roeijen belend oost de erve van
Wevelinchoven en Goossen Verdoorn west Korst de Geus, cum suis zuiden de Affmee-132-

tingsloot, en noorden de weduwe van Bastiaan de Jongh, off wie anderzints met regt daar
naast belend en geleegen is, en voorts generalijk zijn perzoon en goederen, deselve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met
de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 7e februarij 1783
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 15 – 0 – 0 –
ƒ 1 – 10 – 0 –
ƒ 16 – 10 – 0 –

P. Goudriaan
A. Kieboom
Dirck Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris bij quitantie op de grosse deezes, gebleeken is, dat
het nevenstaande capitaal en daar op verloopen intrest aan Cornelis Hanegraaff, den
houder deezes briefs, voldaan en betaald is, word deeze alhier ten prothocolle geroijeerd en
gedood.
Actum den 10e junij 1783.
P. Goudriaan.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Aart Kuijck en Dirk Pieck, scheepenen
van den dorpe Werkendam, Koenraad Schaddelee, woonende alhier, denwelken verklaarde
bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Gerrit van Houweningen, meede schepen van en woonende binnen deezen dorpe, een somma van een honderd
agt en zestig carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van ƒ 168 – 0 – 0 –
intrest te betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes,
en voorts van jaar tot jaar, off na beloop des tijds, tot de volle voldoening en afflossing toe,
welke afflossing zal moeten en ook mogen geschieden ten alle tijde, mits elkanderen ten
minste drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor hij comparant
verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande en geleegen op het Slik
onder deezen dorpe, belend oost de kinderen van Teunis Swets, west Jan van Driel, zuiden
de Botersloot en noorden de haven, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere
goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en regteren, en speciaal den
hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 11e maart 1783
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 4– 4–0–
ƒ 0– 8–8–
ƒ 4 – 12 – 8 –

P. Goudriaan
Aart Kuijck
Dirk Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 5S oost.
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Dirk Pieck en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, d’heer Albertus Koeremans, woonende alhier, den welken verklaarde verkogt te hebben hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te
dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van de heer Willem van Wijck,
meede alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend, oost en zuiden de straat, noorden Andries Malmberg en west de weduwe van Dirk
van der Pijl, en den voornoemde Andries Malmberg met een stukje grond off erff, waar
over den eigenaar met dit huis een uit en doorgang agter het huis van gezeide Andries
Malmberg is hebbende en zal mogen gebruiken voorts met alle de vrijdommen, servituiten
en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, ook vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht,
gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1781 en consent 1782, beide incluis en langer
niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van dertien
honderd guldens, vrij geld, waar van hij comparant met een kustingbrieff van gelijke
somma, en welke op heeden ten zijnen behoeve zal worden gepasseerd, bekende voldaan
en betaald te zijn, zonder eenige reserve.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 5e april 1783
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 32 – 10 – 0 –
ƒ 3– 5–0–
ƒ 35 – 15 – 0 –

Huisnummering Couvée collectie 85.

P. Goudriaan
Dirk Pieck
Cornelis Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Dirk Pieck en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, d’heer Willem van Wijck, woonende alhier, denwelken
bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van, d’heer Albertus Koeremans, meede alhier woonagtig, een somme van dertien honderd carolij guldens, van
twintig stuiver het stuk, wegens onbetaalde kooppenningen van een huis en erve, staande
en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost en zuiden de straat, noorden Andries Malmberg, en west de weduwe van Dirk van der Pijl, en de voornoemde Andries Malmberg, bij
hem comparant van gemelde Albertus Koeremans gekogt, en door denzelven op heeden
aan hem getransporteerd renunciëerende mitsdien van de exceptie van geen genoten waarde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van ƒ 1300 – 0 – 0 – interest te
zullen betaalen, tegens vier guldens van ijder honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes,
en voorts van jaar tot jaar, off na beloop des tijd en zomme, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden met vijftig guldens jaarlijks, wel meerder maar niet minder, te reekenen van dato deezes aff, en zoo vervolgens,
meede tot de volle voldoening van’t voorszegde capitaal toe,waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk het voorenstaande huis en erve, en voorts generalijk
zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, deselve onderwerpende de judicature van alle
regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 5e april 1783
P. Goudriaan
Cornelis Hanegraaff

In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 85.

Transport
Compareerde voor ons Goossen Verdoorn, president, Gerrit van Houweningen en Dirk
Pieck, scheepenen van den dorpe Werkendam, Sara Kieboom, weduwe van Cornelis
Hakkers, woonende alhier, voor zig zelve, en de heer Pieter Goudriaan, schout deezer
heerlijkheid, in qualiteit als oppervoogd over alle onmondige weezen zijnes bedrijfs, en
dus ten deezen over de vier minderjaarige nagelaten kinderen van voornoemde Cornelis
Hakkers, in eerder huwelijk verwekt met Cornelia Hovestadt, welke gemelde comparanten
verklaarde op den 11 deezer maand april, alhier publicq verkogt te hebben en dienvolgende
bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van
de heer Rijk van Oord, thans woonende in de Werken, een huis en erff, staande en geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe, belend oost de Kaade, west de sloot, zuiden Aart
Kuijck, en noorden Wouter Verdoorn, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en
bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer
zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1781 en consent 1782, beide incluis
en langer niet, en wijders ingevolge de conditien van van verkooping van dato voornoemt,
waar toe alhier word gerefereerd, beloovende zij comparanten het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme
en voor de somma van vijff honderd zes en zestig guldens, waar van zij comparanten bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eerste.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 21e april 1783
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 14 – 3 – 0 –
ƒ 1– 8–6–
ƒ 15 – 11 – 6 –

Goose Verdoorn
Gerrit van Houweninge
Dirk Pieck

Huisnummering Couvée collectie 9K.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Rijk van Oort, woonende in de Werken
denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van d’heer Arij
Kuijck oud-schepen van en woonende binnen deezen dorpe, een somma van vier honderd
carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens geleende en hem comparant ten dank
aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde,
beloovende hij comparant van de voorszegde somma van ƒ 400 – 0 – 0 – intrest te betaa-135-

len, tegens vier guldens van ijder ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts
van jaar tot jaar, off na beloop des tijd en zomme, tot de volle voldoening en afflossing toe,
welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden met vijff en twintig guldens jaarlijks, wel meerder maar niet minder, te reekenen van dato deezes aff, en zoo vervolgens,
meede tot de volle voldoening van het voorszegde capitaal toe, waar voor hij comparant
verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en erff, staande en geleegen aan de Kaade
binnen deezen dorpe, belend oost de Kaade, west de sloot, zuiden Aart Kuijck, en noorden
Wouter Verdoorn, op heeden aan hem getransporteerd, en voorts generalijk zijn perzoon
en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle regten en
regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 21e april 1783
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 10 – 0 – 0 –
ƒ 1–0–0–
ƒ 11 – 0 – 0 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Geerit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 9K.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout Dirk Pieck en Wouter van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Cornelis Kuijck Hendriksz, woonende alhier, denwelken verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Cornelis Hanegraaff, meede
scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, elff hond griendland, geleegen onder
deezen dorpe, in de Zes Roeijen, belend oost d’erve van Wevelinchoven en Goossen Verdoorn, west de kinderen van Korst de Geus cum suis, zuiden de Affmeeting-sloot en noorden de weduwe van Bastiaan de Jongh, off wie anderzints met regt daar naast belend en
geleegen is, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en
jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij
en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1781 en consent 1782, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband
als na regten, en dat omme en voor de somma van zeven honderd vijff en twintig guldens,
waar van hij comparanten bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den
eerste.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 10e junij 1783.
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 18 – 2 – 8 –
Dirck Pieck
10e verhooging
ƒ 1 – 16 – 4 –
Wouter van den Heuvel
ƒ 19 – 18– 12 –
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
Ordinaris verponding ƒ 2 – 5– 0 –
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Decreet-brieff
Wij Pieter Goudriaan, schout, Wouter van den Heuvel en Cornelis Hanegraaff, scheepenen
van den dorpe Werkendam, oirconden en getuigen met deezen brieff, dat voor ons gecompareerd en verscheenen is Jan van der Bol, geregtsbode van deezen dorpe, ons vertoonende, dat hij uit kragte van zeker provisioneel vonnis van dato den 7e februarij 1783 als meede nadere authorisatie (voor zoo veel desnoods) met de clausule van edicte, beide scheepenen van den dorpe de Werken, geobtineerd bij Adrianus Criellaard, woonende even buiten Rotterdam, ten laste van Andries Malmberg, alhier gewoond hebbende, na voorgaande
gedaane sommatie, renovatie, verzoek van aanwijzing van goederen, arrest, insinuatie van
dien, zondagse en regchtdagse geboden, en andere solemmiteiten in materie van executie
gerequireed, zonder dat iemand zig als opposant verklaard heeft, op den 11e deezer maand
junij, ten overstaan van scheepenen, uit den naam en van wegens de hooge overigheid, ten
verzoeke van gemelde Adrianus Criellaard, om gereeden gelde, publicq en met open deur
en vengsters, heeft verkogt een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe,
belend ten zuiden Willem van Wijk, en ten noorden de weduwe Ritmeester, toebehoord
hebbende den voorgemelde Andries Malmberg, omme daar aan te verhaalen den inhoude
van het voornoemde provisioneel vonnis, met de kosten van executie daar omme gedaan
off nog te doen, en dat, na vooraffgaande opbod en inzetting, bij affslag kooper daar van is
geworden Jan Jansz Kuijck, woonende in de Werken, voor de somme van vier honderd en
tien guldens en dewijl ons schout en scheepenen gebleeken is, dat alle noodige solemmiteiten, zonder interruptie, geöbserveerd zijn zoo hebben wij schout en scheepenen voornoemt, geäpprobeerd en geratificeerd, approbeeren en ratificeeren bij deezen, de voorszegde gedaane verkooping, onterven voorts den meergemelde Andries Malmberg en alle
anderen, van’t voornoemde huis en erve, erven vestigen en decreteeren daar inne bij deezen den bovengemelde kooper Jan Jansz Kuijck, zijnen erven en nakomelingen, ofte actie
van hem verkrijgende, omme het voornoemde gekogte te mogen gebruiken, behouden en
bezitten als vrij en eigen goed, naarvolgende den inhoude der conditien van verkooping
daar van zijnde, mits de kooppenningen worden gebragt in consignatie ter secretarije
alhier, omme, de geregtelijke kosten affgetrokken zijnde, wijders nopens het restant van
dien bij verbaal off sententie van praserentie te kunnen worden gedisponeerd voorts den
meergenoemde Andries Malmberg en alle anderen een eeuwig zwijgen en silentium.
Aldus gedaan binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout en
scheepenen ten prothocolle geteekend, den 13e junij 1783
Solvit
80e penning
10e verhooging

ƒ 5– 2– 8–
ƒ 0 – 10 – 4 –
ƒ 5 – 12– 12 –

P. Goudriaan
Wouter van den Heuvel
Cornelis Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 84.
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout, Wouter van den Heuvel en Cornelis
Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, Jan Butter, turff-schipper, woonende
alhier, denwelken verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettig
op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Joost Kuijk, Meester
smit, meede alhier woonagtig een huis schuur en erve staande en geleegen binnen deezen
dorpe belend oost Jan Anthonij Zegelaar, west den kooper zelve, zuiden de straat, en noorden de weduwe van Brieving, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van
zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, beloovende
hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somme van een honderd guldens, waar
van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den
eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 27e junij 1783
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 2 – 10 – 0 –
ƒ 0– 5–0–
ƒ 2 – 15 – 0 –

P. Goudriaan
Wouter van den Heuvel
Cornelis Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 78.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout, Dirk Pieck en Cornelis Hanegraaff,
schee-penen van den dorpe Werkendam, Cornelis Kuijck Hendriksz, woonende alhier,
denwelken verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te
dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van, Teunis van der Mast Meester
timmerman meede alhier woonagtig, een halve mergen griendland, geleegen onder deezen
dorpe, in’t Kerkeweer, belend oost Teunis Roest, west de Vier-Roeijen, zuiden . . . . . . . . . .
en noorden de weduwe van wijlen Adriaan de Groot, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de
oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer
zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1781 en 1782, beide incluis en langer niet, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en
waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van twee
honderd vijff en veertig guldens, waar van hij comparanten bekende voldaan en betaald te
zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 26e julij 1783
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 6– 0–0–
Dirck Pieck
10e verhooging
ƒ 0 – 12 – 0 –
Cornelis Hanegraaff
ƒ 6 – 12– 0 –
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout, Goossen Verdoorn en Wouter van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Hendrikus Hanegraaff, woonende alhier,
in qualiteit als met en benevens zijnen broeder Teunis Hanegraaff, testementaire voogden
over de minderjaarige nagelaten kinderen van wijlen Gijsbert van Driel, in huwelijk verwekt met Jannigje Baggerman, en verklaarde hij comparant verkogt te hebben en dienvolgende wel en deugdelijk wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Maria Dubbeld, weduwe van voornoemde Gijsbert van Driel, meede alhier woonagtig vier vijffde parten in de helft van een huis met buitendijk aveling, (waar van de wederhelft en het overige een vijfde part de voornoemde kooperse is competeerende) staande
en geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe, belend oost de Kaade, west de sloot off
haven, zuiden het kind van wijlen Gijsbert van den Heuvel, en noorden Willem Kieboom,
en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig
daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij
en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1781 en consent 1782, beide incluis en langer niet, en wijders ingevolge
de conditien van verkooping van dato 12e augustus 1783, waar toe alhier word gerefereerd, beloovende hij comparant in gezeide qualiteit het voornoemde getransporteerde te
zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de
somma van een honderd agt en zestig guldens en zestien stuivers, waar van hij comparant
bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 26e augustus 1783
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 4– 4–8–
ƒ 1– 8–8–
ƒ 4 –13 – 6 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Wouter van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 3K.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Wouter van den
Heu-vel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Maria Dubbeld, weduwe van Gijsbert
van Driel, woonende alhier, dewelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en
ten behoeve van Johanna Nederveen weduwe van Ambrosius de Jong, meede alhier woonagtig, een somma van drie honderd carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens
geleende en haar comparante op heeden aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien
van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende zij comparante van de voorszegde
somma van ƒ 300 – 0 – 0 intrest te betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar,
ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, off na beloop des tijds en zomme, tot
de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen en ook moeten geschieden met vijff en twintig guldens jaarlijks, wel meerder maar niet minder, meede ingaande
met dato deezes, edog bij manquement van dien zal de afflossing moeten en ook mogen
geschieden ten allen tijde, mits elkanderen zoo bij opëissching als afflossing, ten minste
drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor zij comparante verklaarde
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te verbinden, eerst specialijk een huis met buitendijk avelinge, staande en geleegen aan de
Kaade binnen deezen dorpe, belend oost de Kaade, west de sloot off haven, zuiden het
kind van wijlen Gijsbert van den Heuvel, en noorden Willem Kieboom, en voorts generalijk haar perzoon en alle haare verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicatuure
van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te
doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 26e augustus 1783
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ
ƒ
ƒ

7 – 10 – 0 –
0 – 15 – 0 –
8– 5–0–

Huisnummering Couvée collectie 3K.

