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Veldnamen in de dorpen Buurmalsen en Tricht in de 14e - 18e eeuw  
 
Ron van Maanen 
 
Deze lijst van veldnamen is eerder in afleveringen verschenen in het tijdschrift van de histo-
rische vereniging Pasqualini te Buren, jaargangen 2000-2002.  
 
Aan de betekenis van veld- en waternamen zijn diverse publicaties gewijd3 Een veldnaam 
kan bijvoorbeeld zijn afgeleid van een persoonsnaam, maar ook van de bodemgesteldheid. 
Indien mogelijk heb ik de gevonden veldnaam trachten te verklaren. Per veldnaam zijn ook 
steeds de gevonden gegevens vermeld als eigenaars, koopsommen en dergelijke. Verder 
(archief)onderzoek zal het gevondene moeten aanvullen. 
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Aalsdijk. 1808. Begon vanaf de Lekdijk bij Beusichem en ging in noord-westelijke richting 
ten noorden van Zoelmond en ten Oosten van Asch en de polder Achter den Haag langs tot 
aan de stad Buren, langs de westzijde van de stad tot aan de Lingedijk, met een lengte van 
6.483 ellen 6 palmen en een breedte van 6 ellen op de kruin. Aangelegd ter bescherming van 
het binnenland van Buren tegen hoog winterwater of een beperkte overstroming. Een tweede 
omschrijving luidde dat de Aalsdijk begon aan het boveneind van het ambt Buren vanaf de 
Lekdijk, lopende ten noorden van Zoelmond, ten oosten van Asch, door Buren heen en daar 
Lingedijk herdoopt, zijn weg vervolgende langs de rivier de Linge, ten zuid-oosten van 
Buurmalsen en ten zuiden van Tricht tot aan de heerlijkheid Mariënwaard. 
 
Achterscheetige Hoeven onder Tricht 
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Achtersten Biesaert onder Buurmalsen. Schönfeld (1980) verklaarde percelen waarbij in de 
veldnaam het woord “bies(t)” voorkwam als laaggelegen landerijen, meestal weilanden. 
 
Arkelse Hoeve  onder Tricht. 1754. Verkoop door heer Albertus Baasten, regerend burge-
meester van de heerlijkheid Tilborg, gemachtigde van een huizinge, hofstede met verdere 
betimmeringe, beplantinge en bepotinge, totaal groot circa 16 morgen,, leengoed leenroerig 
aan het graafschap Buren, acht morgen land gelegen onder Tricht behorende aan de Arkelse 
Hoeve en toebehorende aan het adellijk huis van Rumpt, het leenboek met de tijnzen en erf 
toebehorende aan de Arkelse Hoeve en circa 31 morgen bouw- en weiland verdeeld in di-
verse percelen gelegen onder Tricht voor ƒ 5.400 aan het echtpaar Jan Dircksz Tucker en 
Maria Vos. 1788. De verkoop door Anthony Tucker aan de echtgenote van Comelis van 
Mourick werd geannuleerd, omdat haar echtgenoot niet met de koop instemde.  
 
Armenacker onder Tricht. Al in de zestiende eeuw vermeld in de kerkrekeningen. 
 
Bagijnenacker onder Tricht. 1695. Verkoop door heer Stout, gemachtigde bij forme van 
permutatie, van een akker groot zeven hond voor ƒ l00,- aan Roeloff Casteleijn. Het is ver-
leidelijk om bij deze veldnaam te veronderstellen dat deze akker voorheen toebehoorde aan 
de begijnen. Het was vrij gebruikelijk om een persoonsnaam van de eigenaar te verbinden 
aan een perceel. Andere voorbeelden zijn ook Kerkeland en Pastorieland.  
 
Barrevelders onder Buurmalsen. 1690. Verkoop door Arnout van den Steen, gemachtigde, 
van drie morgen drie hond weiland gelegen in de Lagemaat voor ƒ 810 aan het echtpaar 
Roeloff de Groot en Willemken Hendricx. 1699. Aangifte door Willemken Hendricx, laatst 
weduwe van Quirijn Florisz Colff, lijftochteresse van 3½ morgen weiland. 
 
Beldert onder Tricht. Volgens Schoönfeld was een bollaard een bedijkte “kop” bij een 
rivier. 
 
Bellardstraat onder Tricht 
 
Benscopscamp onder Tricht. 1701. Aangifte door Derck van Oort, Jan Fredericksz Tucker 
nomine uxoris, Geertje van Oort en mede als voogd over de kinderen van Comelis van Oort, 
Claes Woutersz van s’ Gravendijck, nomine uxoris, Neeltje van Oort, allen erfgenamen ab 
intestato van Anthonis van Oort van drie morgen weiland, oostwaards de erfgenamen van 
Wevelinckhoven, westwaards de Koning, zuidwaards de Oude Hoense steeg en noordwaards 
Anthonis Goesz Kooij. Verkoop door Anthonis Goesz Kooij aan Anthonis van Oort voor  
ƒ 450 drie morgen weiland gelegen in de Oude Hoeven. 
 
Beukelaar onder Buurmalsen; 1739. Van het graafschap Buren. Pachter Cornelis Lange-
laaer. Groot 2 morgen 1 hond. 
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Bickelaer onder Tricht. 1695. Verkoop door Roeloff Willemsz de Keijser van de helft van 
twee hond bouwland gelegen in de Raem aan Jan Arierisz Reuvers. 1696. Verkoop door 
Roeloff Willemsz de Keijser van twee hond bouwland gelegen in de Raem voor ƒ 110 aan 
Evert Reijersz de Kemp. 
 
Biersekooij onder Tricht. 1772. Aangegeven door J.F. van Leenpoel, speciaal lasthebbende 
van de kinderen van de heer Johannes Wilhelmus Weert als erfgenamen ex testamento van 
hun op 15 mei te Alkmaar overleden oom de heer Emanuel D:Weert van een kampje hooi-
land groot vier morgen drie hond 40 roeden gelegen in het Lageveld.  
 
Biesheuvel onder Buurmalsen. 1737. Verkoop door het echtpaar Dirck Teunisz Verweij en 
Beertje van Santen van twee morgen in zes morgen bouwland gelegen op de Biesheuvel 
voor ƒ 143:07:00 aan het echtpaar Evert van Santen en Maria Schouten. 1739. Aangifte door 
Dirck Jansz Tucker, universeel erfgenaam van zijn op 22 september te Buurmalsen overle-
den broer Fredrick Jansz Tucker van een stuk weiland, gelegen aan de Kruijsweg groot 
twaalf morgen, oostwaarts weeshuis van Buren, west- en zuidwaarts de Gemeene Straat en 
noordwaarts Dirck van der Linden.  
 
Bieskampken onder Buurmalsen. 1739. Van het graafschap Buren. Pachter Evert van 
Santen. Groot drie morgen vier hond 29 roeden. 
 
Bieskampken onder Buurmalsen. 1739. Van het graafschap Buren. Pachter Evert van 
Santen. Groot drie morgen 40 roeden.  
 
Bieskampken (onder Buurmalsen. 1739. Van het graafschap Buren. Pachter Antony van 
Hemert. Groot drie morgen 40 roeden.  
 
Biessaerd onder Buurmalsen 
 
Bischert onder Buurmalsen. 1739. Aangifte door Hendrick van Vooren, Johan van der 
Vooren en Johannes Hammius, nomine uxoris, Clara Mechtel van der Vooren, zus, broers en 
erfgenamen van hun op 6 september te Culemborg overleden zuster Geertruijd van der 
Vooren van de helft in huizinge en hofstede genaamd den Bischert met annexe bepotinge 
van boomgaard en griendinge en vijf morgen bouwland daarachter, oostwaarts de Bulck-
steeg, westwaarts de Gemeene straat, zuidwaarts de erfgenamen van de heer De Rotte en 
noordwaarts de Nieuwe Steeg. De wederhelft behoorde toe aan Jan en Claasje Ariense van 
der Kaan. 1744. Aangifte door Claasje Ariens van der Kaan, zus en erfgenaam van de op 27 
september te Culemborg overleden Jan Ariensz van Kaan, van de helft in een huizinge en 
hofstede genaamd den Bieschert met annexe bepotinge van boomgaard en griendinge en vijf 
morgen daarachter gelegen boomgaard, oostwaarts de Bulcksteeg, westwaarts de Gemeine 
Straat, zuidwaarts de erfgenamen van de heer De Rotte en noordwaarts de Nieuwe Steeg; de 
wederhelft behoorde toe aan Hendrick en Johan van der Vooren en Johannes Hammius, 
gehuwd met Clara Machtel van der Vooren. 
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Blindesteeghsecade  onder Tricht.  
 
Bloemcamp onder Buurmalsen. 1739. Eigenaar Landerijen St. Joris Altaar, pachter Cornelis 
van Langelaar, van twee morgen twee hond. 1777. Verkoop door heer Jan Hendrik Bakker, 
gemachtigde van drie morgen weiland, gelegen aan de Broeksteeg voor ƒ 849,- aan Cornelis 
van Rijnberk. 1781. Aangifte door Cornelis Hartman en Dorothea Tucker, wonende te Beesd 
van drie morgen weiland gelegen aan de Broeksteeg, ten oosten de Broeksteeg, ten westen 
de Gemeene Regt op Wetering, ten zuiden de graaf van Buren en ten noorden Cornelis van 
Rijnberk. 1781. Verkoop door het echtpaar Cornelis Hartman en Dorothea Tucker van drie 
morgen weiland voor ƒ 875:05:00 aan Margrita Sas, weduwe van Abraham van Ellenberg. 
1787. Verkoop door N.H. van Gijtenbeek als curator van G.J. van Ellenberg die op 29 mei in 
dronkenschap drie morgen weiland genaamd Blomkamp voor ƒ 650,- aan Dirk Kramer 
verkocht, welke laatste uiteindelijk van de koop afzag.  
 
Blokovenscamp onder Tricht. 1781. Verkoop door Dirk Bras en Catharina de Ridder van 17 
hond weiland, gelegen ten oosten en zuiden mw. Heerman, ten westen de graaf van Buren en 
ten noorden de Gemene Straatweg, voor ƒ 89:11:00 aan Frank van Steenis.  
 
Bonte Koeij onder Tricht. 1695. Verkoop door Roeloff Willemsz van een morgen bouwland 
gelegen op de Weijen aan Jan Ariensz Reuvers.  
 
Bosmanskampen onder Tricht. 1739. Verkoop door heer Hendrick van Geijtenbeeck, subst-
ituut-schout en secretaris van de stad Buren, en het echtpaar de heer Melchior Scheffer, sche-
pen-burgemeester van de stad Buren en juffrouw Maria Verburg, allen gemachtigden van de 
heer Andries Roels van de ongescheide helft van 4½ morgen hooi- of weiland, genaamd 
Bosmans Kampen en de ongescheide helft van twee morgen wei- of hooiland, ook Bosmans 
Campen genaamd, waarvan de wederhelft toebehoorde aan de weduwe van Van der Graffi 
met de last van 1½ hond die de graaf van Buren uit de gehele twee morgen toebehoorde aan 
de heer Joan Anthonij Bert, subtituut drossaard van het graaf Buren en schout en secretaris 
van de stad Buren. 1740. Verkoop door Joan Anthonisz Bert van een morgen in twee morgen 
hooiland gelegen in de Nieuwe Hoeve, voor ƒ 100,- aan Maria van Meeteren, weduwe Van 
der Graft.  
 
