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Inv.nr Titel Datum

1307. 1 Akte van belening door Willem VI, graaf van Holland, van Engelbrecht van Nassau met de 

hoge heerlijkheid van Lekkerkerk, d.d. 13 februari 1413

1413

1307. 2 Akte waarin hertog Jan van Beieren diverse toezeggingen doet aan Engelbrecht van 

Nassau in diens hoedanigheid als heer van Lekkerkerk, d.d. 6 maart 1420

1420

1307. 3 Afschrift van inv.nr. 1307. 2, 1767 1767

1307. 4 Akte van fideï-commis van de leenkamer van de Staten van Holland aan Lodewijk van 

Nassau betreffende de heerlijkheid van de Lek, d.d. 13 november 1647

1647

1307. 5 Akte van belening door de Staten van Holland van Maurits Lodewijk van Nassau met de 

hoge heerlijkheid van Lekkerkerk en de ambachtsheerlijkheden van Lekkerkerk, 

Zuidbroek, Krimpen aan den IJssel, Krimpen op de Merwede (aan de Lek), Ouderkerk, 

Berkenwoude, Achterbroek en Ridderkerk, d.d. 30 maart 168

1685

1307. 6 Akte van de Hove van Holland waarin Francois Constantin Pielat de Blagnij wordt 

bevestigd in zijn rechten op de hoge heerlijkheid van Lekkerkerk en de 

ambachtsheerlijkheden van Lekkerkerk en Zuidbroek, d.d. 26 april 1723

1723

1307. 7 Akte van belening door de Staten van Holland van Francois Constantin Pielat de Blagnij 

met de hoge heerlijkheid van Lekkerkerk en de ambachtsheerlijkheden van Lekkerkerk en 

Zuidbroek, d.d.12 oktober 1723

1723

1307. 8 Akte van belening door de Staten van Holland van Johannes Constantijn Pielat de Blagnij 

met de hoge heerlijkheid van Lekkerkerk en de ambachtsheerlijkheden van Lekkerkerk en 

Zuidbroek, d.d. 18 september 1742

1742

1307. 9 Akte van belening door de Staten van Holland van Pieter van Petten met de hoge 

heerlijkheid van Lekkerkerk en de ambachtsheerlijkheden van Lekkerkerk en Zuidbroek, 

d.d. 7 december 1763

1763

1307. 10 Akte van belening door de Staten van Holland van Jacob Hop met de hoge heerlijkheid van 

Lekkerkerk en de ambachtsheerlijkheden van Lekkerkerk en Zuidbroek, d.d. 21 mei 1772

1772

1307. 11 Akte waarin de Staten van Holland verklaren dat Jacob Hop met de ambachtsheerlijkheid 

Ridderkerk dient te worden beleend omdat deze heerlijkheid als een achterleen van de 

hoge heerlijkheid Lekkerkerk moet worden beschouwd, d.d. 10 mei 1775

1775

1307. 12 Akte van belening door de Staten van Holland van Jacob Hop met de 

ambachtsheerlijkheid Ridderkerk, d.d. 27 juli 1775

1775

1307. 13 Octrooi van de Staten van Holland waarin deze Jacob Hop bevestigen in zijn heerlijke 

rechten, d.d. 26 juli 1776

1776

1307. 14 Akte van belening door de Staten van Holland van Geertruijd Lestevenon, weduwe van 

Jacob Hop, met de ambachtsheerlijkheid Ridderkerk, d.d. 27 februari 1777

1777

1307. 15 Akte van belening door de Staten van Holland van Geertruijd Lestevenon, weduwe van 

Jacob Hop, met de hoge heerlijkheid van Lekkerkerk en de ambachtsheerlijkheden van 

Lekkerkerk en Zuidbroek, d.d. 27 februari 1777

1777

1307. 16 Akte van belening door de Staten van Holland van Rudolph Wilhelm Jacob van Pabst Hop 

met de ambachtsheerlijkheid van Ridderkerk, d.d. 11 augustus 1783

1783

1307. 17 Akte van belening door de Staten van Holland van Rudoph Wilhelm Jacob van Pabst met 

de hoge heerlijkheid van Lekkerkerk en de ambachtsheerlijkheden van Lekkerkerk en 

Zuidbroek, d.d. 11 augustus 1783

1783
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1307. 18 Notariële akte betreffende de openbare verkoop van de nalatenschap van jonkheer 