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Wouter van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris bij quitantie op de grosse deezes staande, gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal met den daar op verloopen intrest voldaan is, word
deeze hijpotheecqbrieff alhier ten prothocolle geroijeerd en gedood.
Actum den 18e januarij 1783.
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Goossen Verdoorn, president Wouter van den Heuvel en Gerrit van
den Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Joost Jacobse Stam, Arij de Geus,
Paulus Schloters, en Jacob Stam, alle alhier woonagtig, mitsgaders Jacob de Geus, woonende in de Werken, in qualiteit als bij appoinctement off acte, in dato 24 april 1783, door
schout en scheepenen van Werkendam gestelde voogden over de minderjaarige kinderen
van Korstiaan de Geus en Adriaantje Stam, in leven echtelieden alhier gewoond hebbende
en overleeden, en verklaarde zij comparanten in qualiteit, op den 18e october deezes jaars
1783 alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen te transporteeren aan en
ten behoeven van Pieter Klaasz Verdoorn, Meester timmerman, meede alhier woonagtig,
een huis en erve staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost het gescheid van de
Werken, west Teunis van der Mast, zuiden de Wiel, en noorden dorpsstraat, en dat met alle
de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno
1781 en consent 1782, beide incluis en wijders ingevolge de conditien van van verkooping
van dato voornoemt, waar toe alhier word gerefereerd, beloovende zij comparanten in qualite voorszegt het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is,
onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van drie honderd guldens,
waar van zij comparanten bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den
eerste.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 13e november 1783
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Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 7 – 10 – 0 –
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 8– 5–0–

P. Goudriaan
Wouter van den Heuvel
G.v.d. Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 1.

Ordinaris verponding ƒ 0 – 13 – 0 –

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout Wouter van den Heuvel en Gerrit van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Joost Jacobse Stam, Arij de Geus, Paulus
Schloters, en Jacob Stam, alle alhier woonagtig, mitsgaders Jacob de Geus, woonende in
de Werken, in qualiteit als bij appoinctement off acte, in dato 24 april 1783, door schout en
scheepenen van Werkendam gestelde voogden over de minderjaarige kinderen van Korstiaan de Geus en Adriaantje Stam, in leven echtelieden, alhier gewoond hebbende en
overleeden, en verklaarde zij comparanten in die qualiteit, op den 18e october deezes jaars
1783 alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen te transporteeren aan en
ten behoeven van voornoemde Joost Jacobse Stam, rijs-schipper, meede alhier woonagtig,
vijff hond griendland, gelegen onder deezen dorpe, in’t Kerke-weer, belend oost Cornelis
Hanegraaff, west de sloot, zuiden den Affmeeting-sloot, en noorden de weduwe Brieving
off wie anderzints met regt daar naast belend en geleegen is, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en
onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1781 en
consent 1782, beide incluis en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato
voornoemt, waar toe alhier word gerefereerd, beloovende zij comparanten in qualite voorszegt, het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van vier honderd twee en tagtig guldens, waar van zij comparanten bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning
met den eerste.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 13e november 1783
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 12 – 1 – 0 –
ƒ 1–4–2–
ƒ 13 – 5 – 2 –

P. Goudriaan
Wouter van den Heuvel
G.v.d.Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Klaas Vermeijs, woonende alhier, den
welken verklaarde, op den 11 deezer maand december 1783 alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren aan
en ten behoeven van Dirk van Emmikhoven, meede alhier woonagtig, een huis en erve
staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost de erfgenamen van Aart Kuijck, off
wel dorps-goot, west Jacobus van den Bogaard, zuiden de straat, en noorden het Slik, en
dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar
aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en
onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1781 en consent 1782, beide incluis en wijders ingevolge de conditien van van
verkooping van dato voornoemt, waar toe alhier word gerefereerd, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband
als na regten, en dat omme en voor de somma van zes honderd en zeventig guldens, waar
van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eerste.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 17e december 1783
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 16 – 15 – 0 –
ƒ 1 – 13 – 8 –
ƒ 18 – 8 – 8 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 128.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Goossen Verdoorn Dirk Pieck en Gerrit van den Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Cornelis Kuijck Hendriksz woonende alhier, denwelken
bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van den heere Pieter
Goudriaan, schout en secretaris van deezen dorpe, een somma van vier honderd carolij
guldens van twintig stuivers het stuk, wegens geleende en hem comparant op heeden
aangetelde gangbaare penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van vier honderd guldens intrest te betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato
deezes, en voorts jaarlijks, off na beloop des tijds, tot de volle voldoening en afflossing van
voorszegde capitaal toe, welke afflossing zal moeten en ook mogen geschieden ten allen
tijde, mits elkanderen, zoo bij opëissching als afflossing, ten minste drie maanden te
vooren behoorlijk waarschouwende, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden en
hijpotheecqueeren, eerst specialijk een huis met buiten en binnendijk avelinge, staande en
geleegen aan de Kaade binnen deezen dorpe, belend oost d’ erve van wijlen Jan Anthonijsz
Bakker, west de Kaasloot, zuiden Wouter Verdoorn en noorden Korst Hovenstadt, en
voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de
judicature van alle rechten en rechteren, en speciaal den hove van Holland, met den edel
achtbare gerechte van Werkendam voornoemt.
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Te vreeden zijnde hij comparant en overgeevende bij deezen, om zig, ten allen tijde, in
den inhoude deezes ten zijnen koste, bij den voornoemde hove off gerechte vrijwillig te
doen en laaten condemneeren, daar toe onwederroepelijk constituëerende twee van de
jongste procureurs, voor denzelven hove off gerechte geädmitteerd, zoo om de condemnatie te verzoeken, als om daar in te consenteeren, respective met belofte van approbatie en
onder verband als vooren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 23e januarij 1784.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 10 – 0 – 0 –
ƒ 1–0–0–
ƒ 11 – 0 – 0 –

Goose Verdoorn
Dirck Pieck
J. v. d. Heuvel

Huisnummering Couvée collectie 6K.

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris van Werkendam gebleeken is, dat het capitaal in
den hier nevenstaande hijpotheecqbrieff gemeld met den daarop verloopen intrest aan Pieter Goudriaan is voldaan, zo word den zelve alhier geroijeert.
Actum den 21e februarij 1800.
M. Sigmond

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout Gerrit van Houweningen en Dirk Pieck,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Jan Willemse Kuijck en Willem Jansz Kuijck,
beide alhier woonagtig, dewelken bekenden onder renunciatie van’t beneficie de duobus
vel pluribus reis debendi, van den effecte van dien volkomen onderrigt zijnde, te zaamen,
en ijder voor ’t geheel, wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Arij
Sigmon, meede alhier woonagtig, een somma van agt honderd carolij guldens van twintig
stuivers ’t stuk, wegens geleende en hen comparanten ten dank aangetelde penningen,
renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende zij comparanten van de voorszegde somma van ƒ 800 – 0 – 0 – intrest te betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts jaarlijks, off na beloop
van tijd en zomme, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal moeten
en ook mogen geschieden met honderd guldens jaarlijks, wel meer maar niet minder, doch
bij ziekte off andere onverhoopte ongelukken zullen de comparanten kunnen volstaan met
de afflossing van vijftig gulden jaarlijks, respectivelijk te reekenen van heeden aff meede
tot de volkomen restitutie van ’t voorszegde capitaal toe waar voor zij comparanten verklaarde te verbinden, eerst specialijk een vaartuig, zijnde een Hengst, met zijn staande en
loopende wandt en alle verder toebehooren, onlangs alhier door Adriaan Mouthaan gemaakt, en tot welkers betaaling de voorszegde penningen zijn geschoten en gebruikt, en
voorts generalijk hunne perzoonen en goederen, denzelve onderwerpende alle rechten en
rechteren, en speciaal den hove van Holland.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 25e maart 1784

-143-

Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 20 – 0 – 0 –
ƒ 2–0–0–
ƒ 22 – 0 – 0 –

Gerrit van Houweninge
Dirck Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Adriana Mouthaan, weduwe van Leendert
van Baasbank, woonende alhier, en Johannes van Baasbank wonende te Gorinchem, als te
zaamen geregtigd zijnde tot de kooppenningen van het na te melden schip, en verklaarde
dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren aan en ten
behoeve van Adriaan Mouthaan, schip timmerman meede alhier woonagtig, een schip met
een staasie, lang over steeven 50½ voet, wijt op zijn berghout 16½ voet, en hol onder zijn
gangboord 5½ voet, zonder nogtans in de maat gehouden te willen zijn, en dat met staande
en loopende wandt en alle verdere toebehooren, zoo van ankers, kabels, trossen en andere
noodwendigheeden, zoo en in dier voegen als het zelve schip ten tijde der verkooping in de
haven van deezen dorpe was leggende, beloovende zij comparanten het gemelde schip, dat
vrij en onbelast verkogt is, ten allen tijde te zullen vrijen en waaren voor alle aantaal en namaaninge van water-, bijl- off andere verband brieven en pretensien op alle stroomen en rivieren zoo wel buiten als binnen de verëenigde provinciën, onder verband als na regten, en
voorts ingevolge de conditien van verkooping van den 29e october 1783 waar toe alhier
word gerefereerd, en dat alles omme en voor de somma van zeeven honderd guldens, waar
van zij comparante bekende voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eerste
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 2e april 1784
Solvit
P. Goudriaan
40e penning
ƒ 17 – 10 – 0 –
Goose Verdoorn
e
10 verhooging
ƒ 1 – 15 – 0 –
Gerrit van Houweninge
ƒ 19 – 5 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Hijpoteecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Dirk Pieck en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, Teunis Bastiaanse de Weert woonende alhier, den welken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Henderske Hanegraaff weduwe van Aart Kuijck, meede alhier woonagtig, een somma van vier honderd
vijff en twintig carolij guldens van twintig stuivers het stuk, wegens geleende en hem comparant ten dank aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van ƒ 425 – 0 – 0 –
intrest te betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes,
en voorts jaarlijks, off na beloop van tijds, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke
afflossing zal moeten en ook mogen geschieden ten allen tijde mits elkanderen, zoo bij opëissching als afflossing, ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende,
waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en erve, staande
en geleegen op het Slik onder deezen dorpe, belend oost het erff van Pieter van Driel, west
de pad van’t Slik, zuiden de sloot, en noorden de haven, en voorts generalijk zijn perzoon
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en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle rechten en
rechteren, en speciaal den hove van Holland, met de kosten daar omme te doen.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 10e april 1784.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 10 – 12 – 8 –
ƒ 1– 1– 4–
ƒ 11 – 13 – 12 –

Huisnummering Couvée collectie 12S.