Boovenhaar onder Buurmalsen.  
 
Breeacker onder Tricht. 1760. Verkoop door het echtpaar Cornelis van Bruijnesteijn en 
Aagje van Oort, wonende te Middelburg van 2½ morgen bouwland genaamd Breëacker, met 
het bosje van houtgewas daar annex gelegen in de Lagemaat, voor ƒ 609:09:00 aan Anthony 
Willemsz Versteegh.  
 
Breebedde  onder Tricht. 1740. Aangifte door het echtpaar Peter Jansz van Santen en Metje 
van Beusichem, enig en universeel ex testamentair erfgenaam van haar op 24 juni te Tricht 
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overleden oom Lambert Comelisz Schenck van de helft van drie morgen genaamd Breebed-
de gelegen in zes morgen aan de Hoeck van de Nieuwe Graafsesteeg, de wederhelft behoor-
de toe aan Hihigje Jans van Santen, weduwe van L.C. Schenck. De overige drie morgen be-
hoorden toe aan burgemeester Borreveld. Vermoedelijk slaat het ‘bree’ op een stuk land dat 
breder dan lang was.  
 
Bredenweert onder Tricht. Samentrekking van (uit)erwaard en breed in de betekenis van 
vorm. 
 
Broeksteeg onder Buurmalsen Aan de Langen Willig.  
 
Broeksteeg onder Tricht 
 
Brugsteeg onder Tricht, zie Kruisweg.  
 
Bruinekamp onder Buurmalsen. Verkoop door Gerrit Coedam als administrerend armmees-
ter van de Heilige Geest of Grote Armen van Buurmalsen, het recht verkregen hebbende van 
Johan van Senden, van drie morgen weiland gelegen in het Leegebroek voor ƒ 524,- aan Jan 
Jansz van Kerkwijck. Samentrekking van ‘bruin’ en kamp. Kamp is een perceel (bouw)land 
omgeven door een houtwal, bruin daarentegen heeft betrekking op de begroeiing die in 
plaats van groen bruin van kleur was. 
 
Bulk onder Buurmalsen. Schönfeld zocht een verklaring in het woord Bulk als zijnde een 
om- of afgesloten stuk land. Om een idee te krijgen van de ouderdom van deze veldnaam 
had hij voor de Buurmalsense Bulk al een vermelding in 1377 gevonden. 
 
Bulk onder Tricht. In het dorp.  
 
Bulckamp onder Buurmalsen. 1742. Aangifte door Evert Jansz van Santen en Jan Jansz van 
Kerckwijk, n.u. Maaijken Jans van Santen, erfgenamen van hun op 18 januari te Buurmalsen 
overleden zuster Beertje Jans van Santen van 6½ hond bouwland gelegen op de Lage Spijk 
onder Buurmalsen, oostwaarts Jan van Kerkwijck, westwaarts de graaf van Buren, zuid-
waarts de erfgenamen van de heer Van Deij l en noordwaards de Gemeine Straat. Totaal ge-
schatte waarde ƒ 250,- minus een schuld groot ƒ 200,- aan de Grote Armen van Buurmalsen 
en ƒ 8,- rente. 1743 Verkoop door het echtpaar Evert Jansz van Santen en Maria Schouten 
van de helft in 6½ hond bouwland gelegen op de Lage Spijk, voor ƒ 210:05:00 aan Jan Jansz 
van Kerckwijk en Maaijken Jans van Santen. De wederhelft behoorde aan hen al toe. 
 
Bulksteeg onder Buurmalsen.  
 
Bulksteeg onder Tricht.  
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Callis-boom onder Buurmalsen. 1739. Verkoop door Adriaantje van Rijnberck, weduwe van 
Comelis Fransz van Everdingen van 6½ morgen weiland, gelegen aan de Calisboom in de 
polder, waaronder ½ morgen leenroerig aan het graafschap Buren, voor ƒ1.782:10:00 aan 
Gosewina van Pothuijsen, weduwe van Jacob Dircksz van der Linden. 
 
Calvercampe  onder Buurmalsen Genaamd de Grote Camp.  
 
Cockweert onder Buurmalsen. 1697. Aangifte door Hendrik van Suijlichem, schepen van 
Buurmalsen en Tricht, lasthebber van de weledele vrouwe Maria Sophia van Ensen, weduwe 
en lijftochteres van hoogwelgeboren heer Hendric van der Borg, heer van Ham, Velthuijsen 
en Malsenburg van zeven morgen boomgaard en weiland buitendijks gelegen tegenover de 
kerk van Buurmalsen. 1738. Aangifte door de hoogwelgeboren heer Johan Gerrit van Deu-
genburgh a Cuijlenborgh, heer van Laackemond als executeur van de nalatenschap van de op 
18 mei te Hasersau overleden hoogwelgeboren heer Gerardus Franciscus de Rotte, rooms 
priester etc. van zeven morgen boomgaard en weiland genaamd de Coxweert buitendijks ge-
legen tegenover de Kerk van Buurmalsen met annexe bepotinge en beplantinge, belast met 
een jaarlijkse tijns van ƒ 04:10:00 aan Sta. Meertens Tient van de graaf van Buren, oost-
waarts Fredrick en Dirck Tucker, westwaarts de Linge, zuidwaarts de Oude Veerweg en 
noordwaarts de Lingedijk.  
 
Coedam onder Buurmalsen. 1686. Aangifte door Gerrit Gerritsz Coedam uit de nalaten-
schap van zijn vrouw Geertje Coedam, van negen morgen wei- en bouwland met bijbehoren-
de bepotinge gelegen aan de Broeksteeg, aangekocht van Willem de Bruijn, nog bezwaard 
met de resterende kooppen-ningen bedragende ƒ 700,-. Geschatte waarde ƒ 400,-. Huizinge 
en hofstad, berg en schuur staande en gelegen aan de Coedam onder Buur malsen met vier 
hond bouwland; Geschatte waarde ƒ 600,-. 1745. Verkoop door de gezamenlijke kinderen en 
erfgenamen van Hermen Drost en Anna van der Sandt van drie morgen weiland, gelegen aan 
de Coedam, voor ƒ 969:16:00 aan Hendrick Hermensz Drost. 1751. Aangifte door Hessel 
Coedam en Anthoni van Verrendaal ge trouwd met Beeligje Coedam, broer en zus, erfgena-
men in collaterale linie van de op 10 november 1750 te Buurmalsen overleden Gerrit Coe-
dam, van de helft in een huizinge, hofstede, berg en schuren met annexe boomgaard en wei-
land totaal groot circa drie morgen twee hond, oostwaarts de weduwe van Jacob van Coe-
sant, westwaarts de Gemeine Straat, zuidwaarts Aart van Zuijlekom en noordwaarts de graaf 
van Buren, belast met een jaarlijkse tijns van ƒ 3,- verschuldigd aan de graaf van Buren; de 
wederhelft behoorde toe aan Geertje van Santen, weduwe van Gerrit Coedam. Verkoop door 
Geertje van Santen, weduwe van Gerrid Coedam, van de helft van een huizinge en hofstede 
en schuren en annexe boomgaarden en weiland, totaal groot drie morgen twee hond voor  
ƒ 1.500,- aan het echtpaar Anthoni van Verrendaal en Beeligje Coedam. 
 
Cooy onder Tricht. 1699. Aangifte door de hoogwelgeboren gestrenge heer Louis van Stee-
landt, vrijheer van Ubbergen, drossaard van Buren, als fideicommisaris erfgenaam van zijn 
overle den broer heer Francois Steelandt, van negen morgen twee hond weiland. Geschatte 
waarde ƒ 1.625,-. 
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Crakeel Camp zie Krakeel Kamp 
 
Crayesteyn onder Tricht Adellijke huizinge. 
 
Delakkers  onder Tricht. 1701. Aangifte door Derck van Oort, Jan Fredericksz Tucker nomi-
ne uxoris, Geertje van Oort en mede als voogd over de kinderen van Cornelis van Oort, 
Claes Woutersz van s’ Gravendijck nomine uxoris, Neeltje van Oort, allen erfgenamen ab 
intes tato van Anthonis van Oort, van twee morgen twee hond, oostwaarts de Meersteeg, 
westwaarts de Leghgraafse wetering, zuidwaards Claes Woutersz van Schra vendijck en 
noordwaarts Peter Cornelisz van Oort. 1797. Aangifte door de erfgenamen van Cornelis van 
Oort van drie morgen vier hond bouwland, genaamd de Delakkers in de Middelmaat gele-
gen, ten oosten de Meersteeg. Geschatte waarde ƒ 800,-.  
 
Dimerskampen onder Tricht . 1705 Aangifte door heer mr. Bernard Adriaan Ter Borch, 
scholtus te Buren, admi nistrateur van de Arkelse Hoeve, gelegen onder Tricht, bestaande uit 
huis, hofstede, boomgaard en ongehorige bouw- en weilanden; lasthebber van de welgeboren 
heer Wilhem Dimmer, kapitein, enig universeel erfgenaam van welgeboren vrouwe Arina 
Sophia Dimmer, douarière van de welgeboren heer Johan Dimmer, heer van Meliskerke, 
overleden op 18 oktober te IJselstein van de helft van vijf morgen weiland, allodiaal bij of 
omtrent de Arkelse Hoeve gelegen; totaal geschatte waarde op ƒ 500,-, dus ƒ 250,-. 1753. 
Aangifte door Jan Tucker te Tricht als speciaal gemachtigde van de heer Simon de Lepine, 
getrouwd met juffrouw Sophia Bernage en juffi Adriaana Maria Bernage, erfgenamen ab 
intestato van hun in november 1752 in de heerlijkheid van Tilborgh overleden broer Goose-
win Bernage, van tien morgen weiland, belend oostwaarts de Broeksteeg, westwaarts de 
Trichterkade en noordwaarts de weduwe van Gerrit van Steenis. 
 
Distelkamp onder Tricht. 1755. Aangifte door Jan van Wijck enige universeel erfgenaam ex 
testamento van zijn op 1 juni te Tricht overleden moeie Gerarda Schoenmaaker, weduwe en 
lijftochteres van Aaldert van Wijck, van een morgen vier hond vijftig roeden weiland, gele-
gen in de Nieuwe Hoeve, belend oostwaarts de erfgenamen van Cornelis Woutersen, west-
waarts de Trichterkade, zuidwaarts Claas van Dieijen en noordwaarts Jacob en Pieter Stam; 
geschatte waarde op ƒ 800,-. 
 
Donkere Gaard onder Tricht. 1695. Claas Woutersz van Schravendijck. Boomgaard, in het 
dorp gelegen. 
 
Dooleger onder Tricht.  
 
Dreef onder Tricht. 1774. Aangifte door mejuffrouw Catharina Elisabeth Kemp, weduwe en 
enig universeel erfgenaam wegens huwelijkse voorwaarden van haar op 22 juli op de adel-
lijke hofstad Crayesteyn te Tricht overleden man heer Jan Claasz Lely, heer van Craysteyn, 
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van de Dreef of Eijkelakker tussen beide uitgerooide boomgaarden, nu bouwlanden, gelegen, 
aan weerszijden beplant met jonge wilgen en iepen. 
 
Drosten Bosch onder Buurmalsen. 1766. Verkoop door H.N. de Ronde, procureur, lastheb-
ber namens Warnerus Curtius, heer van Nieuwaal, Oud-Wulven en Waijen, van circa zes 
morgen weiland vrij allodiaal goed, voor ƒ 2.536:05:00 aan Arien van Mourik. Gelegen in de 
Bulk? 
 