Rudoph Willem Jacob van Pabst van Bingerden, waaronder de ambachtsheerlijkheid van 

Lekkerkerk en Zuidbroek, d.d. 10 oktober 1842

1842

1307. 21 Cartularium van Isaac Johannes Constantijn Pielat de Blagnij betreffende het beheer van 

de heerlijkheid Lekkerkerk en Zuidbroek, 1745-1762

1745-1762

1307. 22 Leenregister van de heerlijkheid Lekkerkerk en Zuidbroek, 1794-1807 1794-1807

1307. 23 Leenregister betreffende lenen in diverse plaatsen in Zuid- en Noord-Holland, aangelegd 

2e helft 18e eeuw

1750-1800

1307. 24 Register van ontvangsten en uitgaven van de heerlijkheid Lekkerkerk en Zuidbroek, 1783-

1797

1783-1797

1307. 25 Stukken betreffende de instelling van een leenhof voor de vrije hoge heerlijkheid van de 

Lek, Lekkerkerk en Zuidbroek, 1778-1788

1778-1788

1307. 26 Rekeningen van de heerlijkheid Lekkerkerk en Zuidbroek, 1802-1813 1802-1813

1307. 27 Akten van autorisatie door de heemraden van Lekkerkerk aan Martinus Heijkoop, baljuw 

en schout, tevens gaarmeester van de verponding, om bij degenen die in gebreke zijn 

gebleven bij de voldoening van de omslagen de schuld te verhalen door middel van 

executieverkoop, 1771-1794

1771-1794

1307. 28 Stukken betreffende de inning van de verponding te Lekkerkerk, 1779 1779

1307. 29 Akten van acquit (kwijting) door de heemraden van Lekkerkerk van Martinus Heijkoop als 

gaarmeester van de verponding, betreffende de rekeningen van de verponding, 1768-

1794

1768-1794

1307. 30 Rekeningen van de ontvangst van de collaterale successie te Lekkerkerk, 1789, 1794 1789-1794

1307. 31 Stukken betreffende de verhoefslaging van de kosten voor een stenen muur te 

Lekkerkerk, 1791-1794

1791-1794

1307. 32 Rekeningen betreffende de omslag van de kosten voor de bouw van een stenen muur te 

Lekkerkerk, 1792-1794

1792-1794

1307. 33 Ingekomen- en minuten van uitgegane brieven van de rentmeester van de hoge 

heerlijkheid van de Lek, Lekkerkerk en Zuidbroek, betreffende de inkomsten uit de 

heerlijke rechten en met name het recht van nakoop, 1795-1803

1795-1803

1307. 34 Minuut van een brief van de rentmeester M. Heijkoop aan de sous prefect Repelaer, d.d. 

20 september 1811, betreffende de rechten en inkomsten van de heerlijkheid Lekkerkerk

1811

1307. 35 Minuut van een brief (van de rentmeester?), d.d. 24 uni 1803,  aan de N. Backus en G. 

Visser te Dordrecht betreffende de tienden van de hoge heerlijkheid van de Lek, 

Lekkerkerk en Zuidbroek

1803

1307. 36 Betoog van M. Heijkoop betreffende de aanspraak van de heer van Lekkerkerk op de 

platen of rietlanden in de rivier de Lek, ca. 1800

s. d. (sine dato)

1307. 37 Rekening en verantwoording van de verhuur van hooilanden, 1809 1809

1307. 38 Stukken betreffende de verhuur van wei- en hennepland, 1798-1813 1798-1813

1307. 39 Rekening en verantwoording van de verkoop van houtgewas, 1809 1809

1307. 40 Stukken betreffende het geven van toestemming voor transport van diverse percelen 

onder Lekkerkerk, 1750-1792

1750-1792

1307. 41 Overzicht van de dijken, kaden, wegen enz. behorende tot het land van de heerlijkheid, 

ca. 1800

s. d. (sine dato)
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1307. 42 Rekening betreffende de opbrengst van het haardas en de uitgaven wegens het maken 

van trappen, lantaarns enz. te Lekkerkerk, 1776

1776

1307. 43 Stukken betreffende het onderhoud van kaden en het aanbrengen van beplanting, 1770 

en z.d.