P. Goudriaan
Dirck Pieck
C. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris bij quitantie van Henderske Hanegraaff, op de
grosse deeze briefs staande gebleken is, dat het nevengemelde capitaal voldaan is, word
zulks alhier genoteerd, en deezen brieff te prothocolle geroijeerd.
Werkendam den 27e februarij 1785.
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, Johannes van der Schuijt, woonende alhier,
voor zig zelve, en Gerrit van Houweningen, scheepen van en woonende binnen deezen
dorpe, in qualiteit als voogt over de nagelaten minderjaarige kinderen van Anna van der
Schuijt, in huwelijk verwekt bij Jan de Keijser, dewelke verklaarde, op den 9e deezer
maand april 1784, alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en
wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Willem Buurman,
Meester verver, meede alhier woonagtig, twee huizen en erve, staande en geleegen binnen
deezen dorpe, belend oost de weduwe van Arij Kieboom, west Arij Wouterse Hanegraaff,
zuiden de pastorije, en noorden ’s Heerenstraat, met den eigendom van de steeg over de
straat langs het huis van en met de weduwe van Brieving, volgens den transportbrieff van
den laatste meij 1667, waartoe alhier word gerefereerd, en dat met alle de vrijdommen,
servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de
oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1782 en consent
1783, beide incluis en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt
waar toe alhier word gerefereerd, beloovende zij comparanten zoo voor zig als in qualite
voorszegt, het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder
verband als na regten, en dat alles omme en voor de somma van zestien honderd guldens,
waar van zij comparanten bekenden voldaan en betaald te zijn, den laasten penning met
den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 26e april 1784
Solvit
P. Goudriaan
40e penning
ƒ 40 – 0 – 0 –
Goose Verdoorn
e
10 verhooging
ƒ 4–0–0–
Cornelis Hanegraaff
ƒ 44 – 0 – 0 –
In kennisse van mij secretaris
Huisnummering Couvée collectie 13.
P. Goudriaan
-145-

Hijpoteecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout Goossen Verdoorn en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, Willem Buurman, Meester verver, woonende alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve
van Hendrikus Hanegraaff, oud-scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, een somma van zes honderd carolij guldens van twintig stuivers ’t stuk, wegens op heeden aan hem
geleende penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde,
beloovende hij comparant van de voorszegde somma van ƒ 600 – 0 – 0 – intrest te betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts jaarlijks, off na beloop van tijd en zomme, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal mogen geschieden met honderd guldens jaarlijks wel meerder maar niet minder,
meede ingaande met dato deezes, edog bij manquement van dien, zal de aflossing van het
geheele off nog resteerende capitaal moeten en ook mogen geschieden ten allen tijde, mits
elkanderen als dan ten minsten drie maanden te vooren behoorlijk waarschouwende, waarvoor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk twee huizen en erve, staande
en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost de weduwe van Arij Kieboom, west Arij
Wouterse Hanegraaff zuiden de pastorije en noorden ’s Heeren-straat, en voorts generalijk
zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle
rechten en rechteren, en speciaal den hove van Holland.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 26e april 1784
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 15 – 0 – 0 –
ƒ 1 – 10 – 0 –
ƒ 16 – 10 – 0 –

P. Goudriaan
Dirck Pieck
C. Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 13.

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris bij quitantie van H. Hanegraaff, op de grosse
deezes staande gebleeken is, dat het nevenstaande capitaal en daar op verloopen intrest
voldaan is, word deeze brieff ten prothocolle geroijeert en gedood.
Actum den . . . . meij 1794. P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Wouter van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Henderske Hanegraaff, weduwe van
wijlen Aart Kuijck, woonende alhier, de welke verklaarde, op den 28e april deezes jaars
1784, alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te
dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Pieter Klaasz Verdoorn, Meester timmerman, meede alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen binnen
deezen dorpe, belend oost de Wilse-steeg, west en zuiden den voornoemde kooper, en
noorden de haven, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds
en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van
zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van
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de ordinaris verponding d’anno 1782 en consent 1783, beide incluis, en wijders ingevolge
de conditien van verkooping van dato voornoemt waar toe alhier word gerefereerd, beloovende zij comparante, het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen en waaren als
regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van vier honderd en
vijftig guldens, waar van zij comparante bekende voldaan en betaald te zijn, den laasten
penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 6e mei 1784.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 11 – 5 – 0 –
ƒ 1–2–8–
ƒ 12 – 7 – 8 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Wouter van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 132.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Wouter van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Henderske Hanegraaff, weduwe van
wijlen Aart Kuijck, woonende alhier, de welke verklaarde, op den 28e april deezes jaars
1784, alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te
dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Huijbert van der Haven, Meester timmerman, meede alhier woonagtig, een huis met de verbeterschap van buiten en binnendijk avelinge staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, belend oost den
hooggeboren heer van Werkendam, west de Kaa-sloot zuiden Anthonij de Joode, en noorden de erfgenamen van wijlen Arij Hanegraaff, en dat met alle de vrijdommen, servituiten
en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd
den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1782 en consent 1783, beide incluis, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt waar toe
alhier word gerefereerd, beloovende zij comparante het het voorenstaande getransporteerde
te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de
somma van drie en negentig guldens, waar van zij comparante bekende voldaan en betaald
te zijn, den laasten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 6e meij 1784
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 2– 6– 8–
ƒ 0 – 4 – 12 –
ƒ 2 – 11 – 4 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Wouter van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 41K.
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Dirk Pieck en Wouter van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Huijbert van der Haven, Meester timmerman,
woonende alhier, denwelken verklaarde, verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen
wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Peeter
Adriaanse Biesheuvel, meede alhier woonagtig, een huis met de verbeterschap van buiten
en binnendijk avelinge, staande en geleegen aan de Kaade onder deezen dorpe, belend oost
den hooggeboren heer van Werkendam, west de Kaa-sloot zuiden Anthonij de Joode, en
noorden de erfgenamen van wijlen Arij Hanegraaff, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude
brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn
recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1782 en consent 1783, beide incluis,
beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als
regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma van drie en negentig
guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laasten penning
met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 7e meij 1784.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 2– 6– 8–
ƒ 0 – 4 – 12 –
ƒ 2 – 11 – 4 –

P. Goudriaan
Dirk Pieck
Wouter van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 41K.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn, Dirk Pieck en Gerrit
van den Heuvel scheepenen van den dorpe Werkendam, Maaijke Leendertse Hoboken,
weduwe en geïnstitueerde erffgenaam van wijlen Jan Dirkse de Koter, woonende alhier, de
welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van den heere Pieter
Goudriaan, schout en secretaris van deezen dorpe etcetera, een somme van drie honderd
carolij guldens van twintig stuivers ’t stuk, wegens geleende en haar comparante op heeden
aangetelde gangbaare penningen renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende zij comparante van de voorszegde somma van drie honderd guldens
intrest te betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes,
en voorts jaarlijks, off na beloop des tijd, tot de volle voldoening en afflossing van’t
voorszegde capitaal toe, welke afflossing zal moeten en ook mogen geschieden ten allen
tijde, mits elkanderen zoo bij opëissching als afflossing, ten minste drie maanden te vooren
behoorlijk waarschouwende, waar voor zij comparante verklaarde te verbinden, en hijpotheecqueeren eerst specialijk een huis en erve staande en geleegen over de haven binnen
deezen dorpe, belend oost Teunis Roest, west Bastiaan Hobooken en noorden Ewoutenwaard, mitsgaders nog een erfje off hoff geleegen als vooren, belend oost en west Teunis
Roest, zuiden d’erfgenamen van Hendrik de Heer, en noorden Ewouten-waard, zoo en in
dier voegen als zij comparante alle ‘t zelve heeft en bezit, en voorts generalijk haar
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perzoon en verdere goederen, dezelve onderwerpende alle regten en regteren, en speciaal
den hove van Holland, en den edel achtbare gerechte van Werkendam voornoemt, te
vreede zijnde zij comparante en overgeevende bij deezen, om zig, ten allen tijde, in den
inhoude deezes ten haaren kosten, bij den voornoemde hove off gerechte vrijwillig te doen
en laten condemneeren, daar toe onwederroepelijk constituëerende twee van de procureurs
aldaar geädmitteerd, en aan wien deezen zal worden ter hand gesteld, zoo om de condemnatie te verzoeken, als om daar in te consenteeren, respective met belofte van approbatie en
onder verband als vooren.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 10e junij 1784.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 7 – 10 – 0 –
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 8– 5–0–

Goose Verdoorn
Dirck Pieck
G.v.d. Heuvel

Huisnummering Couvée collectie 12H en 12Ha.

Transport van een kustingbrieff
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Dirk Pieck, scheepenen van den dorpe Werkendam, d’heer Albertus Koeremans, woonende thans in Geertuijdenberg, denwelke verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en
wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van den heere Johannes Roedolph, koopman woonende te Rotterdam, een schuld kustingbrieff ten laste van
d’heer Willem van Wijk, woonende alhier, groot in capitaal dertien honderd carolij guldens onder speciaal verband van een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost en zuiden de straat noorden Jan Jansz Kuijck, en west de weduwe van Dirk
van der Pijl en den voornoemde Jan Jansz Kuijck, breeder gemeld en omschreven in denzelven kustingbrieff van dato den 5e april 1783, voor schout en scheepenen alhier gepasseerd, en waartoe mitsdien word gereffereerd, en bekende hij comparant van de kooppenningen van dien, ter somme van dertien honderd guldens, voldaan en betaald te zijn, den
laatsten penning met den eersten, en verklaarde mitsdien aan den voorszegde schuldkustingbrieff geen regt off eigendom meer te hebben off behouden, beloovende ook den voornoemde getransporteerden brieff voor alle namaaning op en aanspraak te zullen vrijen en
waaren als regt is, onder verband als na regten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekent, den 17e julij 1784
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 32 – 10 – 0 –
ƒ 3– 5–0–
ƒ 35 – 15 – 0 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Dirck Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 85.
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Wouter van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Cornelis Hanegraaff, meede scheepen
alhier, voor zig zelve, en nog als instaande en de rato caveerende voor de heer Jan van der
Mast, woonende te Gorinchem beide in qualiteit als voogden over Teunis van der Mast
woonende alhier, en verklaarde hij comparant, op den 6e deezer maand augustus 1784, alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen in qualite voorszegt wel en
wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Bastiaan de Haan,
meede alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Pieter Klaasz Verdoorn, west den voornoemde Teunis van der Mast, zuiden de
Wiel van den hooggeboren heer van Werkendam, en noorden dorps-straat, onder conditie,
dat het ligt in de binnenkamer van ’t voornoemde huis van Teunis van der Mast, door het
uitzetten der muur van dit huis, off anderzints, niet zal mogen betimmerd off belemmerd
worden, voorts met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, als
ook vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1782 en consent 1783, beide incluis, en wijders ingevolge de
conditien van verkooping van dato voornoemt, waar toe alhier word gerefereerd, beloovende hij comparant in qualite bovengemeld het voorenstaande getransporteerde te zullen
vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma
van drie honderd agt en negentig guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laasten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 18e augustus 1784
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 9 – 19 – 0 –
ƒ 1– 0–0–
ƒ 10 – 19 – 0 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Wouter van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 2.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Wouter van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Cornelis Hanegraaff, meede scheepen alhier, voor zig zelve, en nog als instaande en de rato caveerende voor de heer Jan van der
Mast, woonende te Gorinchem beide in qualiteit als voogden over Teunis van der Mast,
woonende alhier, en verklaarde hij comparant, op den 6e deezer maand augustus 1784, alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen in qualite voorszegt wel en
wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Bastiaan de Haan,
meede alhier woonagtig, een halve mergen griendland met het vierjaarig houtgewas daar
op staande, geleegen onder deezen dorpe, in’t Kerke-weer belend oost Teunis Roest, west
de Vier-roeijen, zuiden en noorden de weduwe van Adriaan de Groot, en dat met alle de
vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1782
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en consent 1783, beide incluis, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato
voornoemt, waar toe alhier word gerefereerd, beloovende hij comparant in qualite bovengemeld het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder
verband als na regten, en dat omme en voor de somma van drie honderd en negentien guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laasten penning met
den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 18e augustus 1784
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 7 – 19 – 8 –
ƒ 0 – 16 – 0 –
ƒ 8 – 15 – 8 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Wouter van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Dirk Pieck, scheepenen van den dorpe Werkendam, Geerit Burgaarden, woonende alhier, voor zig zelve, en
nog als instaande en de rato caveerende voor de verdere kinderen en erffgenaamen van
wijlen Jan Cornelisse de Heer, en verklaarde bij deezen wel en wettig op te dragen en
transporteeren, aan en ten behoeve van Teunis Stolk, meede alhier woonagtig, een huisje
en erve, staande en geleegen aan de Kaade, onder deezen dorpe, belend oost den Akker,
west de Kaade, zuiden Willem Kooijman, en noorden Jan Kwantes, met den gemeene
steeg, en het regt van aanleg, lossen en laaden aan dezelve steeg buitendijks, zoo en in dier
voegen als in het accord, met Cornelis de Weerd deswegens aangegaan, in dato 13e meij
1783 breeder gemeld, en waartoe alhier word gerefereerd, als meede een hoekje griendland, zoo groot en kleijn als het zelve geleegen is onder deezen dorpe, in Hermans-weer
belend oost de weduwe Rijcken, en west Bailliuws-goed, off wie anders met regt daar
naast belend en geleegen is, en dat respectivelijk met alle de vrijdommen, servituiten en
geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven
daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht,
gevrijd van de verpondingen en andere lasten tot dato deezes, beloovende hij comparant
zoo voor zig als in voornoemde qualiteit, het voorenstaande getransporteerde te zullen
vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat alles omme en voor de
somma van een honderd en dertig guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en
betaald te zijn, den laasten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 24e september 1784
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 3– 5–0–
ƒ 0– 6–8–
ƒ 3 – 11 – 8 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Dirk Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 20K.
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en en Gerrit van Houweningen scheepenen van den dorpe Werkendam, Aartje de Geus, weduwe en geinstitueerde erffgenaam van wijlen Dirk van der Pijl de welke verklaarde verkogt te hebben, en
dienvolgende bij deezen te transporteeren en in vollen vrijen eigendom over te dragen aan
en ten behoeve van haaren kleinzoon Teunis thans voor kleermakers knegt woonende te
Ameide, een huis en erve, met alle ’t geene daar aan aard en nagelvast is, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Willem van Wijk, west dorpssteeg, zuiden de
straat, en noorden Cornelis van Driel en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, nogtans onder deeze expresse
conditien: Eerstelijk, dat den voornoemde Teunis Kloots nooit zal mogen eisschen restitutie van penningen, die hij, zoo aan verscheenen intressen, reparatie, als anderzints, voor
haar comparante van tijd tot tijd heeft betaald en verschoten ten tweeden, dat denzelven
verpligt zal zijn, het voornoemde huis en erve verder behoorlijk te onderhouden, en alle
lasten daar van te voldoen, mitsgaders nog daar en boven voor zijn reekening te neemen en
te betaalen, een capitaal van een honderd en zeventig guldens, met de daar op te verschijnen intressen, op het voorszegde huis en erve speciaal gevestigd, volgens hijpotheecqbrieff
van dato 21 meij 1717. Ten derden, dat gemelde Teunis Kloots ook verpligt zal zijn haar
comparante in het getransporteerde huis vrij te laaten woonen, en dezelve, zoo in ziekte als
(des noodig zijnde) in gezondheid, te doen oppassen en van het noodige te voorzien, en
wijders haar, overleeden zijnde, een eerlijke begraffenis aan te doen. En dat alles aanneemende en volbrengende, bekende zij comparante voor de overgifte en transport van het
bovengemelde huis en erve ten volle voldaan en betaald te zijn, zonder eenige reserve.
Compareerde meede voor ons schout en scheepenen den meergemelde Teunis Kloots, en
verklaarde het voorenstaande transport, onder den daar bij gevoegde conditien, bij deezen
te accepteeren, met belofte van dezelve conditien in alle deelen getrouwelijk te zullen
opvolgen en nakomen, onder verband als na rechten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 11e october 1784
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 4– 5–0–
ƒ 0– 8–8–
ƒ 4 – 13 – 8 –

Huisnummering Couvée collectie 86.