Duveljaager onder Tricht. 1753. Aangifte door Jan Tucker te Tricht als speciaal gemachtig-
de van de heer Simon de Lepine, getrouwd met juffrouw Sophia Bernage en juffrouw Adria-
na Maria Bernage, erfgenamen ab intestato van hun in november 1752 in de heerlijkheid van 
Tilborgh overleden broer Goosewin Bernage van vier morgen bouwland, belend oostwaarts 
de Meersteeg, westwaarts de Leggraven en noordwaarts het weeshuis van Buren. 1781. Ver-
koop door de weleerwaarde heer H.F. Post, predikant te Erichem, gemachtigde, van twee 
morgen drie hond bos gelegen in de Middelmaat voor ƒ 532:01:00 aan Anthonij Tucker. 
1785 Aangifte door Geertje Tucker, weduwe en universeel erfgenaam ex testamento van 
haar op 4 juli te Vianen overleden echt genoot Franciscus Lieshout, van 2½ morgen bouw-
land en 1½ morgen bos, in totaal vier morgen gelegen bij elkaar in de Middelmaat onder 
Tricht, geschatte waarde op ƒ 900,-. 
 
Elfgg[h]eweren onder Buurmalsen. 1317. Op 3mei verkocht Otto van Cuyk, ridder, aan de 
abdij van Mariënwaard achttien morgen, gelegen in de Elfgheweren, voor 500 pond. 1318. 
Op 6juli gaf Otto van Cuyk 27morgen, gelegen in de Elfgeweren, terug aan Johannes. heer 
van Cuyk, van wien hij dit land in leen had en dit ten behoeve van de abdij van Mariën-
waard. Op 7 juli schonk Jan dit land aan de genoemde abdij. Deze veldnaam is niet afgeleid 
van elf geweren oftewel vuurwapens, maar van elf weren. Elf is gewoonweg het getal elf. 
Een weer of were, ook gebruikt als een landmaat, had meerdere betekenissen. 1. het erf of 
land waarop de hoeve met bijbehorende gebouwen stonden, 2. een enkel perceel land door 
sloten omgeven en 3. gezamenlijke boerderijen, gelegen tussen twee sloten. 
 
Eijkelakker, zie Dreef.  
 
Floriscamp onder Buurmalsen. 1693. Verkoop door Willemken Hendricks, weduwe en boe-
delhoudster van Roeloff Jansz de Groot, van een morgen drie hond aan Geurt Petersz van 
Wijck. 1695. Verkoop door de schout Govert Boers van twee morgen bouwland voor ƒ 500,- 
aan Geurt Petersz van Wijck. 1739. Aangifte door Hendrick van Vooren, Johan van der Voo-
ren en Johannes Flammius, nomine uxoris, Clara Mechtel van der Vooren, zus, broers en 
erfgenamen van hun op 6 september te Culemborg overleden zuster Geertruijd van der Voo-
ren van de helft van 3½ morgen bouwland, genaamd Floris Kampen, gelegen aan de bouwin-
ge Den Treefi onder Buurmalsen, oostwaarts de graaf van Buren, westwaarts Comelis van 
Rossum zuidwaarts de kosterij van Buurmalsen en noordwaarts Gerrit Coedam. De weder-
helft behoorde toe aan Jan en Claasje Ariense van der Kaan. 1744 Aangifte door Claasje 
Ariens van der Kaan, zus en erfgenaam van de op 27 september te Culemborg overleden Jan 
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Ariensz van der Kaan, van de helft van 3½ morgen bouwland, gelegen aan de bouwinge Den 
Treefi, oostwaarts de graaf van Buren, westwaarts Cornelis van Rosum,, zuidwaarts de kos-
terij van Buurmalsen en noordwaarts Gerridt Coedam; de wederhelft behoorde toe aan Hen-
drick en Johan van der Vooren en Johannes Hammius, gehuwd met Clara Machtel van der 
Vooren.  
 
Fransweert. 1732. Verkoop door Dirck de Raadt van de boomgaard, groot acht hond, belast 
met een jaarlijkse uitgang (op de grond drukkende verschuldigd recht) van zeven pond was 
tot zes stuivers per pond aan het Kapittel van Sint Pieter te Utrecht voor ƒ 805,- aan Oth 
Petersz Verweij. 
 
Gansepanne  onder Tricht. 1705. Aangifte door de erfgenamen van de Weled. heer Willem 
de Ruijter, kapitein in het regiment van de prins Holsteijn Noorburg, overleden in Portugal. 
Na rijpe overweging was de helft van dertien morgen weiland waarvan de wederhelft toebe-
hoorde aan de heer advocaat De Goijer wonende te Culemborg, geschat op ƒ 1.100,- leen-
goed leenroerig aan het graafschap Buren. 1770. Aangifte door de hoogedelwelgeboren 
freule Johanna Sebila de Ruijter, erfgenaam ex testamento van haar op 28 oktober te Rhenoy 
overleden zuster, de hoogedelwelgeboren freule Anna Magdalena van een kamp weiland, 
groot 6½ morgen, vanouds genaamd de Gansepanne en gelegen onder het gerecht van Tricht, 
leengoed leenroerig aan het graafschap Buren, oostwaarts de Trichterkade, westwaarts Jan 
Tucker, zuidwaarts de graaf van Buren en noordwaarts mejuffrouw de weduwe Monhemius. 
1780. Aangifte door heer Hermis van Brienen, zoon van de overleden heer Gerrit van Brie-
nen als erfgenaam ex testamento voor een legaat van zijn op 14 juni te Rhenoy overleden 
nicht de hoogedele welgeboren jonkvrouw Johanna Maria de Ruijter van een kamp, groot 
6½ morgen weiland. Geschatte waarde op ƒ 180,-. Verkoop door heer Dirk Bos, gemach-
tigde, van 6½ morgen weiland leengoed leenroerig aan het graafschap Buren voor ƒ 2.558,- 
aan Cornelis van Mill, administrerend diaken van de diaconie-armen van Geldermalsen.  
 
Geeren onder Tricht.  
 
Gemeente onder Buurmalsen In het dorp.  
 
Gemeente onder Tricht In het dorp.  
 
Gemene Zandkuil onder Tricht. Rond 1530 tracht Jan van Ysendoren via de graaf van 
Buren weer de daadwerkelijke beschikking te krijgen over vier hond land gelegen in de 
Santkuelen. Het was aan de Burense drost Van Buchel niet toegestaan zonder toestemming 
van de bisschop en de collator over geestelijk goed te beschikken. Uit het perceel De Geme-
ne Zandkuil genaamd, werd het zand gehaald, nodig voor het onderhoud aan en herstel van 
de dijken. Buurmeesters, schepenen en geërfden van het dorp Tricht schreven aan de dros-
saard Van Steelandt dat door lange jaren gebruik “de gemeijne Santkuijl zo was verminders, 
dat er ‘tegenwoordigh geen immers weijnigh Zand meer in is”, waardoor men niet in staat 
was de gemelandszandpaden en het dorpsmetselwerk etc. van zand te kunnen voorzien. Het 
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was van de grootste noodzaak en in het dorpsbelang dat weer een nieuwe zandkuil gekocht 
of in erfpacht genomen werd. De kerk van Tricht had acht hond land in de Breedenweerd 
dicht bij het dorp gelegen, waar het zand “seer hoogh en gevolgelijk bekwaen leijd omme het 
selve te bekoomen”. Dit land deed in pacht niet meer dan ƒ 14,-, waarbij de schatpenningen 
tot last van de kerk waren. Er werd om toestemming gevraagd tegen een jaarlijkse erfpacht 
van ƒ 20,- vrijgeld de grond te mogen pachten. Het verzoek was ongedateerd, maar een van 
de ondertekenaars, Dirck van Oort, was buurmeester in 1701-1708.  
 
Goedencoop onder Tricht. 1702. Verkoop door het echtpaar Antoni Goes en Maria van 
Darthuijsen van drie morgen bouwland gelegen in de Lagemaat, aan Gijsbert Goes. 1785. 
Aangifte door Grietje Vosch weduwe en universeel erfgenaam ex testamento van de op 9 
juni te Tricht overleden Dirk Morreë van vier morgen bouwland, gelegen in de Lagemaat.  
 
Goossen Meijenhof onder Buurmalsen, zie Loo ijehoff.  
 
Gout Campken onder Buurmalsen. 1686. Aangifte door Gerrit Gerritsz Coedam uit nala-
tenschap van zijn vrouw Geertie Coedam, van elf hond weiland, gelegen aan de Buurmalsen-
se Broeksteeg; geschatte waarde ƒ 425,-. 1760. Aangifte door de Weledelgestrenge heer 
Henricus Martinus Beekman, drossaard van de stad en baronie Asperen, als oppervoogd en 
speciaal gemachtigde van de collaterale erfgenamen van de op 18 januari te Vianen overle-
den Hendrik Hijkoop, van de helft van 3½ morgen weiland gelegen aan de Broeksteeg onder 
Buumialsen, belend oostwaarts Dirk van Beusighem, westwaarts de Broeksteeg, zuidwaarts 
Allemans Campe en noordwaarts de kinderen van Dirck Tucker; wederhelft behoorde toe 
aan Evert van Santen. Totaal geschatte waarde op ƒ 750,-, de helft dus op ƒ 375,-. Verkoop 
door H.M. Beekman, gemachtigde, van 3½ morgen weiland, gelegen aan de Broeksteeg, 
voor ƒ 400,- aan Evert van Santen, die de wederhelft al bezat.  
 
Groenenweg onder Tricht 
 
Grooten Acker onder Tricht. 1702. Verkoop door het echtpaar Antoni Goes en Maria van 
Darthuijsen van 3½ morgen wei- of bouwland, gelegen in de Middelmaat aan Gijsbert Goes.  
 
Groote Camp onder Buurmalsen. 1693. Verkoop door Aart Cornelisz Vinck van 3½ hond 
bouwland voor ƒ 60,- aan Derck en Anthonis Verweij. 1694. Verkoop door Aart Jansz van 
der Sluijs van vijf hond weiland voor ƒ 325,- aan Derck Cornelisz van Maurick. 1739. Ver-
koop door Teunis en Jan Verweij van zeven hond bouwland op de Groote Camp aan Otto 
Petersz Verweij. 1740. Verkoop door Antonij van Haren van 4½ hond bouwland, gelegen op 
de Groote Camp voor ƒ118:18:00 aan Otto Petersz Verweij. 
 
Grooten Haack onder Buurmalsen. 1738. Aangifte door de hoogwelgeboren heer Johan 
Gerrit van Deugenburgh a Cuijlenborgh, heer van Laackemond, als executeur van de nala-
tenschap van de op 18 mei te Hasersau overleden hoogwelgeboren heer Gerardus Franciscus 
de Rotte, rooms priester etc., van een boomgaard, groot zeven hond gelegen in het dorp, 
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oostwaarts Pieter van Honswjjck, westwaarts de Gemeine Straat zuidwaarts de erfgenamen 
van de heer De Rotte en noordwaarts de Gemeine straat.  
 