1770

1307. 44 Stukken betreffende het onderhoud van een steeg te Lekkerkerk, 1779 1779

1307. 45 Stukken betreffende de het plan tot grootscheepse vervening in de Krimpenerwaard. 

Deels gedrukt, 1778-1782

1778-1782

1307. 46 Keur van Lodewijk van Nassau als heer van de Lek, betreffende het veer naar Streefkerk, 

1633

1633

1307. 47 Keur op de veer- of marktschuiten van Lekkerkerk op Rotterdam, 1777, met een brief van 

de burgemeester van Rotterdam betreffende de afwijzing van een kandidaat 

veerschipper, 1809

1777-1809

1307. 50 Keur op de jacht te Strijen, 17e eeuw 1600-1700

1307. 51 Afschrift van een brief van Jan Haupt uit Haarlem uit 1698, aan het kerkbestuur van 

Lekkerkerk, betreffende een oude oorkonde die de kerk van Nieuwlekkerland gelast 

jaarlijks twee lood fijn zilver af te dragen aan de kerk van Lekkerkerk, ca. 1800

1800 ca.

1307. 52 Stukken betreffende het beroepen van predikanten te Lekkerkerk, 1804-1895 1804-1895

1307. 53 Stukken betreffende de personele omslag te Lekkerkerk en de gedeeltelijke afdracht 

daarvan voor de herbouw van de kerk, 1782-1793

1782-1793

1307. 54 Stukken betreffende een geschil tussen het ambachtsbestuur en de kerkenraad over de 

administratie van de kerkgoederen en de kerk, 1792-1799

1792-1799

1307. 55 Stukken betreffende de omslag van de kosten voor het maken van een loods voor de 

opslag van de dijkbekisting, 1771, 1778

1771-1778

1307. 56 Notulen van de vergadering van de Commissie der Hervormde Kerkgemeente te 

Lekkerkerk op 26 mei 1800, betreffende het eigendom en gebruik van de loods op het 

kerkhof en de leenmannenbank in de kerk, 1800

1800

1307. 57 Rekeningen van de kerk van Lekkerkerk, 1791-1794 1791-1794

1307. 58 Brief van A. Montanus aan M. Heijkoop betreffende de teruggave van bijbels die aan 

ambachtsheer toebehoren. Met begleidend schrijven, 1798

1798

1307. 59 Stukken betreffende het proces tussen de ambachtsheer als baljuw en Willem van der Wal 

vanwege het ontheiligen van de zondag door het mijnen en kopen van twee zalmen, 

1745, 1746

1745-1746

1307. 60 Stukken betreffende de bekostiging van de nieuwbouw van een gevangenis te Lekkerkerk, 

1784

1784

1307. 61 Reglement voor baljuw, schout, mansmannen, heemraden, schepenen, secretaris en bode 

van de hoge heerlijkheid Lekkerkerk en op de politieke regering en huishouding aldaar, 

1716

1716

1307. 62 Memorie van de recognitiebetalingen van de ambtenaren van de heerlijkheid aan de 

ambachtsheer, 1795-1803

1795-1803

1307. 63 Stukken betreffende de twist tussen A. Montanus en de baljuw M. Heijkoop over de 

bevoegdheden van het gerecht en de kerkenraad, 1770

1770

1307. 64 Overzicht van de personen die tussen april 1795 en december 1801 de ambten van 

schout, secretaris en bode van Zuidbroek hebben bekleed, 1802

1802

1307. 65 Stukken betreffende een onenigheid tussen A.F. Wündel, lid van de hoge vierschaar, en 

M. Heijkoop, baljuw, betreffende het niet doorgaan van de verkoop van de woning 

Swanedrift, 1800

1800
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1307. 66 Processtukken betreffende het gerecht van Lekkerkerk. Bevat tevens diverse stukken 

waarin de baljuw M. Heijkoop partij is, 1749-1800

1749-1800

1307. 67 Akte van kavelscheiding betreffende de goederen en landerijen uit de nalatenschap van C. 

Verkaijck, gelegen in de Schuwachter Polder, 1745

1745

1307. 68 Verslag van de vergadering van Rijnlands Ingelanden, gehouden te Leiden, 25 april 1797 1797

1307. 69 Memorie van de stad Schoonhoven waarin wordt betoogd dat de stad bevoegd is de 

vacature van dijkgraaf door een lid van het stadsbestuur te doen bezetten, ca. 1761; 

gedruk

1761 ca.