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Wouter Verdoorn, woonende alhier,
denwelken verklaarde, op den 13e october deezes jaars 1784, alhier publicq verkogt te
hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Dirk Biesheuvel, Meester smit, meede alhier woonagtig,
een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, van ouds genaamd het Oudemannen-huis, belend oost de weduwe van Pieter Biesheuvel, west Jan van de Bol, zuiden
de muur van’t kerkhoff en noorden de straat, met het recht van overpadt langs de kerkhoffmuur over het erff van de voornoemde weduwe Biesheuvel, om agter uit op het kerk-152-

hoff te koomen, voorts met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden daar aan behoorende, mitsgaders vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht,
gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1782 en consent 1783, beide incluis, en wijders ingevolge de comditien van verkooping van dato voornoemt, waar toe alhier word
gerefereerd, beloovende hij comparant het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen
en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat alles omme en voor de somma
van agt honderd en zeventig guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald
te zijn, den laasten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 1e november 1784.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 21 – 15 – 0 –
ƒ 2– 3–8–
ƒ 23 – 18 – 8 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 8.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Isak Kieboom, woonende alhier, zoo voor
zig zelve, als in qualiteit als voogt over het minderjaarig nagelaten kind van zijn overleeden huisvrouw Lena Hakker, in huwelijk verwekt bij Jan Dirksz Schriek, en verklaarde hij
comparant, op den 13e october deezes jaars 1784, alhier publicq verkogt te hebben, en
dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten
behoeve van Dirk Pieck, meede scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, een huis
en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Joost Jacobse Stam, west
Hendrik van Bree, zuiden de straat, en noorden de haven, met nog een stukje land, geleegen als vooren, genaamd Dillenbleek, belend oost d’erffgenaamen van wijlen Joost de
Haan, west Dirk van den Heuvel, zuiden en noorden de haven, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden daar aan behoorende, mitsgaders vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno
1782 en consent 1783, beide incluis, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van
dato voornoemt, waar toe alhier word gerefereerd, beloovende hij comparant zoo voor zig
als in qualite voorszegt het voorenstaande getransporteerde te zullen vrijen en waaren als
regt is, onder verband als na regten, en dat alles omme en voor de somma van zeeven honderd guldens, waar van hij comparant bekende voldaan en betaald te zijn, den laasten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 1e november 1784
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 17 – 10 – 0 –
ƒ 1 – 15 – 0 –
ƒ 19 – 5 – 0 –

Huisnummering Couvée collectie 137 en 1HD.

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
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Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Dirk Pieck en Wouter van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Johannes van der Schuijt, schipper, woonende
alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Arij
Sigmon, aanneemer, van werken, meede alhier woonagtig, een somma van zes honderd
carolij guldens van twintig stuivers ’t stuk, wegens geleende en hem aangetelde penningen,
renunciëerende mitsdien van de exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van zes honderd guldens intrest te betaalen, tegens vijf guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, off na
beloop van tijd en zomme, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal
moeten en ook mogen geschieden ten allen tijde, wanneer, zoo bij opëissching als aflossing, drie maanden te vooren daar van opzegging off waarschouwing zal zijn gedaan,
waarvoor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een Ferrij-schip thans
leggende in de haven van deezen dorpe, lang over steven 62 voet, wijt 14 voet 2 duim en
hol 4¾ voet, met zijn staande en loopende wandt en alle verdere toebehooren, en voorts
generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle rechten en rechteren, en speciaal den hove van Holland.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 20e november 1784
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 15 – 0 – 0 –
ƒ 1 – 10 – 0 –
ƒ 16 – 10 – 0 –

P. Goudriaan
Dirck Pieck
Wouter van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris van Werkendam is gebleeken van Arie Sigmond
dat het nevens gemelde cappitaal ter zomme van 600 guldens net den daarop verscheenen
intrest is voldaan word deezen brieff ingevolge verzoek door A. Sigmond aan mij gedaan
alhier geroijeert.
Actum den 31e meij 1798. M. Sigmond

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Dirk Pieck en Wouter van den Heuvel,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Adriaan Mouthaan, Meester schip-timmerman
woonende alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Henderske Hanegraaff, weduwe van Aart Kuijck, meede alhier woonagtig, een
somme van negen honderd en vijftig guldens van twintig stuivers het stuk, wegens geleende penningen, volgens obligatien in datis 21e november 1770 en 21e april 1777, welke
op ’t passeeren deezes worden gecasseerd en vernietigd, renunciëerende mitsdien van de
exceptie van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma
van ƒ 950 – 0 – 0 – intrest te betaalen, tegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato deezes, en voorts van jaar tot jaar, off na beloop des tijds, tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal moeten en ook mogen geschieden ten allen
tijde, wanneer, drie maanden te vooren daar van opzegging off waarschouwing zal zijn
gedaan, waarvoor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een huis en annex
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schuur mitsgaders erve en daar op staande lootzen, staande en geleegen op het Slik onder
deezen dorpe, belend oost ter halver sloot van den hoog geboren heer van Werkendam,
west dorps-haven, zuiden den Botersloot, en noorden de Nieuwe haven, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen dezelve onderwerpende de judicature van
alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 11e december 1784
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 23 – 15 – 0 –
ƒ 2– 7–8–
ƒ 26 – 2 – 8 –

P. Goudriaan
Dirck Pieck
Wouter van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 1S.

Renvooi

Nademaal mij ondergeszegde secretaris van Werkendam bij quitantie van Bastiaan van
Houweningen en Willem Mokern, inqualiteit als executeuren van den testamente van
wijlen de weduwe van Aart Kuijck (op de grosse deezes staande) gebleeken is dat het
nevensgemelde capitaal van ƒ 950 – 0 – 0 – en de daar op verscheenen intressen voldaan
zijn, word deeze brieff (ingevolge het bij voorszegde quitantie gegeven consent) alhier
geroijeert.
Actum den 1 maart 1787. P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van Houweningen en Wouter van
den Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Willem van der Pijl, woonende alhier,
denwelke verklaarde, verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te
dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Pieter Kuijck, meede alhier
woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost den
kooper, west Hendrik Cornelisz Kuijck, zuiden de sloot en noorden dorps-straat, en dat met
alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, daar aan behoorende, volgens de oude
brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, van opstaande capitaalen en renten, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, en dat omme en voor de somme van twee honderd vijf en zestig guldens, en wijders onder conditien: dat den kooper zal moeten betaalen
de verponding, reparatie en alle andere lasten, die van het voorszegde huis en erve verschuldigd zijn, en dat den verkooper en zijn vrouw, hun leven lang geduurende, het voormelde huis en erve zullen moogen blijven bewoonen en gebruiken, zoo en in dier voegen
als zijlieden het zelve thans bezitten en dat vrij, zonder daar voor eenige huur te betaalen
welke conditien den kooper (hier meede voor ons compareerende) beloofde te zullen nakomen en agtervolgen, gelijk ook den verkooper beloofde het getransporteerde te zullen
vrijen en waaren als regt is, respectivelijk onder verband als na regten en bekende voorts
den verkooper van de bovengemelde kooppenningen voldaan en betaald te zijn, den laatste
penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 5e januarij 1785.
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Solvit
40e penning van ƒ 265 – 0 – 0 – is ƒ 6 – 12 – 8 –
Item van 2 jaaren huur tegens
ƒ 15 – 0 – 0 – ’s jaars, is
ƒ 0 – 15 – 0 –
ƒ 7– 7– 8–
e
10 verhooging
ƒ 0 – 14 –12 –
ƒ 8– 2– 4–

P. Goudriaan
Gerrit van Houweningen
Wouter van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 28.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Jacobus van den Heuvel, woonende in de
Werken, in qualiteit als met en beneevens Arij de Geus, woonende alhier, testamentaire
voogden over het minderjaarige nagelaten kind van wijlen Gijsbert van den Heuvel, in huwelijk verwekt met Hester van den Heuvel, denwelken verklaarde te zaamen alhier publicq
verkogt te hebben, en dienvolgende voor zig, en als instaande en zig sterk maakende voor
zijnen voornoemden meedevoogd, bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en
transporteeren, aan en ten behoeve van Klaas Krap, Meester schoenmaker, woonende alhier, een huis met buiten en binnendijk avelinge, staande en geleegen aan de Kaade binnen
deezen dorpe, belend oost d’erfgenamen van wijlen Jan Anthonijsz Bakker west de Kaasloot, zuiden Korst Hoverstadt, en noorden Maria Dubbeld, en dat met alle de vrijdommen,
servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de
oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1783 en consent
1784, beide incluis, beloovende hij comparant in qualite voornoemt, het voorenstaande
getransporteerde te zullen vrijen en waaren als recht is, onder verband als na rechten, en dat
omme en voor de somma van driehonderd en twintig guldens, waar van hij comparant bekenden voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 8e junij 1785.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 8– 0–0–
ƒ 0 – 16 – 0 –
ƒ 8 – 16 – 0 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 4K.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Klaas Krap, Meester schoenmaker, woonende alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve
van Johanna Nederveen, weduwe van Ambrosius de Jong, meede alhier woonagtig, een
somma van drie honderd carolij guldens van twintig stuivers ’t stuk, wegens geleende en
-156-

hem comparant op heeden aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie
van onaangetelden gelde, beloovende hij comparanten van de voorszegde somma van ƒ 300
– 0 – 0 – intrest te betaalen, tegens vijf guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met dato
deezes, en voorts van jaar tot jaar, off na beloop van tijd en zomme, tot de volle voldoening
en afflossing toe, welke afflossing zal moeten en ook mogen geschieden ten allen tijde,
wanneer drie maanden te vooren daar van opzegging off waarschouwing zal zijn gedaan,
terwijl den comparant ook de vrijheid gegund word, om zoo lang het capitaal niet is opgeeischt, de afflossing te mogen doen in termijnen en met vijftig guldens te gelijk, wel meerder maar niet minder, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst specialijk een
huis met buiten en binnendijk avelingen, staande en geleegen aan de Kaade binnen deezen
dorpe, belend oost d’erfgenamen van wijlen Jan Anthonijsz Bakker, west de Kaa-sloot,
zuiden Korst Hovestadt, en noorden Maria Dubbeld, op heeden aan hem getransporterd, en
voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de
judicature van alle rechten en rechteren, en speciaal den hove van Holland.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 8e junij 1785
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ
ƒ
ƒ

7 – 10 – 0 –
0 – 15 – 0 –
8– 5–0–

Huisnummering Couvée collectie 4K

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Renvooi

Nademaal aan mij ondergeszegde bij indispositie van den secretaris bij quit in der so van de
nevenstaande hijpotheecqbrieff gestelde toe gebleeken is, dat uit de geinprovemeerde kooppenningen van het in deezen verbonden en op den 15e meij 1804 wegens agterstallige verpondingen bij executie verkogte huis in mindering van gemelde hijpotheekbrieff een somme van twee honderd zeeventien gulden en zeeventien stuivers is betaald, zoo word het
zelve huis etcetera volgens consent van Jacob de Jong, als houder deeses briefs uit het speciaal verband onslagen.
Actum den 8e junij 1804. Goossen Verdoorn, president scheepen.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, Hendrik Barnard Meester broodbakker,
woonende alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve van Johanna Nederveen, weduwe van Ambrosius de Jong, meede alhier woonagtig, een
somma van vijff honderd carolij guldens van twintig stuivers ’t stuk, wegens geleende en
hem comparant op heeden aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie
van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant ijder halff jaar van de voorszegde
somma van ƒ 500 – 0 – 0 – intrest te betaalen, tegens vijff guldens van ’t honderd in ’t
jaar, ingaande zijnde met de 30e julij deezes jaars 1785, en voorts van jaar tot jaar, off na
beloop des tijds tot de volle voldoening en afflossing toe, welke afflossing zal moeten en
ook mogen geschieden ten allen tijde, wanneer drie maanden te vooren daar van opzegging off waarschouwing zal zijn gedaan, waar voor hij comparant verklaarde te verbinden,
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eerst specialijk een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost de
steeg tusschen Meester van Langen, west Arij de Geus, zuiden de straat, en noorden de
oude haven, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle rechten en rechteren, en speciaal den hove van
Holland.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 1e augustus 1785
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 12 – 10 – 0 –
ƒ 1– 5–0–
ƒ 13 – 15 – 0 –

Huisnummering Couvée collectie 93.