Groten Hagen onder Buurmalsen. 1709. Aangifte door de hoogwelgeboren freule Anna 
Charlotte van Hardenbroek, erfgename van de hoogwelgeboren vrouwe Anna Chatarina de 
Malot, douarière van Rheenen, van een huis, hof, twee morgen boomgaard en zeventig mor-
gen land. Geschatte waarde op ƒ 6.300,-. 1739. Aangifte door Dirck Jansz Tucker, universeel 
erfgenaam van zijn op 22 september te Buurmalsen overleden broer Fredrick Jansz Tucker, 
van een huizinge, achterhuis, hofstede met annexe boomgaard en notenbomen, dreven, tuin 
en wegje voor het huis, groot drie morgen, oostwaarts Willem de Lille en de hof van de 
weduwe Van Haren, westwaarts de Jongen Kersenboomgaard, zuidwaarts de weduwe Van 
Haren en het navolgende perceel bouwland en noordwaarts de Gemeine wetering. 1781. 
Verkoop door jufllouw Adriana Catharina Hak, weduwe van Anthony Tucker en Comelis 
Tucker, gemachtigde, van de helft in een hofstede bestaande uit huis, bergen en schuur cum 
appendentibus met 64 morgen, genaamd den Grooten Haag voor ƒ 7.900,- aan Maijke 
Versteeg, weduwe van Pieter Tucker. 
 
Groten Raam onder Tricht. 1774. Aangifte door mejuffrouw Catharina Elisabeth Kemp, 
weduwe en enig universeel erfgenaam wegens huwelijkse voorwaarden van haar op 22 juli 
op de adellijke hofstad Crayesteyn te Tricht overleden man, heer Jan Claasz Lely, heer van 
Craysteyn, van een kamp weiland benevens het bosje met wilgen beplant, bovendien de ka-
den daarboven gelegen, ten dele beplant met opgaande wilgen groot 4½ morgen, leengoed 
leenroerig aan het graafschap Buren, gelegen nabij de Middelweg.  
 
Groote Verffde  onder Tricht. 1771. Aangifte door Cornelis van Versendaal en Cornelis van 
Rijnberk, testamentaire voogden over de onmondige kinderen van het echtpaar Egje van 
Versendaal en haar gewezen man Claas van Rijnberk, van een boomgaard.  
 
Groote Vergaarde  onder Tricht. 1777. Verkoop door Egje van Versendaal, weduwe van 
Claas van Rijnberk, van een boomgaard, groot veertien hond, staande in het dorp, twee hond 
vrij allodiaal en twee morgen leengoed, leenroerig aan het graafschap Buren voor  
ƒ 3.156:06:00 aan de heer secretaris Simon Monhemius.  
 
Groote Weijsteeg onder Tricht.  
 
Guldencamp. 1698. Verkoop door Arent van Steen van circa vier morgen weiland voor  
ƒ 1.900,- aan Gerrard Jansz van Hemert.  
 
Gijsbert Campen onder Tricht. 1793. Aangifte door de erfgenamen van de jonkers Anthony 
en Otto Heerma d’ Holwinden van twaalf morgen weiland, verdeeld in drie kampen in de 
Letse Hoeve gelegen, leenroerig aan het graafschap Culemborg, tea oosten en noorden de 
graaf van Buren, ten westen de Trichterkade en ten zuiden de Loensesteegh.  
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Gijskensburgh onder Buurmalsen. 1733. Verkoop door Jasper Claasz de Rouwaij van twee 
hond bouwland voor ƒ 22:17:00 aan Hermen Rouwaij. 1788. Uitgifte in eeuwige erfpacht 
door Anthony Hakkert, armmeester van de Heilige Geest of Politie Armen van Buurmalsen, 
van vijf, hond gelegen op Gijskenberg voor ƒ 130,- en een jaarlijkse erfpacht van ƒ 4,- tegen 
de penning 25 begroot op ƒ 109,-, totaal ƒ 230,- aan Dirk Woutersz van Malsen. 1789. Ver-
koop door het echtpaar Hendricus van den Brink en Anna van Haarlem van tien hond bouw 
en bouwland, genaamd Gijskenbergh, voor ƒ 442,- aan Cornelis van den Brink en Neeltje 
van Beusichem. 
 
Haack. 1697. Aangifte door Hendrik van Suijlichem, schepen van Buurmalsen en Tricht, 
lasthebber van de weledele vrouwe Maria Sophia van Ensen, weduwe en lijftochteres van 
hoogwelgeboren heer Hendric van der Borg, heer van Ham, Velthuijsen en Malsenburg van 
zeven hond jonge boomgaard.  
 
Haardijk. 1808. Kleiweg liep van Zoelmond tot aan de Hennisdijk onder Buurmalsen.  
 
Habbarden/Haboute onder Buurmalsen.  
 
Hackenkampken onder Tricht. 1739. Van het graaf Buren. Pachters: eerste Hackenkamp-
ken, twee morgen een hond, weduwe van Cornelis van Santen; tweede Hackenkampken, 
twee morgen, Hermen Drost; derde Hackenkampken, twee morgen, Jan van Beusingen voor 
zijn moeder en vierde Hackenkampken, twee morgen, Cornelis Theunisse van ’t Hooge. 
 
Heeselandt onder Buurmalsen. 1739. van het graafschap Buren. Pachter Arien Janssen van 
Maurik. Groot drie morgen.  
 
Heeswoert onder Buurmalsen. 1736. Verkoop door Jan Verkuijl van een morgen bouwland, 
gelegen op de Heeswoert, voor ƒ 100,- aan Sweer Lucasse van der Burg. 1738. Verkoop 
door Dirck van der Linden van een morgen drie hond bouwland, gelegen op de Heeswoert, 
voor ƒ125,- aan Sweer Lucasz van der Bnrgh. 1739. Verkoop door Gijsbert van der Linden 
cum suis van drie morgen weiland, aan de Hennisdijk, gelegen op Heeswoert, voor  
ƒ 732:10:00 aan Jan van Kerkwijck. Verkoop door Gijsbert van der Linden Teunis Roelofsz 
van Maurick en Ruth van Mazijck van drie morgen weiland aan de Hennisdijk, gelegen op 
Heeswoert, voor ƒ 200:10:00 aan Evert Jansz van Santen. 1741. Verkoop door Sweer Lucasz 
van der Burgh van twee morgen drie hond bouwland gelegen op de Heeswoert voor  
ƒ 326:10:00 aan Comelis Meese Bos. 1742. Verkoop door het echtpaar Cornelis Meese Bos 
en Hendrica van Steenis van twee morgen drie hond bouwland, gelegen op de Heeswoert, 
voor ƒ180.- aan het echtpaar Arien Jansz van Mourick en Niesken Steenis. 1783. Verkoop 
door het echtpaar Dirk van Beusichem en Anna van Langelaar van vier morgen weiland 
genaamd Heeswoerd, gelegen aan de Hennisdijk, voor ƒ 1.500,- aan Cornelis van Rossum, 
weduwnaar van Anthonia Versteeg. 
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Hennisdijk/Hensdijk. 1808. Deze dijk annex kleiweg begon aan de Nieuwe Brug bij het 
grondgebied van Culemborg en liep in een bijna rechte lijn dwars door het ambt van Buren 
heen, de grenzen vormende tussen de velden van Buren, Ach, Zoelmond en Beusichem en 
van de velden van de dorpen Buurmalsen en Tricht, om even beneden de stad Buren aan te 
sluiten aan de Lingedijk. De dijk diende als een waterkering aan de benedenzijde van de 
genoemde velden.  
 
Herswoirdt onder Buurmalsen. 1537. Door Eraert, vrijheer van Pallant en Wijthem, getrans-
porteerd aan Floris van Egmondt, graaf van Buren, een perceel groot vier hond 38½ roede.  
 
Heulvaraken. 1699. Aangifte door Willemken Hendricx, laatst weduwe van Quirijn Florisz 
Colff, lijftochteresse van elf hond weiland.  
 
Heuvelkampje  onder Buurmalsen. 1696. Verkoop door Theodorus Noijen, predikant te 
Erichem, van tien hond weiland, gelegen omtrent de kooi, voor ƒ 360,- aan Jan van Rijn-
berck. 1749. Verkoop door Dirck van Breumelen van twee morgen vijf hond weiland voor 
ƒ141:16:00 aan Jan Haagsman en Adriana van Breumelen. 1771. Verkoop door het echtpaar 
Jan Claasz van Santen en Geertje Tucker van vier morgen weiland genaamd Heuvelcamp, 
leengoed leenroerig aan het Huis van Arien (?), voor ƒ1.400,- aan Pieter Tucker. 1778. 
Verkoop door het echtpaar Cornelis Tucker en Lijntje Vosch van vier morgen weiland, 
genaamd Heuvelcamp, gelegen aan de Broeksteeg, leengoed leenroerig aan het huis Arien 
voor ƒ 1.400,- aan Maijke Versteeg, weduwe van Pieter Tucker.  
 
Hoefslag onder Buurmalsen. 1739. Aangifte door Dirck Jansz Tucker, universeel erfgenaam 
van zijn op 22 september te Buurmalsen overleden broer Fredrick Jansz Tucker, van een 
weide, gelegen bij de Lage watermolen van Buurmalsen, oostwaarts graaf van Buren, west-
waarts de Gemeine Wetering, zuidwaarts Claas van Rijnberck en noordwaarts de Gemeene 
Straat.  
 
Het Hoecken onder Tricht. 1700. Aangifte door Gerrit Verleë, weduwnaar en lijftochtenaar 
van Heeltje Dercksz van Oort, van vier morgen weiland, gelegen op de Breeacker. 
 
Het Hoekje  onder Tricht. 1737. Aangifte door de gezamenlijke kinderen van Dirck Corne-
lisz Merckenstijn gehuwd met [de overleden] Lijntje Dircks van Oort, allen erfgenamen van 
haren moeij [tante] Neeltje Dirxks van Oort, overleden op 10 april tot Kerk-Avezaath, van 
veertien hond weiland, gelegen in de Leggraven onder Tricht, oostwaarts Jan Cornelis 
Kemp, westwaarts de weduwe Anthony Deijs, zuidwaarts de weduwe Peter van Oort en 
noordwaarts ... .Totaal geschatte waarde op ƒ 560:,- 1739. Verkoop door heer Hendrick van 
Geijtenbeeck, substituut-schout en secretaris van de stad Buren en het echtpaar de heer 
Melchior Scheffer, schepen-burgemeester van de stad Buren en juffrouw Maria Verburg, 
allen gemachtigden van de heer Andries Roels, van veertien hond weiland aan de heer Joan 
Anthonij Bert, substituut drossaard van het graafschap Buren, schout en secretaris van de 
stad Buren. 1755. Aangifte door Dirk van Merkensteijn, Anna, Dirk, Leijntje en Neeltje van 
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Merkensteijn, verder de kinderen van de overleden Catharina en Cornelis van Merkensteijn, 
broers en zussen ab intestato van hun op 13 september aan de Hamse brug onder Kerk-
Avezaath overleden zus Cornelia van Merkensteijn van veertien hond weiland, gelegen in de 
Oude Slagen onder Tricht, belend oostwaarts de Leggraafse wetering, westwaarts Anthonij 
Versteegh, zuidwaarts Cornelia van Wijk, weduwe van Oort, en noordwaarts de Korten Aal, 
van welk perceel de helft toebehoorde aan Neeltje Merkensteijn. Geschatte waarde op  
ƒ 400,-. 1762. Verkoop door Gerardus Blom binnen de stad Buren op 18 augustus van 
veertien hond, leengoed leenroerig aan het graafschap Buren voor ƒ 933:05:00 aan Bouwen 
van ’t Hoogh.  
 