1307. 71 Afschrift van een besluit van Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en 

Westfriesland waarin een verzoek van het ambachtsbestuur om vergoeding van de kosten 

van inkwartiering van de militie wordt afgewezen, 1789

1789

1307. 72 Verslag van de revolutie te Lekkerkerk, 1 en 2 februari 1795, met relevante 

gebeurtenissen in de daaraan voorafgaande jaren,  opgetekend door baljuw M. Heijkoop 

in verband met beschuldigingen aan zijn adres van antirevolutionaire sympatiën, 1802

1802

1307. 73 Brieven aan de heer en mevrouw Heijkoop betreffende de omwenteling van 1813 1813-1814

1307. 74 Stukken betreffende de overdracht van het archief van de secretarie van het ambacht 

Lekkerkerk door M. Heijkoop aan A. Montanus, 1795

1795

1307. 75 Stukken betreffende de overdacht van de papieren van de heerlijkheid Lekkerkerk voor M. 

Heijkoop aan R.W.J. baron Pabst Hop van Bingerden, 1801

1801

1307. 76 Brieven geadresseerd aan M. Heijkoop betreffende archiefstukken ter secretarie van 

Lekkerkerk die betrekking hebben op de heerlijkheid, 1795-1804

1795-1804

1307. 77 Stukken betreffende het beheer van de financiën van F.E. van Lawick van Pabst door M. 

Heijkoop, 1806-1808

1806-1808

1307. 78 Legesverordening van schout, heemraden, secretaris en bode voor het horen van 

getuigen, 1725. Met handgeschreven inhoudsopgave van P. Bort's "Het Hollands 

Leenrecht", ca. 1750, en een brievenregister over de jaren 1815, 1816 betreffende 

waterstaatszaken

1725-1816

1307. 79 Handvest van de Krimpenerwaard, 1634 1634

1307. 80 Reglement van de Krimpenerwaard, 1767 1767

1307. 81 "Beschrijving om te veenen in den Crimpenre-Waart" door C. Noorlander, 1760 1760

1307. 82 Memorie betreffende het delven van grond van een plaat genaamd "het kleijne rode sant" 

gelegen in de rivier de Merwede, ca 1739

1739 ca.

1307. 84 Stukken betreffende vernieuwen van de boezemkaden in de polders De Hoek en 

Schuwacht en protesten tegen de verhoefslaging van de kosten, 1861-1864

1861-1864

1307. 85 Stukken betreffende de weigering van eigenaren van boezemlanden, waaronder W.O.A. 

Lans en P.C. Lans, om bij te dragen in de polderlasten, 1862, 1880, 1881

1862-1881

1307. 86 Stukken betreffende de verpachting van het jachtrecht in de polders De Hoek en 

Schuwacht, 1855-1889

1855-1889

1307. 87 Akte van aanstelling van C. Kersbergen als zaakwaarnemer van W.O.A. Lans, heer van 

Lekkerkerk en Zuidbroek, 1863. Met jaarrekeningen over de jaren 1870-1889

1863-1889

1307. 88 Stukken betreffende de verpachting van het veerrecht en het vaststellen van de 

overzettarieven, 1887-1957

1887-1957
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1307. 89 Verzoek aan de ambachtsheer (P.C. Lans?) om bij te dragen aan de festiviteiten rond het 

25-jarige ambtsjubileum van de burgemeester van Lekkerkerk, 1881

1881 ca.

1307. 90 Reglementen van de polders Den Hoek en Schuwacht en Kralingen, 1861 - 1863 1861-1863

1307. 91 Huurcontracten van percelen hooiland  in de polder Den Hoek, toebehorend aan W.O.A. 

Lans, 1856

1856

1307. 70 Stukken betreffende de ongeregeldheden die zich hebben voorgedaan te Lekkerkerk in 

1787

1787 ca.