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Cornelis Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Renvooi

Nademaal aan mij ondergeszegde secretaris bij quitantie van nevengemelde Johanna Nederveen gebleeken is, dat het terzijde staande capitaal van ƒ 500 – 0 – 0 – met den daar op
verloopen intrest voldaan is, word deeze brieff, ingevolge het bij gemelde quitantie gegeeven consent, alhier ten prothocolle geroijeerd en gedood.
Actum den 9e december 1786.
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Wouter van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Arij Pietersz van Driel, schipper als in
huwelijk hebbende Maria de Jong, woonende alhier den welken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan
en ten behoeve van zijnen zwager Aart de Jong meede schipper en alhier woonagtig, een
halve merge griendland, geleegen onder deezen dorpe, in Bailliuws-goed, belend oost de
weduwe Rijken, west den heer van Hardinxveld, zuiden Cornelis Kieboom Teunis Roest,
en noorden Cornelis Kieboom, met nog een halve merge griendland, meede geleegen onder
deezen dorpe in Wouter-Teunisse-weer, belend oost en zuiden Goossen Verdoorn west
Willem Kooijman, en noorden Jan Korsten van den Bogaard, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd
den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1783 en consent 1784,
beide incluis, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen
en waaren als regt is, onder verband als na rechten, en dat omme en voor de somma van
driehonderd guldens, waar van hij comparant bekenden voldaan en betaald te zijn, den
laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 2e augustus 1785
Solvit
P. Goudriaan
e
40 penning
ƒ 7 – 10 – 0 –
Goose Verdoorn
e
10 verhooging
ƒ 0 – 15 – 0 –
Wouter van den Heuvel
ƒ 8– 5–0–
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Wouter van den Heuvel en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, Teunis Bastiaanse de Weert, woonende alhier, denwelken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig
op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Wouter Verheij Bastiaansz meede en alhier woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen op het Slik onder deezen dorpe, belend oost het erff van Pieter van Driel, west de pad van’t Slik, zuiden
aan den halver sloot off nieuwe haven noorden de oude haven zijnde belast met een erfpagt
van ƒ 4 – 1 – 0 – ’s jaars, ten behoeve van de hoog geboren heer van Werkendam, wijders
met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar
aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1784 en consent 1785, en erfpagt 1785, alle incluis, beloovende hij comparant
het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als
na regten, en dat omme en voor de somma van vier honderd twee en zestig guldens, waar
van hij comparant bekenden voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den
eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 27e augustus 1785
Solvit
40e penning
ƒ 462 – 0 – 0 – is ƒ 11 – 11 – 0 –
Item van d’erfpagt, tegens de
penning 25 is ƒ 101 – 5 – 0 – ƒ 2 – 11 – 0 –
ƒ 14 – 2 – 0 –
e
10 verhooging
ƒ 1– 8–0–
ƒ 15 – 10 – 0 –

P. Goudriaan
Wouter van den Heuvel
Cornelis Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 12S.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Hendrik Koelewijn, woonende thans even
buiten Leerdam, denwelken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel
en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren aan en ten behoeve van Gerardus van
Houweningen, woonende alhier, een erff, geleegen binnen deezen dorpe, belend oost en
zuiden den kooper zelfs, west de erffgenamen van wijlen Geerit Ritmeester en noorden de
dorpsstraat, en dat met alle de vrijdommen servituiten en geregtigheeden, van ouds en
jegenswoordig daar aan behoorende, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd
den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1783 en consent 1784,
beide incluis, beloovende hij comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen
en waaren als regt is, onder verband als na regten, en bekende hij comparant van de kooppenningen van dit erff, als begreepen zijnde onder de koop van het leenroerig huis en erve,
waar meede den voornoemde kooper op heeden is verlijd, voldaan en betaald te zijn, den
laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 17e october 1785.
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Solvit
40e penning en 10e verhoog
is bij het leen betaald,
dus alhier .......... Nihil

P. Goudriaan
Wouter van den Heuvel
Cornelis Hanegraaff Goudriaan
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 35.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Cornelis Hanegraaff en Gerrit van den
Heuvel, scheepenen van den dorpe Werkendam, Bastiaan de Jong, schipper, woonende
alhier, voor zig zelve, mitsgaders Willem Simonsz de Geus scheepen van en woonende in
de Werken, en gemelde Bastiaan de Jong, in qualiteit als voogden over Jacob de Jong, en
verklaarde zij comparanten verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig te
transporteeren, aan en ten behoeve van Johanna Nederveen, weduwe van Ambrosius de
Jong, meede alhier woonagtig, vijff hond griendland, geleegen onder deezen dorpe, in de
Zes Roeijen, belend oost Willem Kooijman, west Wouter van den Heuvel, zuiden Cornelis
Hanegraaff, en noorden Aart de Jong, en nog twee hond griendland, geleegen als vooren in
Wouter-Teunisse-weer, belend oost Arij de Geus, west Goossen Verdoorn, zuiden de kinderen van heer van Houweningen, en noorden Teunis Roest, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende volgens de oude brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd
den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1783 en consent 1784,
beide incluis, beloovende zij comparanten het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somme van
vijff honderd guldens waar van zij comparanten bekende voldaan en betaald te zijn, den
laatste penning met den eerste.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 18e october 1785
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 12 – 10 – 0 –
ƒ 1– 5–0–
ƒ 13 – 15 – 0 –

P. Goudriaan
Cornelis Hanegraaff
G.v.d. Heuvel
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Gerrit van Houweningen en Dirk Pieck,
scheepenen van den dorpe Werkendam, Stephanus van der Houten, Meester broodbakker
woonende te Nieupoort, in qualiteit als schriftelijke last en ordre hebbende van juffrouw
Jacoba Maria Barovius, weduwe van Jan van Langen, meede aldaar woonagtig, volgens
missive in dato 21 october 1785, door haar geteekend, en op heeden aan ons vertoond, en
verklaarde hij comparant in die qualiteit verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel
en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Huijbert van,
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Langen, Meester chirurgijn, woonende alhier, omtrent tien hond griendland, geleegen onder deezen dorpe, in’t Breed-weer, belend oost de weduwe van Ambrosius de Jong, west
de Graaffelijkheid van Holland, zuiden Goossen Verdoorn cum suis, en noorden voornoemde Gerrit van Houweningen, met het regt om het goed altoos te mogen zetten off
schelven op de agt hond van gezeide van Houweningen, aan de westkant van de sloot, op
de kille off op het vlot, zonder tegenzeggen van ijmand, en dat den een den andere niet
mag verkorten in’t graaven van de sloot off vletten van’t goed, voorts met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende volgens de oude brieven daar van zijnde, ook vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den
heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1784 en consent 1785, beide
incluis, beloovende hij comparanten in gemelde qualiteit het voornoemde getransporteerde
te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de
somma van zeeven honderd en vijfftig guldens waar van hij comparant bekende voldaan
en betaald te zijn, den laatste penning met den eerste.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 22e october 1785.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 18 – 15 – 0 –
ƒ 1 – 17 – 8 –
ƒ 20 – 12 – 8 –

P. Goudriaan
Gerrit van Houweningen
Dirk Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Dirk Pieck, scheepenen van den dorpe Werkendam, Johannes Hamel woonende te Hellevoetsluijs, voor een
zesde part, mitsgaders Dirk Pieck de jongen, woonende alhier en Jacob de Geus scheepen
van en woonende in de Werken, beide in qualiteit als executeurs van den testamente en
voogden over de minderjaarige kindskinderen en erffgenaamen van wijle Cornelia van
Gils, toen leefde weduwe van Adriaan de Groot, alhier gewoond hebbende, en in deezen
jaare 1785 overleeden, voor de overige vijff zesde parten, en verklaarde zij comparanten
op de 24e deezer maand october, alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cederen en transporteeren, aan en ten behoeve van Arij de
Geus, meede alhier woonagtig, omtrent een en een halve mergen griendland, met het lot en
tweejaarig houtgewas daar op staande, geleegen onder deezen dorpe, in Eijgjen-Ariensweer belend oost Cornelis Hanegraaff, west Jan de Kok, zuiden de Graaffelijkheid, en
noorden den voornoemde kooper, of wie anderzints met het regt daar naast belend en geleegen is, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde,
voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1783 en consent 1784, beide incluis, en wijders ingevolge de
conditien van verkooping van dato voornoemt waartoe alhier word gerefereerd beloovende zij comparanten, zoo voor zig als in gemelde qualiteit het voornoemde getransporteerde
te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de
somma van vijf honderd vijff en twintig guldens waar van zij comparanten bekende voldaan en betaald te zijn, den laatste penning met den eerste.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 26e october 1785.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 13 – 2 – 8 –
ƒ 1–6– 4–
ƒ 14 – 8 – 12 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Dirck Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Dirk Pieck, scheepenen van den dorpe Werkendam, Johannes Hamel woonende te Hellevoetsluijs, voor een
zesde part, mitsgaders Dirk Pieck de jongen, woonende alhier, en Jacob de Geus, scheepen
van en woonende in de Werken, beide in qualiteit als executeurs van den testamente en
voogden over de minderjaarige kindskinderen en erffgenaamen van wijle Cornelia van
Gils, toen leefde weduwe van Adriaan de Groot, alhier gewoond hebbende, en in deezen
jaare 1785 overleeden, voor de overige vijff zesde parten, en verklaarden zij comparanten
op de 24e deezer maand october, alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij
deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van
Hendrikus Hanegraaff, oud-scheepen van en woonende binnen deezen dorpe, omtrent vier
hond griendland, met het tweejaarig houtgewas daar op staande, geleegen onder deezen
dorpe, agter de molen, in Harmans-weer, belend oost en noorden den voornoemde kooper,
west de weduwe van Aart Kuijck, en zuiden Hendrik Cornelisz Kuijck, off wie anderzints
met regt daar naast belend en geleegen is, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en
geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven
en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den
heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1783 en consent 1784, beide
incluis, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt waartoe alhier word gerefereerd, beloovende zij comparanten, zoo voor zig als in gemelde qualiteit,
het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als
na regten, en dat omme en voor de somma van drie honderd en tien guldens waar van zij
comparanten bekende voldaan en betaald te zijn, den laatste penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 26e october 1785
Solvit
40e penning
10e verhooging
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ƒ 7 – 15 – 0 –
ƒ 0 – 15 – 8 –
ƒ 8 – 10 – 8 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Dirck Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Dirk Pieck, scheepenen van den dorpe Werkendam, Johannes Hamel woonende te Hellevoetsluijs, voor een
zesde part, mitsgaders Dirk Pieck de jongen, woonende alhier, en Jacob de Geus, scheepen
van en woonende in de Werken, beide in qualiteit als executeurs van den testamente, en
voogden over de minderjarige kindskinderen en erffgenaamen van wijle Cornelia van Gils,
toen leefde weduwe van Adriaan de Groot, alhier gewoond hebbende, en in deezen jaare
1785 overleeden, voor de overige vijff zesde parten, en verklaarden zij comparanten, op de
24e deezer maand october, alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen
wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Aart de
Jongh, schipper woonende alhier, omtrent agt hond griendland, met het waater daar bij
behoorende, strekkende tot halver Bakkers-kill, en met het lot daar op staande geleegen
onder deezen dorpe, in twee partijen te weeten, omtrent vijff hond in’t Kerke-weer, belend
oost de weduwe van Ambrosius de Jongh, west d’erve van Cornelis Bakker cum suis,
zuiden Bastiaan de Haan, en noorden de voornoemde Bakkers-kill, en omtrent drie hond in
de Vier Roeijen, belend oost den voornoemde kooper, west de weduwe Bouwens, zuiden
Wouter van den Heuvel, en noorden voornoemde Bastiaan de Haan, off wie anderzinds
met regt daar naast belend en geleegen is, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en
geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven
en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den
heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1783 en consent 1784, beide
incluis, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt waartoe
alhier word gerefereerd, beloovende zij comparanten, zoo voor zig als in gemelde qualiteit
het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als
na regten, en dat omme en voor de somma van vijff honderd een en tagtig guldens waar
van zij comparanten bekende voldaan en betaald te zijn, den laatste penning met den
eerste.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 26e october 1785
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 14 – 10 – 8 –
ƒ 1– 9–0–
ƒ 15 – 19 – 8 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Dirck Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, Johannes Hamel woonende te Hellevoetsluijs, voor een zesde part, mitsgaders Dirk Pieck de jongen, woonende alhier en Jacob de
Geus, scheepen van en woonende in de Werken, beide in qualiteit als executeurs van den
testamente en voogden over de minderjarige kindskinderen en erffgenaamen van wijle
Cornelia van Gils, toen leefde weduwe van Adriaan de Groot, alhier gewoond hebbende,
en in deezen jaare 1785 overleeden, voor de overige vijff zesde parten, en verklaarden zij
comparanten op de 24e deezer maand october, alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten
-163-

behoeve van, Dirk Pieck, scheepen alhier, de noordwaardse helft van eene merge griendland, met het tweejaarig houtgewas daar op staande, geleegen onder deezen dorpe, in’t
Gautse Breedweer, belend oost den hoog geboren heer van Werkendam, west de weduwe
van Jogchem van Brievingh, zuiden den voornoemde kooper met de wederhelft, en noorden de Moolen-sloot off wie anderzinds met het recht daar naast belend en geleegen is, en
dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig
daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij
en onbelast, behoudens en onvermindert den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1783 en consent 1784, beide incluis, en wijders ingevolge de conditien
van verkooping van dato voornoemt, waartoe alhier word gerefereerd, beloovende zij comparanten, zoo voor zig als in gemelde qualiteit het voornoemde getransporteerde te zullen
vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regten, en dat omme en voor de somma
van twee honderd vijff en tagtig guldens, waar van zij comparanten bekende voldaan en
betaald te zijn, den laatste penning met den eerste.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 26e october 1785
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ
ƒ
ƒ

7– 2– 8–
0 – 14 – 4 –
7 – 16 – 12 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Cornelis Hanegraaf
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, Johannes Hamel woonende te Hellevoetsluijs, voor een zesde part, mitsgaders Dirk Pieck de jongen, woonende alhier en Jacob de
Geus, scheepen van en woonende in de Werken, beide in qualiteit als executeurs van den
testamente en voogden over de minderjarige kindskinderen en erffgenaamen van wijle
Cornelia van Gils, toen leefde weduwe van Adriaan de Groot, alhier gewoond hebbende,
en in deezen jaare 1785 overleeden, voor de overige vijff zesde parten, en verklaarden zij
comparanten op de 24e deezer maand october, alhier publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten
behoeve van, Jan Jansz Kuijck, schipper meede alhier woonagtig, een erve met opgaande
pooten en elzen beplant geleegen over de haven binnen deezen dorpe, en gekoomen van
Jan Flore Roest, belend ten oosten het erf in erffpagt bezeeten wordende bij Jan de Kok, en
ten westen de weduwe van Aart Kuijck, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en
geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven
en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onvermindert den
heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1783 en consent 1784, beide
incluis, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt waartoe
alhier word gerefereerd, beloovende zij comparanten, zoo voor zig als in gemelde qualiteit
het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als
na regten, en dat omme en voor de somma van een honderd zeven en zeventig guldens
waar van zij comparanten (zoo voor zig zelve als in hunne qualiteit) bekenden voldaan en
betaald te zijn, den laatste penning met den eersten.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 26e october 1785.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ
ƒ
ƒ

4– 8– 8–
0 – 8 – 14 –
4– 7– 6–

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Cornelis Hanegraaf
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 16H.