Hoeck Kamp onder Buurmalsen. 1749. Verkoop door Jan Haagsman, nomine uxoris, van 
driekwart deel in de helft van drie morgen drie hond weiland, gelegen aan de Hennisdijk 
voor ƒ 467:19:00 aan Dirck van Breumelen. 1750. Aangifte door Jan Haagsman, nomine 
uxoris, Adriana van Breumelen, Dirck Bervoet, Huijgh van Schaick, nomine uxoris, Aaltje 
Sam dochter van Anna van Breumelen, Neeltje Scheer, nomine uxoris, Theodora van 
Breumelen, meerderjarige dochter en Hendrick Bron, nomine uxoris, Ennigje Bervoet 
dochter van Anna van Breumelen, allen erfgenamen van de op 22 februari te Zoelmond 
overleden Dirck van Breumelen, van een kamp weiland groot drie morgen drie hond, gele-
gen aan de Hennisdijk, oostwaarts de Hennisdijk, westwaarts Anna van Rijnberck, zuid-
waarts Pieter Scheer en noordwaarts ..., belast met een jaarlijkse tijns van ƒ 8,- aan de Arkel-
se Hoeve onder Tricht. Verkoop door Jan Haagsman cum suis drie morgen drie hond wei-
land gelegen aan de Hennisdijk belast met een jaarlijkse tijns of uitgang groot ƒ 7,- aan de 
Arkelse Hoeve voor f 797,- aan Jan Haagsman. 1783. Verkoop door de gezamenlijke kinde-
ren, erfgenamen, kleinkinderen en verdere erfgenamen van het overleden echtpaar Aard van 
Beusekom en Johanna Schutters, van twee morgen vijf hond voor ƒ 759,- aan Jacob van 
Wijk, schoolmeester te Asch.  
 
Hoeck Kamp onder Tricht. 1730. Verkoop door Peter van der Meij, landrentmeester en 
ontvanger der schat- en contributiepenningen van het graafschap Buren, van 5½ hond wei-
land, als zijnde een kwart deel voor ƒ 20,- aan Peter Hendricksz van den Noort 1732. Ver-
koop door Peter Hendricksz van den Noort van de helft van drie morgen voor ƒ 50.- aan 
Cornelis de Ronde. 1740. Aangifte door Hilligje Jans van Santen, weduwe van de op 24 juni 
te Tricht overleden Lambert Cornelisz Schenck van dertien hond weiland, bestaande uit een 
hoekkamp, noordwaarts de graaf van Buren, west- en zuidwaarts de Gemeinestraat en noord-
waarts Gerrit Holl. Geschatte waarde ƒ 400,-, zelfde perceel? 1759. Verkoop door Metje 
Brienens van Beusekom, weduwe van Peter Jansz van Santen, van dertien hond weiland 
voor ƒ600,- aan het echtpaar Mauris (Moris) Mom en Hendrina Zielho ff. 1783. Verkoop 
door dit echtpaar van dertien hond weiland voor ƒ 746,- aan Meerten van Soest. 
 
Hoenderkoper onder Tricht. 1693. Aangifte door Gobel Johannes de Weert en Otto Stout, 
erfgenamen van hun nicht Catharina de Weerdt, van twee morgen vijf hond land, gelegen in 
de Middelmaat. 1793. Aangifte door de erfgenamen van de jonkers Anthony en Otto Heerma 
d’ Holwinden van twee morgen vijf hond bouwland en elzenbos in de Middelmaat onder 
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Tricht, gelegen ten Oosten de Meersteeg, ten westen Dirk Kemp, ten zuiden de weduwe van 
Peter van Santen en ten noorden Gijsbert van Meeteren en Anthony Tucker.  
 
Hoenslaerhoff onderBuurmalsen. 1692. Verkoop door het echtpaar heer Abraham Boot en 
juffrouw Pietronella van Laer, echtpaar van deel in huizinge en hofstad, met schuur, berg en 
duifhuis, boomgaard en bepotinge met alle landerijen daarbij behorende breder bij de koop-
conditie te zien, hierbij competerende en voor de resterende haar sterk makende en de rato 
caverende, voor ƒ 3.900,- aan het echtpaar Roeloff Janss de Groot en Willemken Hen-dricks. 
1739. Aangifte door Dirck Jansz Tucker, universeel erfgenaam van zijn op 22 september te 
Buurmalsen overleden broer Fredrick Jansz Tucker, voor zich zelf en de bij testament ge-
noemde legatarissen van alle goederen, binnen- en buitendijks gelegen aan de Lingedijk, 
behorende tot de hofstede, genaamd Hoenderlaars Hoff bestaande uit huis, hof en berg en 
vijf morgen boomgaard en bouw- en weiland en annexe bepotinge van griendinge, totaal drie 
percelen met de jaarlijkse last van het onderhoud aan de Lingedijk, oostwaarts de Bulck-
steeg, westwaarts Anthony van Verrendaal, zuidwaarts de Linge, noordwaarts Cornelis van 
Stuijvenbergh. Geschatte waarde op f 1.600,-. 1741. Verkoop door Jan Conincx en Jan de 
Ruijter cum suis van een boomgaard genaamd Hoenderlaarshoff groot anderhalve morgen 
voor ƒ 604:18:00 aan Jan Dircksz Tucker. 1775. Verkoop door de gezamenlijke meerderja-
rige kinderen en erfgenamen van het overleden echtpaar Wouter van Scherpenseel en Cor-
nelia Hendriksz Verweij van een huizinge, berg, schuur met annexe boomgaarden en de 
buitendijkse weerdjes, genaamd Hoenderlaarshoff voor ƒ 2.536:05:00 aan Anthony Verweij.  
 
Het Hoff onder Tricht. 1703. Gerechtelijke verkoop door Heimbach voor f 8.900,- aan kapi-
tein François van Arkel. 1741 Verkoop door de hoogwelgeboren vrouwe Josina Adriana van 
Hemert voor zichzelf en als gemachtigde van de hofstad, genaamd Het Hoff met annexe 
boomgaarden, hoven, bouw- en weiland, groot circa tien morgen, voor ƒ 5.000,- en ƒ 25,- 
speldengeld aan Cornelis Kemp. 1781. Verkoop door Cornelis Kemp, Jan Kemp, Catharina 
Elisabeth Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar 
Cornelis Kemp en Catharina Eva Kroon, van de herenhuizinge en hofstad, genaamd Het 
Hoff met alles wat aard- en nagelvast was met de annexe waterhoven rondom in een vijver 
liggend, een hooiberg, een griendinge binnen- en buitendijks, de oude boomgaard voor de 
huizinge, vier morgen land voor de huizinge, ten dele bepoot en genaamd het Starrebos, een 
boomgaard genaamd de Kamerhof]; een boomgaard, genaamd de Jonge Hoff; totaal groot 
circa tien morgen, vrij allodiale goederen met een dubbele zitplaats in de kerk van Tricht, 
gelegen aan de Linge onder Tricht, aangeslagen in de ordinaire gelden voor vier morgen 
twee hond. 1783. Verkoop door het echtpaar Cornelis Kemp en Gerardina Josina de Ronde 
van een kwart deel in de herenhuizinge, Het Hof met landerijen c.a. voor ƒ 2.000,- aan 
Gijsbert van Meeteren. Verkoop door hetzelfde echtpaar van een tweede kwart deel voor 
ƒ 2.000,- aan Catharina Elisabeth Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely. 1784. Ingevolge 
raadsresolutie 18-2-1784 op 26 juli teruggave van de 40e penning aan Cornelis Kemp, mr. 
chirurgijn te Beusichem, vanwege de vernietigde verkoop van een kwart deel. 1785. Ver-
koop door het echtpaar Jan Kemp en Cornelia Johanna van Zoelen van de helft van het goed 
Het Hof bestaande uit een huizinge, tuin, boomgaarden en landerijen, voor ƒ 2.870,- aan het 
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echtpaar Men van den Berg en Catharina Elisabeth Kemp. 1788. Verkoop door het echtpaar 
Jacobus Cornelis van den Bosch en Maria Kemp van een kwart deel in de goederen ge-
naamd, Het Hof; bestaande uit een huis, waterhoven, vijvers, lanen, boomgaarden en aard-
appelland voor ƒ 2.242,- aan het echtpaar Men van den Berg en Catharina Elisabeth Kemp.  
 
Hogen Camp onder Buurmalsen. 1748. Verkoop door het echtpaar Clans van Rijnberk en 
Aaltje van Dam van een kamp weiland, groot negen morgen, voor ƒ 2.511,- aan Jan van 
Kerkwijck.  
 
Hogen Camp onder Tricht. 1702. Verkoop door het echtpaar Antoni Goes en Maria van 
Darthuijsen van drie en een halve morgen weiland, gelegen in de Oude Slagen, aan Gijsbert 
Goes. 1708. Aalbert Goes, Jacob Versteegh en Huijbert van Santen, de eerste voor zichzelf 
de laatste twee nomine uxoris, allen erfgenamen van Huijbert Goes. Drie en een halve mor-
gen weiland, gelegen in de Oude Slagen onder Tricht, geschatte waarde ƒ 500,-. 
 
Hogenhoff onder Buurmalsen. 1695. Verkoop door jufffrouw Henrica Wildeman, weduwe 
van heer Johan van Borrevelt, vaandrager van het regiment van de graaf van Hornes, van 
zeven hond bouwland, voor ƒ 420,- aan heer rentmeester Borrevelt en juffrouw Aletta Ter 
Borch, echtpaar. 1696. Verkoop door heer Philip van Borrevelt, wijnkoper te Amsterdam, 
van een kwart deel in vier morgen vier hond bouwland voor ƒ 420,- aan heer rentmeester 
Borrevelt.  
 
Holler onder Tricht. 1739. Verpachting van vier morgen bouwland, gelegen op de Regulie-
ren, hoge landen aan Gerrit van Steuers. 
 
Hoogelant onder Buurmalsen? 1760. Verkoop door Arien Dircksz Tucker, speciaal gemach-
tigde van het echtpaar Jan Keeman en Jenneke van Spijk, wonende te Dordrecht, van drie 
morgen weiland, aan Hessel Gerrritsz Coedam.  
 
Hoge Maatsteeg onder Buurmalsen. Liep van het begin van de Hennisdijk door het dorp tot 
aan de Lingedijk.  
 
Hooge Weijde  onder Buurmalsen. 1739. Aangifte door Dirck Jansz Tucker, universeel erf-
genaam van zijn op 22 september te Buurmalsen overleden broer Fredrick Jansz Tucker, van 
een weikamp groot vier morgen, gelegen in het Lage Broek, leengoed leenroerig aan het 
graafschap Buren, oostwaarts de Gemeine Straat, westwaarts de Gemeine Wetering, zuid-
waarts Willem de Lille en noordwaarts de erfgenamen van Paap Buijtendijc.  
 
Hoge Spijk onder Buurmalsen.  
 
Hoge Weerd onder Buurmalsen. 1697. Verkoop door Joris van Gulick van een derde deel in 
de helft van de Hoge Weerd en de helft in een kwart deel in negen morgen bouw- en weiland 
gelegen van de Lage Weerd voor ƒ 600,- aan Cornelia en Margareta van Gulick. 
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Hoogeinde  onder Tricht.  
 