1307. 92 Eiigendomsbewijzen, toebehorend aan W.O.A. Lans, 1856 - 1866 1856-1866

1307. 93 Eiigendomsbewijzen, toebehorend aan P.C. Lans, 1874 - 1885 1874-1885

1307. 94 Eiigendomsbewijzen, toebehorend aan L.J. Lans, 1887, 1889. Met een schattingen van zijn 

landerijen gelegen in de gemeente Lekkerkerk, 1904 - 1909

1887-1909

1307. 95 Stukken betreffende de rechtszaak tussen ambachtsheer J.A. Laan en A.J. van der Laan te 

Lekkerkerk betreffende het eigendom van het visrecht, 1913, 1925 - 1929

1913-1929

1307. 96 Brieven ontvangen door rentmeester J.C. Kersbergen, o.a. afkomstig van de 

ambachtsheren C. en J.A. Laan, 1909 - 1919

1909-1919

1307. 97 Doorslagen van brieven van ambachtsheer C. Laan, 1909 - 1912 1909-1912

1307. 98 Eigendomsbewijs voor C. Laan, van de heerlijkheid Lekkerkerk, 1909 1909

1307. 99 Eigendomsbewijs voor J.A. Laan, van de heerlijkheid Lekkerkerk, 1912 1912

1307. 100 Aankondigingsbiljetten van openbare verhuring van landerijen van J.A. Laan in de polders 

Den Hoek en Schuwagt, met specificatie van de verschillende percelen, 1917-1919, 1925, 

1927-1929. Op een deel van de biljetten is aangegeven wie de nieuwe huurder is

1917-1929

1307. 101 Jaarrekeningen van J.A. Laan betreffende de heerlijkheid, 1926-1928 1926-1928

1307. 102 Taxatie van de waarde van de heerlijkheid, opgemaakt na het overlijden van C. Laan in 

1912

1912

1307. 103 Aanslagen en kwitanties ten name van J.A. Laan betreffende de heerlijkheid, 1917-1929 1917-1929

1307. 104 Verzoek van A.M.M van der Wouden tot inzage in het heerlijkheidsarchief, 1955 1955

1307. 106 Stukken betreffende het opstellen van een memorie van successie van de goederen en 

rechten van de heerlijkheid naar aanleiding van het overlijden van J.A. Laan, 1933

1933

1307. 107 Stukken betreffende de heffing van grond-, polder- en dijklasten op de percelen van de 

heerlijkheid, ten laste van mevrouw C.G. Laan - Laan, 1937 - 1943

1937-1943

1307. 108 Stukken betreffende het leggen van een telefoonkabel en een hoogspanningskabel door 

de gemeente Lekkerkerk, 1938, 1957, 1960

1938-1960

1307. 109 Het graven van sloten op percelen van de heerlijkheid, in het kader van de 

werkverschaffing, 1939 - 1944

1939-1944

1307. 110 Stukken betreffende de verpachting van het visrecht door mevrouw C.G. Laan - Laan, 1939 

- 1961.

1939-1944

1307. 111 Stukken betreffende de verkoop van enkele percelen gelegen aan de Lekdijk, 1943 - 1957 1943-1957

1307. 112 Stukken betreffende de rechtszaak over het visrecht tussen mevrouw C.G. Laan - Laan en 

A.C. Streefland / M. Dogterom en de strafzaak tegen visser C. Mudde, 1957 - 1960

1943-1957
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1307. 113 Stukken betreffende de onteigening van gronden i.v.m. de aanleg van de provinciale weg 

en rechtszaken vanwege het daarmee gepaard gaande schending van het visrecht, 1937 - 

1944

1937-1944

1307. 105 Jaarrekeningen met bijlagen betreffende de heerlijkheid, 1932 - 1958 1932-1958

1307. 83 Consessiebrief voor J.M.J. Valenton voor een achtste dag zalmzegenvissen met het schip 

De France in de Kijkuit bij Lekkerkerk, 1828

1828

1307. 19 Contemporain afschrift van een resolutie van Karel V betreffende de heerlijkheid Strijen, 

1525

1525

1307. 20 Afschrift van 1307. 1, (ca. 1850) 1850 ca.

1307. 48 Aantekeningen over de nakomelingen van Engelbrecht I van Nassau, heer van de Lek, ca. 

1850

1850 ca.

1307. 49 Afschrift (ca. 1900) van een verzoek van ambachtheer J.C. Pielat de Blaigny en zijn moeder 

aan het Hof van Holland om op te treden tegen ontgrondingsactiviteiten op het 

zogenaamde Korte Zand en de Grote en Kleine Plaat bij Bakkerswaal (Schuwacht), d.d. 24 

maart 1747

1900 ca.