Hijpotheecq
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, Teunis Kloots, Meester kleermaker woonende alhier, denwelken bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve
van Gerrit van Houweningen, meede scheepen alhier, een somma van twee honderd vijff
en twintig carolij guldens van twintig stuivers ’t stuk, weegens deugdzaame geleende en
hem comparant op heeden aangetelde penningen, renunciëerende mitsdien van de exceptie
van onaangetelden gelde, beloovende hij comparant van de voorszegde somma van ƒ 225
– 0 – 0 – intrest te betaalen, teegens vier guldens van ’t honderd in ’t jaar, ingaande met
dato deezes en voorts van jaar tot jaar, off na beloop des tijds, tot de volle voldoening en
afflossing toe, welke afflossing zal moeten en ook moogen geschieden ten allen tijde, wanneer drie maanden te vooren daar van opzegging off waarschouwing zal zijn gedaan, waar
voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst speciaalijk een huis en erve, staande en
geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Willem van Wijck, west dorps-steeg, zuiden de
straat, en noorden Cornelis van Driel, en voorts generalijk zijn perzoon en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de judicature van alle rechten en rechteren, en speciaal den hove van Holland.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 6e februarij 1786
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ
ƒ
ƒ

5 – 12 – 8 –
0 – 11 – 4 –
6 – 3 – 12 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Cornelis Hanegraaff
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 86.

Renvooi

Nademaal aan mij ondergeszegde secretaris bij quitantie van Gerardus van Houweningen
qq op de grosse deezes staande gebleeken is, dat het inhoud deezes voldaan is, word deeze
brieff, mitsdien alhier ten prothocolle geroijeert en gedood.
Actum den 4e februarij 1797.
P. Goudriaan
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Izak Kieboom, woonende in de Werken,
zoo voor zig zelve, als in qualiteit als voogd over Dirk Janse Schriek, nagelaten zoon van
zijn overleeden huisvrouw Lena Hakker, in eerder huwelijk verwekt bij Jan Dirkse Schriek
en verklaarde hij comparant, na verzogte en bekomen authorisatie van de edel achtbare
gerechte van Werkendam en de Werken, op den 14e deezer maand februarij alhier publicq
verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en
transporteeren, aan en ten behoeve van Bastiaan Cornelisz Verheij, woonende alhier, drie
en een halff hond griendland met het lot daar op staande geleegen onder deezen dorpe, in
Bailliuws-goed, belend oost, zuiden en noorden de heer Cornelis Kouwens, en west de
Graaffelijkheid van Holland, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden,
van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden
daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht,
gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1784 en consent 1785, beide incluis, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, waar toe alhier word
gerefereerd, beloovende hij comparant, zoo voor zig als in gemelde qualiteit, het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na rechten, en dat omme en voor de somma van twee honderd vijff en negentig guldens, waar van
hij comparant bekenden voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 16e februarij 1786.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 7– 7– 8–
ƒ 0 – 14 – 12 –
ƒ 8– 2– 4–

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Heijltje Damasse Verheij, weduwe van
Klaawert Janse Ritmeester, woonende in de Werken, dewelken verklaarde verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren aan
en ten behoeve van Jacobus van den Bogaard, woonende alhier, een erff off boomgaardje,
groot omtrent veertig roeden, met het daar op staande schuurtje en het geen verder daar in
aardvast is, geleegen op het Slik onder deezen dorpe, belend oost het Gerrit van Houweningen west Pieter van Driel, zuiden Jacob Heijmans off halver sloot, en noorden de Oude
haven zijnde belast met een erfpagt van ƒ 4 – 0 – 0 – ’s jaars, ten behoeve van de hoog geboren heer van Werkendam, voorts met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden,
van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van zijnde,
voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van de
ordinaris verponding d’anno 1784 en consent en erfpagt 1785, alle incluis, beloovende hij
comparant het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder
verband als na regten, en dat omme en voor de somma van negentig guldens, waar van hij
comparant bekenden voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
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Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 16e februarij 1786
Solvit
40e penning
ƒ 90 – 0 – 0 – is
Item van d’erfpagt, tegens de
penning 25 is ƒ 100 – 0 – 0 –
10e verhooging

ƒ 2– 5–0–
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

2 – 10 – 0 –
4 – 15 – 0 –
0– 9–8–
5– 4–8–

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 9S.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Wouter van den Heuvel en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, Elizabet Heijmans, weduwe van Cornelis
Verboom, woonende alhier, dewelke verklaarde op den 2e deezer maand maart, alhier
publicq verkogt te hebben, en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Johannes Hart, Meester timmerman, meede
alhier woonagtig een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe belend oost de
steeg, west de Kaade, en noorden dorps-straatje dat met alle de vrijdommen, servituiten en
geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven
en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den
heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1783 en consent 1784, beide
incluis, en wijders ingevolge de conditien van verkooping van dato voornoemt, waar toe
alhier word gerefereerd, beloovende zij comparant, het voornoemde getransporteerde te
zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na rechten, en dat omme en voor de
somma van vier honderd een en twintig guldens, waar van zij comparante bekenden voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 8e maart 1786
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 10 – 10 – 8 –
ƒ 1– 1–0–
ƒ 11 – 11 – 8 –

P. Goudriaan
Willem van den Heuvel
Cornelis Hanegraaf
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Huisnummering Couvée collectie 23.

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Dirk Pieck, scheepenen van den dorpe Werkendam, Adriaan Mouthaan, schip-timmerman, woonende alhier,
denwelken verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te
dragen, cedeeren en transporteeren, aan en ten behoeve van Hendrik Swart, beurtschipper
van Geertruijdenbergen op Middelburg, een Gaffelschip, lang over steven 50½ voet, wijt
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op zijn berghout 16½ voet, en hol onder zijn gangboord 5½ voet, zonder nogtans in de
maat gehouden te willen zijn, en dat met staande en loopende wandt en alle verdere toebehooren, zoo van ankers, kabels, trossen en anderzints zoo en in dier voegen als het zelve
schip ten tijde der verkooping in de haven van deezen dorpe was leggende, beloovende hij
comparant het gemelde schip, dat vrij en onbelast verkogt is, ten allen tijde te zullen vrijen
en waaren voor alle aantaal en namaaninge van water-, bijl- off andere verband brieven en
pretensien, op alle stroomen en rivieren, zoo wel buiten als binnen de vereenigde provincien, onder verband als na regten, en dat alles omme en voor de somma van vijff honderd
guldens, waar van hij comparant bekende ontvangen te hebben drie honderd vijff en twintig guldens, en de resteerende een honderd vijff en zeventig guldens beloofde den voornoemde kooper (hier meede voor ons compareerende) te zullen voldoen en betaalen heeden over een jaar, off wel eerder, en waar voor mitsdien het getransporteerde schip met den
aankleeve van dien zal zijn en blijven verbonden en executabel.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 24e maart 1784
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 12 – 10 – 0 –
ƒ 1– 5–0–
ƒ 13 – 15 – 0 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Dirck Pieck
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Joris van Brievingh, woonende alhier,
in qualiteit als voogd over de minderjaarige nagelaten kinderen van zijne overleeden zuster
Aagje van Brievingh in huwelijk verwekt met wijlen Henricus van Houweningen en verklaarde hij comparant, in die qualiteit voor zig en zijne meede voogden verkogt te hebben,
en dienvolgende bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en
ten behoeve van Gerardus van Houweningen, meede alhier woonagtig, twee derde parten
in eene merge griendland waar van het overige een derde part den voornoemde kooper is
competeerende) met het houtgewas daar op staande, geleegen in Adammenwaard off Wouter-Teunisse-weer onder deezen dorpe, belend oost Jan de Kok cum suis, west voornoemde Goossen Verdoorn, zuiden de Affmeeting, en noorden d’erve van wijlen Aart Kuijck
off wie met regt daar naast belend en geleegen is, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude
brieven daar van zijnde, voorts vrij en onbelast, behoudens en onverminderd den heer zijn
recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1784 en consent 1785, beide incluis,
beloovende hij comparant, in gezeide qualiteit, voor zig en zijne meede voogdent, het
voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na
regten, en dat omme en voor de somma van twee honderd vier en dertig guldens, waar van
hij comparant bekenden voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 3e junij 1786.
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Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 5 – 17 – 0 –
ƒ 0 – 11 – 12 –
ƒ 6 – 8 – 12 –

P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Donatio inter vivos
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan, schout Wouter van den Heuvel en Cornelis Hanegraaff, scheepenen van den dorpe Werkendam, Jannigje Tuilingh, laatst weduwe van Jacob
de Heer, woonende alhier, dewelke verklaarde, om reedenen haar daar toe beweegende, bij
donatio inter vivos off gifte onder den leevende geschonken en gegeeven te hebben, gelijk
zij comparante schenkt en geeft, en dienvolgende wel en wettig opdraagt, cedeert en transporteert bij deezen, aan en ten behoeven van Lijntje en Adriaantje de Heer, nagelaten dogters van haaren voornoemde overleden man Jacob de Heer haar comparantes aandeel off
helft in een huis en erve (waar van de wederhelft de gemelde Lijntje en Adriaantje de Heer,
als erfgenamen van haaren voorszegde vader is compateeerende) staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost Teunis van der Mast, west de straat, zuiden Hendrik van der
Schuijt, en noordende limieten scheiding met de Werken, bij haarlieden gezamentlijk thans
bewoond en gebruikt wordende, en dat met alle de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven daar van
zijnde, als meede haar comparantes aandeel off helft in de, als vooren nog gemeen zijnde,
meubilen, huisraad en imboedel, mitsgaders contante penningen, en dus generalijk in alle
haare goederen onroerende en roerende, zoo die zij comparante thans bezit als die zij in het
vervolg nog zoude mogen komen te erven en verkrijgen, niets uitgezonderd, zonder aan
alle ’t zelve eenig regt, actie off toezegging meer te hebbe off behouden, en met belofte
van vrijwaringe als regt is, nog thans onder de navolgende conditien: Eerstelijk, dat de
voormelde Lijntje en Adriaantje de Heer off die geene welke haar recht verkrijgen zal, gehouden en verpligt zullen zijn, het voornoemde huis en erve voortaan voor hunne reekeninge te onderhouden, en alle ordinaire en extra ordinaire lasten van het zelve te voldoen en
betaalen. En ten anderen, dat dezelve Lijntje en Adriaantje de Heer off de geene welke
haar regt verkrijgen zal, nog daar en boven gehouden en verpligt zullen zijn, haar comparante in’t gemelde huis bij haar lieden te laaten inwoonen, en dezelve, zoo in ziekte en gezondheid, te alimenteeren en onderhouden, in eeten, drinken, kleedinge en reedinge, en generalijk in alle noodzakelijke behoeffenissen, haar comparantes leven lang geduurende, en
vervolgens, overleeden zijnde, een eerlijke en ordelijke begraaffenisse aan te doen.
Compareerde meede voor ons schout en scheepenen, de voornoemde Lijntje en Adriaantje
de Heer beide meede alhier woonagtig, en verklaarde den voorenstaande donatie inter
vivos, off gifte onder den leevende onder de daarbij gevoegde conditien te accepteeren en,
aan te neemen, met belofte van dezelve conditien getrouwelijk te zullen opvolgen en nakomen, zonder daar tegens ooit iets te zullen doen off onderneemen, in regten off daar buiten, en dat alles onder verband van haare perzoonen en goederen, als na rechten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 29e augustus 1786.
P. Goudriaan
Wouter van den Heuvel
In kennisse van mij secretaris P. Goudriaan

Cornelis Hanegraaff
Huisnummering Couvée collectie 83.
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Transport
Compareerde voor ons Pieter Goudriaan schout, Goossen Verdoorn en Gerrit van Houweningen, scheepenen van den dorpe Werkendam, Jacob van Emmikhoven en Pieter Visser,
beide alhier woonagtig, mitsgaders Geerit Kooijman, scheepen van en woonende in de
Werken, en verklaarden zij comparanten, op naam van de erffgenaamen van wijlen Cornelis Kant, alhier gewoond hebbende en overleeden publicq verkogt te hebben, en dienvolgende zoo voor zig zelve als voor de verdere meede erfgenaamen van denzelven
Cornelis Kant, bij deezen wel en wettig op te dragen, cedeeren en transporteeren, aan en
ten behoeve van Johanna Nederveen, weduwe van Ambrosius de Jongh, meede alhier
woonagtig, een huis en erve, staande en geleegen binnen deezen dorpe, belend oost de
school, west de steeg, zuiden de muur van’t kerkhoff, en noorden de straat, en dat met alle
de vrijdommen, servituiten en geregtigheeden, van ouds en jegenswoordig daar aan behoorende, volgens de oude brieven en bescheiden daar van zijnde, voorts vrij en onbelast,
behoudens en onverminderd den heer zijn recht, gevrijd van de ordinaris verponding d’anno 1784 en consent 1785, beide incluis, en wijders ingevolge de conditien van publicque
verkooping van dato 11 october 1786 waar toe alhier word gerefereerd, beloovende zij
comparanten het voornoemde getransporteerde te zullen vrijen en waaren als regt is, onder
verband als na regten, en dat omme en voor de somma van vier honderd en negentig
guldens, waar van zij comparant en bekenden voldaan en betaald te zijn, den laatsten penning met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Werkendam voornoemt, en ten oirconde bij ons schout
en scheepenen ten prothocolle geteekend, den 24e october 1786.
Solvit
40e penning
10e verhooging

ƒ 12 – 5 – 0 –
ƒ 1–4–8–
ƒ 13 – 9 – 8 –

Huisnummering Couvée collectie 6.
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P. Goudriaan
Goose Verdoorn
Gerrit van Houweningen
In kennisse van mij secretaris
P. Goudriaan

Losse notities ligende in het boek
Eeltje Kuijck en Anthonij de Keijser en weduwe G.v.d. Heuvel cum suis
Alle’t geene voorschreven staat de testateuren voorgeleezen
zijnde, zeiden en verklaarden zijlieden daar inne
begreepen te zijn hun testament en uiterste wille
’t welk zij wilden en begeerden, dat na hun overlijden
zal worden agtervolgt en nagekomen, ’t zij als
testament, codicil, gifte off anderzints, en zoo
’t best zal kunnen bestaan, alwaar ’t dat alles
hier inne noodig, niet mogte zijn waargenomen
verzoekende het uiterste voorregt te mogen
genieten, en aan mij notaris hier van te
maken akte.
Aldus gedaan en gepasseert voor mij notaris
ter presentie en ten overstaan van Willem
Jacobsz de Geus en Hendrik Willemsz de
Geus, beide alhier woonagtig, als getuigen
hier toe verzogt, ten dage voorschreven.