Hophoff onder Buurmalsen. 1699. Echtpaar Arien Bastiaansz en Neeltje Francken, verkocht 
een kwart deel in de boomgaard voor ƒ40,- aan Cornelis Verweij. Marigje Francken ver-
kocht een kwart deel in het boomgaardje voor ƒ 40,- aan Comelis Verweij. 
 
Horrencampen onder Buurmalsen. 1692. Verkoop door heer Hugo de Goijer, gemachtigde 
van acht morgen weiland, geestelijk of vicariegoed, gelegen aan twee kampen, voor  
ƒ 2.600,- aan Jacob Claess van Utregt, wonende te Zoelmond. 1742. Verkoop door Nicolaas 
de Ronde van een stuk weiland, groot circa acht morgen, gelegen aan de Kruisweg, voor  
ƒ 3.000,- aan Dirck Jacobsz van der Linden. 
 
Ipelaar onder Tricht. 1782. Aangifte door Jan en Goossen van Stenis, erfgenamen ab intes-
tato van hun op 28 januari te Beusichem overleden broer Arien van Stenis, van vier morgen 
weiland, gelegen in de Nieuwe Hoeven. Verkoop door Jan en Goossen van Stenis van vier 
morgen weiland, gelegen in de Nieuwe Hoeven, voor ƒ 645:05:00 aan secretaris Simon 
Monhemius.  
 
Jan Hacken camp onder Tricht. 1328. Op 30 november oorkonde Lambrecht, heer van 
Buren, dat Jan Hacke vijf morgen pachtte, voor jaarlijks vijf pond, van de abdij van Mariën-
waard en dat zijn erfgenamen het recht van pachtopvolging hadden. De vijf morgen lagen 
onder Tricht op die Weiden in Jan Hacken Camp aan de bovenste ‘eeghe’ van zijn land naast 
Aernt Glummer. Andere omschrijving van de ligging was op die Weiden tussen enerzijds die 
Voesteghe en anderzijds Henric Wijnricszoon van Kuyc. 
 
Jan de Munters hofken, zie Munters Hofken onder Tricht.  
 
Jonge Hoff onder Tricht. 1781. Verkoop door Cornelis Kemp, Jan Kemp, Catharina Elisabet 
Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely, en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar Cornelis 
Kemp en Catharina Eva Kroon van een boomgaard, behorende bij de herenhuizinge en hof-
stad, genaamd Het Hoff gelegen aan de Linge.  
 
’s Jonckeren brugh onder Tricht.  
 
Joppen-camp onder Tricht. 1701. Aangifte door Derck van Oort, Jan Fredericksz Tucker, 
nomine uxoris, Geertje van Ort en mede als voogd over de kinderen van Comelis van Oort, 
Claes Woutersz van ’s Gravendijck, nomine uxoris, Neeltje van Oort, allen erfgenamen ab 
intestato van Anthonis van Oort, van twee morgen twee hond, gelegen in de Nieuwe Hoe-
ven, oostwaarts Dominee Blotenburgh, westwaarts de binnenkade, zuidwaarts de Dimmers-
campen en noordwaarts Peter Woutersz. 1740. Verkoop door Dirck Jansz Tucker van veer-
tien hond weiland, gelegen in de Nieuwe Hoeven, voor ƒ150,- aan Jacob Soblet. 1741. Ver-
koop door het echtpaar Jacob Soblet en Jannetje van Raven van twee morgen twee hond 
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weiland, gelegen in de Nieuwe Hoeven, voor ƒ 234:09:00 aan Jan Claasz Lelij. 1774. Aan-
gifte door mejuffrouw Catharina Elisabeth Kemp, weduwe en enig universeel erfgenaam 
vanwege huwelijkse voorwaarden van haar, op 22 juli op de adellijke hofstad Crayesteyn te 
Tricht overleden man heer Jan Claasz Lely, heer van Crayesteyn, van een kamp weiland, 
groot twee morgen twee hond, in de Nieuwe Hoeven gelegen.  
 
Juffrouw Stoute Land onder Tricht. 1793. Aangifte door de erfgenamen van de jonkers An-
thony en Otto Heerma d’ Holwinden van twee morgen bouwland, in de Lagemaat gelegen, 
ten oosten de Meersteeg, ten westen en noorden Dirk Kemp en ten zuiden Cornelis van Oort.  
 
Kamerhoff onder Tricht. 1781. Verkoop door Comelis Kemp, Jan Kemp, Catharina Elisabet 
Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar Cornelis 
Kemp en Catharina Eva Kroon, van een boomgaard, behorende bij de herenhuizinge en hof-
stad, genaamd Het Hoff gelegen aan de Linge.  
 
Keeskampje . 1797. Aangifte door de erfgenamen van Cornelis van Oort van anderhalve 
morgen weiland, in de Oude Hoeven gelegen, ten oosten de Nieuwe Graafsteeg, ten westen 
Win, van Soest, ten zuiden de kinderen Stam en ten noorden Dirk van Geldere. Geschatte 
waarde ƒ 125,-. 
 
Het Kempje  onder Buurmalsen. 1751. Aangifte door Dirkje, Huijbert en Cornelis van Veen, 
Jacob Bongaarts, nomine uxoris, Metje van Veen, allen erfgenamen in testato van de op 19 
november 1750 te Buren overleden Hermanus van Veen, van een halve morgen bouwland, 
oostwaarts de Hennisdijk, westwaarts Anneke van den Brink, zuidwaarts de oud-burge-
meester Hoogmoet en noordwaarts de Nieuwe Steeg. Geschatte waarde ƒ 140,-. 
 
Kerkestraat onder Tricht.  
 
(Voorste) Kerktooren onder Buurmalsen. 1788. Verkoop door procureur H.N. de Ronde, 
gemachtigde, van tweederde deel in anderhalve morgen weiland, genaamd de Voorste 
Kerktooren, gelegen aan de Nieuwe Steeg voor ƒ 328,- aan Goossen van Beusichem. 
 
Kievidsweijde  onder Tricht. 1731. Erris van Oort bezat tien hond, gelegen in de Nieuwe 
Hoeven. 1733. Verkoop door Catharina van Markestijn, weduwe van Ernst van Oort, van 
drie en een halve morgen voor ƒ 1.391,- aan Hermen van Mill. 
 
Klanse Hoeve  onder Tricht. Verkoop door Pieter Lagendaal van drie en een halve morgen 
weiland, gelegen in de Nieuwe Hoeve voor ƒ1.000,- aan Floris de Lille.  
 
Klaphekken onder Tricht. 1781. Verkoop door het echtpaar Hendricus Tucker en Maria van 
Aalst van zeven morgen twee hond bouwland, gelegen aan het Klaphekken, voor  
ƒ 2.393:05:00 aan RoelofCasteleijn. Verkoop door het echtpaar Hendricus Tucker en Maria 
van Aalst van een morgen twee hond bouwland, gelegen aan het Klaphekken, voor ƒ 500,- 
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aan Dirkje Casteleijn, weduwe van Peter van Santen. Verkoop door het echtpaar Dirk Kra-
mer en Pieternella Tucker van elf hond bouwland, gelegen aan het Klaphekken, voor 
ƒ1.014:0:00 aan Comelis en Lijntje van Oort.  
 
Kleijne Weijsteeg onder Tricht.  
 
Knoppaart onder Tricht. 1739. Graafschap Buren. Pachter Willem Meertense van Soest. 
Groot twee morgen vijf hond.  
 
Kockland onder Tricht. 1309. Verkoop op3 mei door Allart, heer van Buren, en zijn vrouw 
Adalissa met goedkeuring van zijn vader, Otto van Buren, van twee hoeven, totaal 32 mor-
gen, gelegen in Kockland, aan de abdij van Mariënwaard voor 1.000 pond.  
 
Koolhoff onder Buurmalsen. 1771. Verkoop door het echtpaar Hermanus de Swart en Maria 
van Langelaar van een morgen wei- of hooiland, gelegen in het Lageveld, voor ƒ 655:05:00 
aan Teunis van der Griend.  
 
Den Koppel onder Buurmalsen. 1308. Gift van Jan van Arkel van vier morgen land, gelegen 
in de Coppel biden berghe, aan de abdij van Mariënwaard onder voorbehoud van het recht 
tot wederkoop voor 50 pond. 1766. Verkoop door de heer Adrianus Coyman, scholtus van de 
stad Buren, gemachtigde namens de kerk van Buurmalsen, van zeven hond bouwland, gele-
gen aan de Lingedijk op de Lagen Spijk in de bouwinge, genaamd den Koppel, aan de wele-
delgestrenge heer mr. Wamerus Curtius. 1769. Verkoop door de heer Gerrit van Everdingen, 
schout te Deil, gemachtigde, van een hofstede, bomgaard en landerijen, bestaande uit wei- en 
bouwland met bekende belendinge en bepalinge van ouds en heden, genaamd de Koppel met 
de landerijen, gelegen onder Tricht daarbij behorende, voor ƒ 13.500,- aan mejuffrouw 
Johanna Maria Vlaming, weduwe van Monhemius. 
 
Koppenkamp onder Tricht. 1739. Eigenaar de koorheren, pachter Gerrit Gerritsz Coedam 
van zes morgen drie hond weiland. Met de koorheren wordt het Burense college van koorge-
zellen bedoeld. 
 
Korte Aal onder Tricht. 1744. Verkoop door Johannes van Laren en Jacon Soblet, beiden 
gemachtigden, van zeventien hond weiland, gelegen in de Oude Slagen, voor ƒ 1.053,- aan 
Johannes van Laren. 1762. Verkoop van twee morgen vijf hond weiland voor ƒ 1.116:17:00 
aan Cornelia van Wijk, weduwe van Peter van Oort.  
 
Kostverlooren onder Buurmalsen. 1767. Verkoop door Jielis Deys van vier morgen bouw- 
en weiland, leengoed, leenroerig aan het graafschap Buren, voor ƒ300,- aan Cornelis van 
Versendaal. 1769. Verkoop door het echtpaar Anthony Tucker en Adriana Catharina Hak 
van een morgen vier hond bouwland, gelegen aan Kostverlooren, voor ƒ 140,- aan Pieter 
Tucker. 
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Krakeelkamp onder Buurmalsen. 1771. Aangifte door Jacob Aardse van Beusichem, Johan-
nes Aardse van Beusichem, Arnoldus Aardse van Beusichem, Cunera van Beusichem, ge-
huwd met Aard van der Lingen, Johanna van Beusichem, Sam van Beusichem, gehuwd met 
Anthony de Ronde, broers en zussen van de op 29 augustus te Beusichem overleden Huijbert 
van Beusichem, van een ¼ deel van het perceel, groot veertien hond wei- of hooiland, dus ¼ 
deel of drie hond vijftig roeden, gelegen in het Lageveld.  
 
Krampen Camp onder Tricht. 1739. Gelegen in de Regulieren.  
 
Kromme Kamp onder Buurmalsen. 1730. Verkoop door het echtpaar Nicolaas Conincx en 
Joosje Tucker, van zes morgen weiland, voor ƒ 2.200,- aan Frederick en Dirck Tucker. 
 
Kromme Wiel onder Tricht. 1739. Eigenaar Onze Vrouwen Altaar tot Tricht. Pachter 
Gijsbert van Meeteren. Groot vier hond.  
 
Kruisweg onder Buurmalsen. In 1808 van klei en Kruissteeg genoemd. Begon vanaf de 
Hennisdijk bij de zogenaamde handwijzer en liep door de velden Buurmalsen en Tricht door 
tot in het dorp Tricht en werd daar Brugsteeg genoemd.  
 
Kijfkamp onder Buurmalsen. 1742. Verkoop door Ariaantje van Rijnberck, weduwe van 
Cornelis Fransz van Everdingen, van een weikamp, groot circa veertien hond, gelegen in het 
Lageveld, voor ƒ 600,- aan Cornelis van Rijnberk.  
 
Lage Ruijkamp onder Tricht. 1739. Van het graafschap Buren. Pachter Willem Meertense 
van Soest. Groot vier morgen. 
 
Lage Weerd zie Hoge Weerd.  
 
Lage Spijk onder Buurmalsen 
 
Lammert-ackers  onder Buurmalsen. 1696. Verkoop door mevrouw Anna Elisabeth Roe-
lans, weduwe van mr. Anselmus van Benthem, van zestien hond weiland voor ƒ 1.550,- aan 
Derck Janss van Hemert.  
 
Lange Akkers . 1701. Aangifte door Derck van Oort, Jan Fredericksz Tucker nomine uxoris, 
Geertje van Ort en mede als voogd over de kinderen van Cornelis van Oort, Claes Woutersz 
van ’s Gravendijck, nomine uxoris, Neeltje van Oort, allen erfgenamen ab intestato, van An-
thonis van Oort, van twee morgen vier hond bouwland, oostwaarts de Gemene straat, west-
waarts Hermen Drost, zuidwaarts Arien van Stenis en noordwaarts Jan Goosensz  van Stenis.  
 
Lange Akkers  onder Tricht. 1793. Aangifte door de erfgenamen van de jonkers Anthony en 
Otto Heerma d’ Holwinden van twee morgen vijf hond bouwland in de Middelmaat, gelegen 
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ten oosten de Meersteeg, ten westen de graaf van Buren, ten zuiden Arien van Mill en ten 
noorden de diaconie-armen van Tricht. 
 
Langenhoff onder Buurmalsen. 1696. Verkoop door Gerrit Sas van drie morgen bouwland 
voor ƒ 1.500,- aan Geurt Petersz van Wijck. 1747. Verkoop door Aardt Sandersz van Alphen 
c.s. van 2/5 en 1/5 deel in de helft aan Johannes van Ellenberg en Gerridt van Helten. 1739. 
Aangifte door Hendrick van Vooren, Johan van der Vooren en Johannes Haminius, nomine 
uxoris, Clara Mechtel van der Vooren, zus, broers en erfgenamen van hun op 6 september te 
Culemborg overleden zuster Geertruijd van der Vooren, van de helft van drie morgen bouw-
land gelegen, op de Bieschert, oostwaarts Dirck Tucker, westwaarts de griendinge, zuid-
waarts de Lingedijk en noordwaarts Dirck Tucker. De wederhelft behoorde toe aan Jan en 
Claasje Ariense van der Kaan. 
 
Langenkamp onder Buurmalsen. 1742. Verkoop door het echtpaar Marcelis Soermans en 
Josina van Rijnberck van drie morgen weiland, gelegen aan de Hennisdijk, voor  
ƒ 1.077:03:00 aan Comelis van Rijnberck.  
 
Lange Campe  onder Tricht 
 
Letse Hoeve  onder Tricht 
 
Lewenhovel onder Tricht. 1317. Op 22juli schonken Otto en Aleid, heer en vrouw van 
Buren, acht morgen gelegen in Lewenhovel, aan de abdij van Mariënwaard.  
 
Lingedijk. 1808. Gelegen langs de Kome en de Linge en vervolgde zijn weg tot op het 
grondgebied van Buurmalsen en Tricht tot aan de heerlijkheid Mariënwaard, met een lengte 
van 8.107 ellen drie palmen en een breedte van zes ellen op de kruin. Aangelegd ter be-
scherming van het binnenland van Buren tegen hoog winterwater of een beperkte overstro-
ming.  
 
Lipperheijde  onder Tricht . 1697. Verkoop door de erfgenamen van dominee Nieupoort rond 
7 april aan Hendrick van Hattum voor ƒ 475,- vijf morgen drie hond bouwland, gelegen in 
de Hogemaat. 1739. Van het graafschap Buren. Pachter Jacob van Steur. Groot vier morgen 
drie hond.  
 
Loensesteegh onder Tricht.  
 
Looijehoff onder Buurmalsen. 1755. Verkoop dooor Hendrik van Everdingen c.s. van een 
hof bouwland, genaamd Goossen Meijenhof, tegenwoordig (26 oktober) genaamd Looije-
hoff voor ƒ 367,- aan Comelis Polders. 1770. Verkoop door Pieter Blom Vleidt, gemachtigde 
van een hof bouwland, vroeger Goossen Meijenhoff en tegenwoordig genaamd Looijenhoff 
gelegen op de Hoge Spijk voor ƒ 518:03:00 aan Jantje van Maurik.  
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Lucashoff onder Tricht. 1793. Aangifte door de erfgenamen van de jonkers Anthony en Otto 
Heerma d’Holwinden van een boomgaard, groot circa twee hond, gelegen ten oosten de 
Meersteeg, ten zuiden Peter van Uijtert en ten noorden heer Wanray. 
 
Malsenburg onder Buurmalsen. 1697. Aangifte door Hendrik van Suijlichem, schepen van 
Buurmalsen en Tricht, lasthebber van de weledele vrouwe Maria Sophia van Ensen, weduwe 
en lijftochteres van hoogwelgeboren heer Hendric van der Borg, heer van Ham, Velthuijsen 
en Malsenburg, van een huis en hofstad, berg, duifhuis en hof en drie morgen boomgaard. 
1738. Aangifte door de hoogwelgeboren heer Johan Gerrit van Deugenburgh a Cuijlenborgh, 
heer van Laackemond, als executeur van de nalatenschap van de op 18 mei te Hasersau 
overleden hoogwelgeboren heer Gerardus Franciscus de Rotte, rooms priester etc. van een 
huizinge en hofstede, genaamd Malsenburgh met duifhuis, twee bergen, wagenschuur, hof, 
annexe boomgaard, groot circa drie morgen, gelegen onder Buurmalsen, zuidwaarts de 
kinderen Van Suijlichem en verder omringd door de Gemeine straat.  
 
Maykscherpe Camp onder Tricht. 1765. Verkoop door Frank van den Bergh, secretaris, 
gemachtigde, van twee percelen wei- en hooiland in totaal groot circa vier morgen, gelegen 
in de Oude Hoeven, voor ƒ 76:09:00 aan Dirk Versteegh, weduwnaar van Maria van Wijk. 
 
Meec onder Tricht. 1739. Vermeld als liggende drie morgen van de pastorie van Tricht, 
pachter Comelis van Rijnberk, tegen het Meec.  
 
Mensteeg onder Buurmalsen.  
 
Meijwerff onder Buurmalsen. 1739. Aangifte door Wouter van Scharpenseel als gemach-
tigde van Aaltje Jans Boomgaert, weduwe, boedelhoudster en lijftochteres van de op 12 juli 
te Ameide overleden Gerrit Cornelisse Verweij, conform de procuratie gepasseerd voor de 
schout en schepenen van de stad Ameide d.d. 31 augustus, van deel in een huisje en boom-
gaard, oostwaarts Jan van Elleberger, westwaarts de Gemeine Straat. 1747. Verkoop door 
Peter de Woeste cum suis van een huizinge en annex boomgaardje genaamd, Meijwerff 
staande en gelegen in het dorp, voor f 303:11:00 aan het echtpaar Arien Jansz Coedam en 
Anna van Bergen. 1753. Verkoop door Wouter van Scharpenseel c.s. van een huizinge en 
annex boomgaardje, staande op de Gemeente, voor ƒ 116,- aan Joost Roelofsz Verkuijl.  
 
Middelmaat onder Buurmalsen.  
 
Moerkenshoff onder Tricht Leen van het graafschap Buren. Zie Rodenburgh.  
 
Munters Hoffken onder Tricht. 1745. Verkoop door de gezamenlijke kinderen en erfge-
namen van het echtpaar Hem Drost en Anna van der Sandt van vier hond weiland, gelegen in 
de Lagemaat, leengoed leenroerig aan het adellijke huis van Reygersfoort aan Dirk Ver-
steegh. 1759. Verkoop door Gerridt Verbeek, gemachtigde van een boomgaardje, genaamd 
Munters Hoff in de Nieuwe Steegh, gelegen aan Maarten van Soest. 1760. Verkoop door het 
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echtpaar Gerrit van Helten en Gerrigj de Bie van de helft van een boomgaard, vanouds 
genaamd Munster Hoff gelegen aan de Nieuwe Steeg in het dorp, voor ƒ 230,- aan de 
weduwnaar Maarten van Soest die de wederhelft al bezat. Leenverheffingen 1628-1671. 
Cornelis Hendriks (Drost) van vier hond land, gelegen in de Legemaat, genaamd Jan de 
Munters hofken, 1683-1744 Hermen Hermanse Drost, 1746 Dirk Versteeg na koop en in 
1777 Arnoldus Versteeg.  
 
Neust onder Tricht.  
 
Nieuwe Graafsteeg onder Tricht 
 
Nieuwe Hoeven onder Tricht.  
 
Nieuwen Hoff onder Buurmalsen. 1777. Verkoop door Cornelis van Versendaal, ge-
machtigde, van een boomgaard, groot een morgen, voor f 818:18:00 aan Hendrik van 
Beusichem. 
 
Nieuwe Slagen onder Buurmalsen.  
 
Nieuwe Steeg onder Buurmalsen.  
 
Nonneland onder Tricht. Gelet op de naam lijkt het er op dat het hier om voormalig gees-
telijk bezit gaat en waarbij gedacht kan worden aan een vrouwenklooster, zoals het Burense 
klooster Sint Barbara of het vrouwenklooster Mariënkroon te Culemborg. Dit laatste klooster 
heeft onder meer 5½ morgen, gelegen onder Tricht, bezeten. 1695. De heer Stout verkocht 
een akker, genaamd de Bagijnenacker, groot zeven hond, voor ƒ 100,- aan Roeloff Caste-
leijn. Of dit perceel iets met het Nonne land van uitstaan heeft, is mij niet bekend. 1745. Op 7 
juli deden Johan Anthony van Montfoort, nomine uxoris, en de welgeboren vrouwe Maria 
Stout, erfgenaam ab intestato van haar op3O april te Driel overleden broer de welgeboren 
heer Anthony Gerard Stout onder meer aangifte van een morgen vijf hond, genaamd het 
Nonnelandt, ten Oosten Anthony van Haren, westwaarts Hendrick Kooren en zuid- en 
noordwaarts de Vrouwe van Meliskerk. 1793. Aangifte door de erfgenamen van de jonkers 
Anthony en Otto Heerma d’ Holwinden van een morgen vijf hond bouwland, in de Middel-
maat gelegen, ten oosten Anthony Tucker en Cornelis van Oort, ten zuiden de weduwe van 
Claas van Gelder, ten noorden Anthony Tucker enten westen Cornelis van Oort.  
 
Oude A onder Buurmalsen 
 
Oude Hoense Steeg onder Tricht 
 
Paapekamp onder Tricht. 1739. Eigenaar de pastorie van Tricht, pachter Heijligert Petersz 
Rams van vier morgen.  
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Papekampse sloot 
 
Papenhoff onder Tricht 1751. Boomgaard.  
 