Compareerde etcetera Thomas Jansz van Haaften woonende aan den Ippelsedijk onder
Almkerk, de welke bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn, aan en ten behoeve
van Jan en Adriaan Mouthaan, schip timmerman baasen beide woonende alhier, een
somma van 650 – 0 – 0 – carolij guldens van 20 stuivers ’t stuk, spruitende ter zaake van
onbetaalde kooppenningen van een schip, genaampt een Damschuit over de steven lang
omtrent 44 voet, wijt 11½ voet, diep 3¾ voet.
Door voornoemde Jan en Adriaan Mouthaan gemaakt en op heeden aan hem comparant
geleevert, beloovende hij comparant van de voornoemde zomme van 650 – 0 – 0 –
intrest te zullen betaalen, tegens 4 gulden van’t hondert in’t
jaar, te rekenen ingaande de data deses ingaande met de 1e augustij 1770, en voorts van
jaar tot jaar, tot de volle voldoeninge en aflossinge toe
welke afflossinge zal mogen en ook moeten geschieden met
100 – 0 – 0 – jaarlijks wel meerder maar niet minder meede te reekene te reekenen van
dato deeses aff, en voorts van jaar tot jaar meede tot de volle voldoeninge van en
aflossinge toe,
waar voor hij comparant verklaarde te verbinden, eerst speciaalijk
het voorenstaande schip, met zeil, treil en al zijn verder
toebehooren, met magt om’t zelve overal te vervolgen, waar
hij het ook zoude mogen vinden, en voorts generalijk zijn perzoon
en alle zijne verdere goederen, dezelve onderwerpende de
judicatuure van alle regten en regteren, en speciaal den hove van Holland.
Aldus gedaan en gepasseert binnen Werkendam voornoemt, en
ter oirconde geteekent den 18e april 1771.
P. Goudriaan Janszoon

Joris van den Heuvel

Cornelis Verheij
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1767

1768

1769

Antonie de Kijzer debet aan
Klaas Verdoorn
Gemaakt een doodkist
u oom Arie Toone
daar u het huijs van geerft hebt
Den 12 maart een nieuwe riem
13 april een bodem in de
vuurmande met 2 hangjes
Den 8 april gemaakt 1 paar
nieuwe riem
met een zijboom
Hier op ontfangen 1 notenboom
van 16 stuijvers
Rest

5 – 0 – 0–
0 – 13 – 0 –
0 – 10 – 0 –
1 – 6 – 0–
0 – 8 – 0–
7 – 17 – 0 –
0 – 16 – 0 –
7 – 1 – 0–

Mij ondergeschreve bekenne verkoft te hebben aan monsieur
van den Bogert een halve merge grient gelegen ter plaatse soo
als de koopbrief melt voor de somme van 185 gulden 11 stuijvers
als ook bevrijdt van de verponding van meij onderstaande
dat lopende jaar actum Werkendam den 7 0ctober 1715
dit is meijn hantmerk X Anna van den Heuvel.
De weduwe van der Mast verkoopt aan haare zoon
Teunis van der Mast, een huis en erve, belend oost
de kooper, west H. v. d. Have, zuide de straat Wiel, en
noorde de straat, met een hoek buffet en daar daar in
zijnde teekeningen en boeken, staande in de agter-keuken
als meede een plat buffet off lessenaar, staande in
het voor-kamertje, voorts nog een schuur en erff daar
annex etcetera, met de daar in zijnde houtwaare
en timmermans gereedschappe, niets uitgezondert
(onder conditie van inwooninge) voor ƒ 500 – 0 – 0 –
Huisnummering Couvée collectie 3.

De agt hond in de Paap zuijije Goose
Verdoorn noorde Bastiaan Verheij
oost en west Bastiaan de Jong
een huijs aan de Kaa zuijije Gijsbert
Hakkers noorde Jan van Papendregt
Huisnummering Couvée collectie 30K.
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Den weledelen gestrengen heer Adriaan van
Bruijskerken raad en regerend burgemeester
der stad Gorinchem, zoude een ...................
geven de som van ƒ 400 – onder verband van
zijn huijs te Werkendam, op intrest van 4 percent
dog als binnen een maand na de verschijndag betaalt
dan 3½ percente, versoeke met een brief van u moge
weete als die hipoteek gepasseerd is.

Condiesie
Waar na verkopen en kopen zig zullen
hebben te reguleeren.
Ik ondergetijkende bekenne gekogt te
hebbe van Joost Kuijk een smitse huijs
met zijn erf staande ten oosten van de
verkoper zijn huijs oost Jan Segelaar ten
suijden straat noorden vrou ........... op den
naasdrop af en van agteren de vierde
poot van het erff van Jan Segelaar
gerekent mits dat den verkoper uijt
voornoemde smits moet
neme zijn aambeelt blok waterbak
schroefbanken schroeve blaasbalk met
zijn stillinge en toebehore en wat verder
tot de smederij behoort en oostal een
luijt ook zal dan koper geen ligt in zijn
huijs of schuur moge brenge of ook geen
deur of venster aan den westen kant
ook zal verkopen op den ree af moeten
heijnen en dat voor een somme van drie
hondert gulde vrij geld
Jan Butter
Huisnummering Couvée collectie 78.

Den 27e november
Joost Kuijck koopt van Ariaantje Rombouts, een
huis en erve, staande en geleegen binnen Werkendam
voor de somma van ƒ 800 – 0 – 0 – waar van bij ’t doen van ’t
transport betaalt worden ƒ 200 – 0 – 0 – en de resteerende
ƒ 600 – 0 – 0 – blijft bij kustingbrieff daar op gevestigt, den
kooper moet van de voornoemde ƒ 600 – 0 – 0 – een jaar na’t transport,
afflossen ƒ 200 – 0 – 0 – en ’t resteerende jaarlijks met ƒ 50 – 0 – 0 –
wel meerder maar niet minder, tegen 4 percents.
Transport op dingsdag 12e december, bij C. Verheij. Scheepenen Verheij en Kuijck.
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Ondergeschrevene bekenne gekogt en verkogt
te hebben een huis en erve staande en gelegen
op Werkendam belent ten noorden Klauwert
Ritmeester en ten zuijden Albertus Koeremans
benavens ten westen agter het voorschreevene huijs
nog een stuk grondt ten noorden de lengte van
twaaliff voet en ten zuijden tien voeten beneffens
de volle breete van gemelde huijs om het agter
te betimmeren ten westen en ten suijden digt
egter sal de kooper vrij staan om in de gevel van
het nieuw aan te timmere gebouw boven op
de solder een dakvenster te laaten maaken
de venster welken reets aan de zuijdt zujden
van het gemelde huijs zijn sulle tot op de hoogte
van de onderste dorpel van’t bovenraam voor reekening van den
kooper moeten werden gemaakt en dat wel
voor een somme van een duijsent guldens
hol..... courant de onkosten van het transport
sullen moeten door den kooper werden betaald
Werkendam den 23 october 1780
Andries Malmberg
Albertus Koeremans
Huisnummering Couvée collectie 84.

Ontffangen van Andries Malmberg de somme van een hondert
vijfftig guldens voor een stuk grondt beginnende van de
straat van het huijs van mijn ondergeteekende tot het noord
west eijnde van den boovegenoemde Andries Malmbergs huijs
en ter breete over het geheel soverre als het huijs van
Andries Malmberg uijt de agter heijning thans staat
omme het selve te beheijnen offte betimmeere naar
den kooper zijn goedt vinden onder condietie dat aan
de zuijd zeijde een deur van drie voeten sal moeten blijven
voor een deurpadt agter het huijs van Malmberg ten
gebruijken van Albertus Koeremans over te moogen
deur passeren
Werkendam den 28 maart 1782
Albertus Koeremans
Andries Malmbergs
Huisnummering Couvée collectie 84.

Antone Capriol prezenteert
volgens bestek de glazen te maken
voor hondert en vijf tien gulden
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Copie
Mijnheer A. Malmberg
Uwe weet immers dat de afspraak is, dat die
bewuste brieff, ten behoeve van A. Koereman
groot vijff hondert guldens, gevestigt op uw huijs
aan mijn ondergeteekende, in minderinge van
die een duijsent guldens, die mijn van u edele is competeerende soude werden getransporteert blijve
in haast na minsaame groetinge
Rotterdam 6e maart 1781
Mijn heer u edele dienaar
(was geteekent) Andries Criellaart

Compareerde voor ons Diderik van Helden
gesubstituut schout Jan Sijmense de Geus en Arie
Hanegraaff schepenen van de dorpe van Werkendam, Jacob Ariense van den Heuvel als in huwelijk
gehad hebbende Ariaantje Janse van den Heuvel
Dingena Janse van den Heuvel, Aart Kuijk in qualite
als administrerende armmeester van de dorpe
als alimenteerende Anna Janse van den Heuvel
geassisteerd met A. Hanegraaff voornoemt in aualiteit
als ouderling van dese gemeinte midsgaders nog Jacob Janse van den Heuvel voor
hem selve en zig sterk makende ende
rato caveerende voor Aris Hoogstraate
als in huwelijk gehad hebbende Geertje
Janse van den Heuvel, en Teuntje
Janse van den Heuvel huijsvrouw van Arie
Willemse van den Heuvel geassisteerd met
de schepen Jan Sijmense de Geus, in absentie
van hare man verkooren voogd in deeze
en ijndelijk nog Lijntje de Graef laatst huijsvrouwe en
weduwe van voornoemde Jan van den Heuvel
------------------------- van wijle Jan van den Heuvel
en Teuntje Willemse van den Heuvel in leve egteliede gewoond hebbende en overleede
binne deeze dorpe, den welke gezamentlijk comparante bekende onder de
hand verkogt te hebben ende mits deeze na
regte en costuijme van Zuid Hollandt
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Het huijsje voor 80 gulden belend
zuijde Willem Koijmans noorde Jan
Kwantes west de kade en oost den
Akker.
Het griendje voor 50 gulden
belend de erfgename van Arie van
Weijen ten oosten de Graaffelijkheijd
Teunis Stolk als koper
Cornelis de Heer waard Nieuwerkerk
in de Veere
Leijntje de Heer waard te
Vlissingen
Huisnummering Couvée collectie 21K.

Mijn heer
De hier in gesloote copie conditie hebbe ik opgemaakt tot
tweederleij gebruik, naamenlijk
Eerst, voor U edele: tot op’t passeeren van het transport van
de daar in gemelde griend,
En dan, voor den heer predikant Bartz tot mede verificatie
zijner te doene rekening, waaromme verzoeke, gemelde
copie conditie aan zijn wel eerwaarde ter hand te stellen op het
doen van transport, het welk zijn wel eerwaarde mij heeft
geschreeven dat te Werkendam zal koomen doen op donderdag, 18 october aanstaanden, des namiddags om vier uuren
op welken dag zijn wel eerwaarde in’t land van Altona moet zijn,
zendende ik U edele deezer, en meergemelde copie conditien,
tijdelijk toe, ten eijnde U edele zig des te beter zoudt kunnen
reguleeren naar de schikking van de heer Bartz, de welke
(geen nader off ander off ander berigt bekoomende) zig als dan
ten bovengemelden tijde te Werkendam zal laaten vinden,
en des daags daar aan, alhier in Gorinchem.
Voorts hebbe ik de eer, mij met respect te noemen en
onderteekenen.
Mijn heer!
U edele de waarde dienaar
Cornelis van Tetteroode
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
Ab intestato
Abandonneren
Abrogeren
Accommodabel
Accorderen
Acquireren
Actum
Actum ut supra
Admitteren
Advenant
Aenbesterven
Afficheren
Aflijvig
Aggreatie
Aggregatie
Aliëneren
Allodiaal
Angelot
Annotatie
Ante
Ap- en dependentie
Appointement
Approbatie
Assertie
Assignatie
Autoriseren
Aveling
Baljuw
Bejaarde dochter
Beneficiëren
Biljet
Brief (open)
Brieven (oude)
Carolusgulden
Cas
Casseren
Causa
Cautie
Caveren de rato
Caveren
Cederen
Cedulle
Cijns of tijns
Circumstantie
Collaterale erfgen.
Collationeren

– bij versterf
– verlaten
– afschaffen / opheffen
– inschikkelijk, meegaand
– tot overeenstemming komen, een vergelijk treffen
– verwerven / verkrijgen
– gedaan, opgemaakt, gepasseerd (een akte of een brief)
– gedaan als boven (op de zelfde datum)
– toestaan, toegang verlenen
– in evenredigheid
– door erfenis (dood) in eigendom krijgen
– aanplakken, aanslaan
– dood
– toestemming, bestemming
– samenvoeging, aaneenvoeging
– vervreemden
– niet leenroerig, eigendom
– gouden munt uit Frankrijk die in Werkendam gebruikt werd als munteenheid in een leenovereenkomst
– verklarende aantekening
– als voor
– met al wat tot het huis en zijn erf behoort
– bezoldiging, voorlopige rechtelijke beschikking
– goedkeuring door enig hoger gezag
– verzekering, bewering in rechte
– schriftelijke aanwijzing tot betaling
– volmacht geven, vergunning verlenen
– strook land langs een dijk
– ambtenaar, door de landsheer of de heer van een heerlijkheit met de
rechtspraak in een landstreek belast
– ongehuwde (oudere) vrouw
– een weldaad of gunst bewijzen (aan)
– een geschreven of gedrukt papier dienende tot aankondiging of mede– (openbare) akte of oorkonde
– in dit geval oude transportakten
– genoemd naar Karel v (Carolus) die deze munt invoerde
– geval
– ongeldig verklaring
– zaak, oorzaak, grond
– geldelijke zekerheid, feitelijke garantie, borgsom
– borg zijn voor een ander die principaal schuldenaar is, tot hij het zelf
– borg blijven / partij voor iemand trekken
– afstand doen van
– schuldbrief
– belasting, schatting / pachtgrond rente
– gesteldheid, omstandigheid
– erfgenamen in de zijlinie
– vergelijken met de oorspronkelijken tekst
-189-

Commer
Commissoriaal
Committeren
Compareren
Competeren
Comprehensie
Comptoir
Computatie
Concerneren
Condemnatie
Conditioneren
Confedereeren
Configuratie
Confirmeren
Confrater
Consenteren
Considereren
Consignatie
Constitueren
Constringeren
Conthoralen
Contraheren
Contrariëren
Contrasigneren
Contumacie
Conveniëren
Coram
Core
Costume
Crosseren
Cum suis
Cum annexis
Decharge
Decreteren
Deliberatie
Deposanten
Derogeren
Descendenten
Desolate (boedel)
Destineren
Devolveren
Differentie
Dijkstal
Dimissie
Dingboek
Disparatie
Dispositie
Dissimulatie
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– beslag op goederen wegens schuld
– behorende tot een commissie
– last geven, afvaardigen, delegeren
– ter vergadering komen
– rechtens toekomen
– bevattingsvermogen
– schrijfkamer, rekenkamer (kantoor)
– berekening van de verwantschapsgraden
– betreffen, aangaan
– veroordeling
– als voorwaarden stellen
– verbond maken, verbinden
– onderlinge verhouding of gesteldheid van vormen, zaken of
toestanden
– bekrachtigen, bevestigen b.v. van een akte of rechtstoestand
– ambtgenoot, vakgenoot
– toestaan, vergunnen, toestemmen
– in overweging, in aanmerking nemen
– gerechtelijk bewaargeving van gelden, bv indien de schuldeiser
weigert betaling aan te nemen
– benoemen van een bepaald persoon
– dwingen, prangen
– bruid en bruidegom / echtgenoten, bedgenoten
– samentrekken / samenhandelen
– dwarsbomen, tegenwerken
– medeondertekenen
– weerspannigheid aan de wet / niet verschijning op een dagvaarding
– overeenkomen, afspreken
– ten overstaan van
– de keus van een verwant persoon die ten gunste van iemand optreed
– oud gebruik, gewoonte recht
– overschrijven van een stuk
– met de zijnen
– met wat erbij hoort
– ontheffen
– bij of als decreet uitvaardigen, afkondigen
– beraadslaging / overleg
– getuigen
– inbreuk maken op, afwijken
– afstammelingen
– insolvent, failliet
– bestemmen, beschikken
– toevallen door versterf
– verschil / onderscheid
– smal stuk land langs de dijk
– ontslag
– gerechtsboek
– ongelijkheid
– beschikking
– veinzerij, huichelarij

Dorso (in de)
Dukaton
Emaneren
Empeschement
Employeren
Erfdienstbaarheid
Evictie
Ex testamento
Exceptie
Executabel
Exemt
Exhiberen
Exhibitum
Expiratie
Exploit
Expresseren
Expresseren
Favorabel
Folio
Geconditioneert
Gemeijn
Generalijk
Gerechtigdheid
Gremelde
Groot
Grosse
Grosseren
‘t Gunt
Heerlijkheid
Hont
Huerwere
Illusoir
Impost
Incommoderen
Indemniseren
Indicatie
Indicatuur
Indictie
Indispositie
Injuriëren
Innocentie
Insereren
Insertie
Insolvent
Institueren
Interlocutoir
Interponeren
Interponeren

– op de achterzijde, op de rug (van wissels of akten enz.)
– oud Hollandse zilveren munt van drie gulden en drie stuivers
– voortvloeien uit, afkomstig zijn van
– verhindering, beletsel
– gebruik maken van / aanwenden / gebruiken
– last waarmee een onroerend goed bezwaard is
– uitwinning
– uit kracht van uiterste wil
– uitzondering
– vatbaar voor beslag / vervolgbaar
– vrij, uitgenomen, bevrijd
– overleggen van een stuk
– in rechte overlegd stuk
– afloop, b.v. van een datum / vervallen
– aanzegging door een deurwaarder (van een dagvaarding, recht,
beslissing)
– uitdrukken
– uitdrukken
– voordelig / gunstig
– blad, Recto (voorzijde) Verso of versus (ommezijde)
– afhankelijk van zekere voorwaarden
– gemeenschappelijk
– in het algemeen; Specialijk = in het bijzonder
– historisch recht
– gevlekte
– zilverstuk sinds de 13e eeuw. In de 15e eeuw werd groot de benaming
voor een halve stuiver
– afschrift van een officieel stuk
– afschrift naar te origineel / overschrijven
– het geen
– gebied van een heer
– landmaat, groot honderd vierkante roeden
– het bezit van een vast goed als huurder
– bedrieglijk
– belasting, heffing
– ontrieven / lastig vallen
– schadeloos stellen / vrijwaren
– grond van verdenking
– rechtspraak, berechting
– kerkelijke oproeping
– ongezondheid / niet geheel fit zijn
– beledigen, honen, schelden
– argeloos / onschuldig
– inlassen / laten opnemen
– overneming in een ambtelijk geschrift van een extract of een kopie
– onvermogen om zijn geldelijke verplichting na te komen
– instellen, stichten, oprichten
– tussen oordeel (vonnis) / tussen spreken
– tussenplaatsen, zich als bemiddelaar aanbieden
– tussen plaatsen
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Intestato
Irrevocable
Jouïsseren
Jurisdictie
Justificeren
Kavel ceel
Kavel
Kaveling
Kerkgeboden
Kustingbrief
Leenrecht
Leenroerig
Licentiaat
Limite
Mainteneren
Mediateur
Melioratie
Mentioneren
Mergen
Momboor
Montant
Municipaliteit
Necessaire
Numerair
Observeren
Obtineren
Officie
Onmondig
Oorkonde
Opdragen
Oppositie
Ordonnantie
Ordonneren
Overkomen
Patrocinium
Payement
Pecunia
Pene
Penning 20e en 40e
Persuasie
Plakkaat
Posideren
Possessie
Postuleren
Potestatief
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– zonder getuigen, zonder testament
– onherroepelijk
– het genot hebben van / genieten
– rechts gebied
– rechtvaardigen
– lijst (schriftelijk) van percelen land
– wat iemand (door het lot) toegedeeld wordt / perceel waarin land
verdeelt word voor de verkoop
– gedeelte van het land (b.v. bij verkoop)
– openbare afkondiging in de kerk
– hypotheekbrief
– bepalingen betreffende het in leen geven van goederen
– leengoed, afkomstig en afhankelijk van een leenheer
– academische graad aan verschillende universiteiten
– grenslijn, afpaling
– in stand houden, handhaven
– bemiddelaar, scheidsman
– grondverbetering
– melding maken van
– ook morgen, landmaat, namelijk zoveel men op een morgen kon
ploegen
– voogd, verzorger van een wezen
– bedrag / beloop van een rekening / schuld
– gemeentelijk bestuur
– nodig, noodzakelijk
– naar getal / ook gemunt geld
– nakomen, naleven, navolgen (van een regel, wet, of overeenkomst)
– verwerven, behouden, verkrijgen
– ambt, betrekking
– onbevoegd tot het verrichten van een rechtshan deling bv kinderenen
en gehuwde vrouwen
– openbare, uitgaande versie van een akte
– in eigendom overdragen
– tegenstand bieden
– voorschrift, bevel
– gelasten, bevelen
– overeenkomen
– bescherming die de bezitter van een landgoed zijn onderhorigen
verleende die zich daartoe van hem afhankelijk maken
– betaling
– vermogen, geld, betaalmiddel
– straf, boete
– belasting, 20e = 5% en 40e = 2,5 %
– overreding
– een van de overheid uitgaande open brief, gewaarmerkt door het
opgedrukte zegel van degene van wie het uitgaat
– bezitten
– bezit (in’t bijzonder) vast goed, landbezit
– optreden, werkzaam zijn als procureur bij een bep. rechtbank
– afhankelijk van de wil van hem die zich verbint

Precario
Predecesseur
Predomineren
Preferentie
Pretentie
Prevenieëren
Principaal
Procederen
Procreëeren
Procureren
Promitteren
Pronuntiatie
Provenu
QQ
Qualitate qua
Quiteren
Radiatie
Rato caveren
Reciproceren
Reciproque
Reculeren
Redderen
Redigeren
Reguleren
Remitteren
Remuneratie
Renoceren
Renunciëren
Repudiëren
Requireren
Requisitie
Resolutie
Resolveren
Revoceren
Roeigeld
Roeper
Schepen
Scholtus
Schout
Sententie
Servituut
Solemneel
Solemniteit
Solvit
Spatium
Specie
Stilo novo
Stipulatie
Stipuleren

– in bruikleen
– voorganger / voorzaat
– de overhand hebben
– voorkeur
– aanspraak
– voorkomen / beletten
– lastgever, volmachtgever
– handelen, te werk gaan
– teelen / voortbrengen
– voor iemand anders verkrijgen
– toezeggen
– uitspraak
– opbrengst / bedrag
– (qualita qua) in de hoedanigheid waarin hij optreedt / ambtshalve
– krachtens de bedoelde hoedanigheid (ook wel qq)
– vrijstelling / ontheffing verlenen
– doorhalen van een post op een rekening
– naar evenredigheid borg blijven
– wederkerigheid /vergelden
– wederzijds / wederkerig
– aarzelen / terug wijken
– regelen, schikken, in orde brengen
– in behoorlijke vorm, op schrift, onder woorden brengen
– zich richten naar
– in mindering brengen / kwijtschelden
– vergelden, beloning, betaling
– afstand doen van, opgeven
– afstand doen, afzien van
– verwerpen, verstoten
– leveringen of dienstverlening eisen
– eis, vordering, oproep
– besluit van de overheid, van een ambtelijk college of een hoge
functionaris
– besluiten
– herroepen, intrekken, terugnemen
– polderlasten
– (dorps) omroeper
– lid van het met bestuur en wetgeving belaste college
– schout
– bestuursambtenaar
– rechterlijke uitspraak
– zakelijke last waarmee b.v. een erf bezwaard is ten nutte van een ander
– ieder jaar terugkerend
– plechtige handeling of gebeurtenis
– hij heeft betaald
– tussenruimte (spatie)
– gemunt geld, klinkende munt
– nieuwe stijl, t.w. kalenderhervorming van 1582
– bepaling / beding
– voorwaarde, beperking of uitbreiding in een contract vastleggen
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Subjectie
Submitteren
Subrogatie
Subrogatie
Subsisteren
Substituut
Succederen
Suffisant
Suppliant
Suppliant
Sustineren
Teijsen
Thesaurier
Toten
Transfixeren
Transigeren
Usantie
Ut supra
Valideren
Verleien
Verlijden
Vermicht
Verponding
Vertegen
Vertichting
Vesten
Vesten
Vierschaar
Vrijdommen
Vrijen ende waren
Waringe
Wederzeggen
Weer
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– onderwerping
– onderwerpen
– plaatsvervanging
– in de plaatsstelling of treding
– blijven bestaan, zijn levensonderhoud vinden
– plaatsvervanger
– opvolgen
– toereikend, voldoende
– verzoeker
– indiener van een verzoek of rekwest
– zich beroepen op
– belasting, schatting, pacht of rente betalen
– iemand die belast is met het beheer van geldmiddelen
– prikkorven
– stuk door middel van insnijding aan een andere oorkonde bevestigen
– een vergelijk treffen / tot schikking komen
– gewoonte, gebruik
– als boven (genoemd), als hiervoor, ook UTS
– (rechts)geldig zijn, van kracht zijn
– in leen geven
– akte of testament laten opmaken door de schout en schepenen of
notaris
– voldaan, tevreden zijn
– belasting op onroerende goederen
– in rechte afstand doen van iets (eigendom, onroerend goed)
– boedelscheiding noodzakelijk bij een 2e huwelijk
– het eigendomsrecht (van onroerendgoed) vastleggen
– het eigendomsrecht vastleggen
– rechtbank
– ontheffing of vrijstelling
– bij eigendomsoverdracht instaan dat de nieuwe eigenaar ook
werkelijke de eigenaar is
– waarborg
– tegenspraak
– stuk land tussen twee sloten