Parrick onder Tricht. 1744. Verkoop door Johannes van Laren en Jacob Soblet, beiden ge-
machtigden van veertien hond weiland, gelegen in de Oude Slaagen, voor ƒ 616:04:00 aan 
Cornelia van Wijk, weduwe van Peter van Oort. 
 
Pensehoeff onder Tricht. 1695. Verkoop door Cornelis van Doesburgh van een deel in drie 
morgen weiland, gelegen in de Nieuwe Hoeven, voor ƒ250,- aan Peter Woutersz. 1743. Ver-
koop door Jan Francken van Santen van drie morgen weiland, genaamd Pense Hoeven, 
gelegen in de Nieuwe Hoeven, voor ƒ 700,- aan het echtpaar Cornelis van Markensteijn en 
Jannetje van Santen. 1782. Verkoop door het echtpaar Peter Keppel en Jantje van Santen van 
drie morgen weiland, genaamd de Pense Hoeve, gelegen in de Nieuwe Hoeven, voor  
ƒ 1.400,- aan Dirk Kievid. 
 
Persik onder Tricht. 1697. Verkoop door advocaat Rembout van de Oever voor ƒ 380,- aan 
Claas Woutersz van 10½ hond bouwland. 1797. Aangifte door erfgenamen van Cornelis van 
Oort van twee morgen twee hond weiland, ten westen de Brugsteeg, ten zuiden Roelof 
Casteleijn en ten noorden Dirk Nout. Geschatte waarde ƒ 900,-. 
 
Plassenkamp onder Tricht. 1739. Van het graafschap Buren. Groot drie morgen vijftig 
roeden, gelegen in het Broek.  
 
Platters onder Buurmalsen. 1700. Aangifte door Derck Aelbertsz van der Lee, broer en 
erfgenaam in collaterale linie van zijn zuster Elisabeth Alertss van der Leë, voor ¼ deel in 
zeventien hond weiland, oostwaarts de Platteweg, west- en noordwaarts Willem van Rossum 
en zuidwaarts de Gemene Kade. Totaal geschatte waarde ƒ 300,-. 
 
Platters Heugte onder Buurmalsen. 1739. Verkoop door Teunis en Jan Verweij van de helft 
van zeventien hond weiland, gelegen over de Platters Heugte, aan Otto Petersz Verweij.  
 
Platteweg onder Buurmalsen.  
 
Pryse Camp onder Buurmalsen. 1732. Aangifte door Cornelis van Rijnberk en Theodora 
Vonck, erfgenamen van de op2 augustus te Zoelmond overleden Johannes van Rijnberk, van 
drie morgen drie hond wei- of hooiland, leengoed leenroerig aan het graaf Buren, oostwaarts 
Frans van Everdingen, westwaarts Nicolaas van Everdingen, zuidwaarts ... en noordwaarts 
Van Everdingen. 1754. Verkoop door Zeeger Verlee te Beusichem van 2½ morgen weiland, 
leengoed leenroerig aan het graaf Buren voor ƒ 818:15:00 aan Ruth van Mazijck, meester-
smid. 
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Quitemaeckers onder Buurinalsen. 1693. Verkoop door Derck Aartsz van Marckensteijn c.s. 
van 10½ hond bouwland, gelegen in het Lagebroek, voor ƒ 245,- aan Willem Jansz Coedam. 
1696. Verkoop door Derck Gerritsz van Marckensteijn van 4½ morgen weiland voor ƒ 274,- 
aan Arie Huijgen. 1735. Verkoop door het echtpaar Cornelis Jacobsz van Zantwijk en Su-
sanne Joosten van Coesant van elf hond weiland voor f 403:03:00 aan Pieter Lagendaal. 
1742. Aangifte door dominee Johannes Lagendaal, predikant in de remonstrantse gemeente 
in Rotterdam en dominee Johan Adolph Monhemius, predikant te Buurmalsen, beiden exe-
cuteurs testamentair van de op 4 januari te Buurmalsen overleden monsieur Pieter Lagen-
daal, van vijf hond weiland, gelegen aan de Broeksteeg, oostwaarts Maria Verweij, west-
waarts de graaf van Buren, zuidwaarts Claas van Rijnberck en noordwaarts de erfgenamen 
van Jan Dircksz van Bergen. Geschatte waarde ƒ 125,-. Verkoop door heer mr. Philip Joan 
van Borrevelt, advocaat, en Ernst Fredrik Jongb loet, procureur, beiden gemachtigden, van elf 
hond weiland, gelegen aan de Broeksteeg, voor ƒ 214:02:00 aan dominee Johan Adolph 
Monhemius, predikant te Buurmalsen. 1746. Verkoop door Joosje Goossensz van Spijck, 
weduwe van Jan Willemsz Coedam cum suis, van 10½ hond weiland voor ƒ 163:06:00 aan 
Willem van Putten.  
 
Raam/Raem onder Tricht.  
 
Rappenhoff onder Buurmalsen. 1695. Verkoop door heer Hendrick van Solingen van de 
helft van een stuk land en boomgaard, genaamd Rappenhoff voor ƒ 315,- aan Thomas Pels, 
medicine doctor. 1758. Verkoop door Andries Verheul mede namens zijn vrouw Teijken van 
Aaken van een boomgaard met beplantinge en bepotinge en griendinge in het dorp voor  
ƒ 400,- aan het echtpaar Teunis van der Grient en Jenneke van Aalburg.  
 
Regulieren onder Tricht. Zie R.H.C. van Maanen, “De Regulierenlanden onder Tricht in 
1622”, Historische Vereniging Pasqualini, 2001-2 en “Een transport van landerijen aan het 
Zaltbommelse Regulierenklooster in 1483”, zelfde tijdschrift, 2001-4, p. 18.  
 
Reuvekampken onder Tricht. 1739. Van het graafschap Buren pachter Cornelis van 
Vrouwerf. Groot 5 morgen. 
 
Reygersfoort onder Tricht. Adellijk huis. Zie Belonje, mr. J., “Het huis Reygersfoort onder 
Tricht”, Bijdragen en Mededeelingen Gelre, 1949, deel XLIX, p. 266-310.  
 
Ridderhoff onder Buurmalsen. 1741. Verkoop door Feijtgen Teunis van Beusichem, wedu-
we van Evert van Haren, van een huizinge en erf en een boomgaard, groot een morgen twee 
hond met annexe griendinge, staande en gelegen in het dorp voor ƒ 1.883:05:00 aan Wouter 
van der Grient.  
 
Rodenburgh onder Tricht. 1747. Verkoop door heer Walraadt Coenraadt van Hult, nomine 
uxoris, van een hofstad met boomgaard, genaamd Rodenburgh en Moerkenshoff staande en 
gelegen in het dorp, voor ƒ 2.890:05:00 aan Arnoldus van Wijck. 1749. Verkoop door Ar-
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noldus van Wijck van een hofstad met boomgaard, genaamd Rodenburgh en Moerkenshoff 
met nog twee boomgaarden daarachter, staande en gelegen in het dorp, voor ƒ 2.800,- aan 
Dirck Versteegh.  
 
Rooscamp. 1691. Verkoop door Willem de Cruijfi gemachtigde, van beide Rooscampen, 
groot ongeveer vijf morgen, voor ƒ 837,- aan Gerrit Gerritss Coedam. 1740. Aangifte door 
Joost van Toorn en Hermen van Oort, mede-erfgenamen van de op4 februari te Kapel-Ave-
zaath overleden Dirck van Toorn, van de helft in vijf morgen weiland, genaamd de Roose-
kamp, gelegen aan de Nieuwesteeg, oostwaarts Dirck Tucker, west- en noordwaarts Anthony 
van Verrendaal en zuidwaarts de Nieuwesteeg, de wederhelft behoorde toe aan Anthony van 
Verrendaal. Geschatte waarde voor de helft ƒ 700,-. Verkoop door Aaltje van Toorn, wedu-
we van Antonij van Suijlen, voor een helft en Willem en Joost van Toorn cum suis voor de 
wederhelft van de hefft van vijf morgen weiland, genaamd de Roosekamp, voor ƒ 935,- aan 
Anthony van Verrendaal.  
 
Roskam onder Buurmalsen. 1784. Aangifte door de gezamenlijke erfgenamen ab intestato 
van de op 7 mei te Buurmalsen overleden Gerrit van Spijk van een huis, schuur en berg en 
erven met een griendje op de gemeente, staande en gelegen in het dorp. Verkoop door de 
gezamenlijke erfgenamen van een huizinge, schuur, berg en erven, staande en gelegen in het 
dorp, en een hokje griend op de Gemeente bij de oude molenwerf voor ƒ 1.771:05:00 aan 
Hendrik van Gelder. 1785. Verkoop door het echtpaar Hendrik van Gelder en Aardje van 
Versendaal van huis, berg en annexe erven voor ƒ1.375,- aan Jan Kievid. 1786. Verkoop 
door het echtpaar Jan Kievid en Hendrica van Gelder van een huis, berg en annexe erven 
voor ƒ 834:12:00 aan het echtpaar Jan de Wit en Pietronella van Saltbommel.  
 
Rossums hofstadt onder Tricht. 1702. Verkoop door Juffrouw Anna Maria van Suijlen van 
Nieuvelt aan 5½ morgen bouwland voor ƒ 500,- aan Peter Woutersz. 1738. Aangifte door 
Willem Petersz [ Santen], Gerrit Holl, nomine uxoris, Marietje Peters van Santen. Anneke 
Peters van Santen, weduwe Gijsbert van der Poll, de kinderen van Franck Petersz van 
Santen, Peter Cornelisz van Santen, zoon van Cornelis Petersz van Santen en de kinderen 
van Albert van ’s Gravenweert, gehuwd met Teuntje Peterse van Santen, bovendien Gerrit 
Bouwensz van Santen, zoon van Bouwen Petersz van Santen, allen erfgenamen van hun op 6 
april te Tricht overleden broer en oom Wouter Peterse van Santen van vijf hond bouwland, 
gelegen in de Rossimus hoffsteede in de Lagemaat, boven de erfgenamen van Franck Petersz 
van Santen en beneden Willem Peterse van Santen. 1739. Verkoop door Willem Petersz van 
Santen c.s. van vijf hond bouwland, gelegen in de Rossimus Hoffsteede, in de Lagemaat 
voor ƒ 123:08:00 aan Willem Petersz van Santen. 1740. Aangifte door Peter Franken van 
Santen als erfgenaam van zijn op 30 maart te Geldermalsen overleden oom Willem Petersz 
van Santen van elf hond bouwland, genaamd Rossemers Hoffsteede, gelegen in de 
Lagemaat, oostwaarts de weduwe van Peter Gijsbertse, westwaarts de graaf van Buren, 
zuidwaarts het weeshuis van Buren en noordwaarts het volgende perceel vijf hond 
bouwland, genaamd Rossemeers Hoffsteede gelegen in de Lagemaat, oostwaarts Jannetje 
Franken van Santen, westwaarts de graaf van Buren, zuidwaarts de eerdergenoemde elf hond 
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en noordwaarts de weduwe van Frank Petersz van Santen. 1744. Aangifte door de welgebo-
ren heer Anthony van Montfoort, nomine uxoris, en de welgeboren vrouwe Maria Stout, 
erfgenaam ab intestato van haar op 30 april te Driel overleden broer, de welgeboren heer 
Anthony Gerard Stout, van vier morgen bouwland en boomgaard, genaamd Rossums Hoff-
stadt, oostwaarts de Meersteeg, westwaarts de graaf van Buren en noordwaarts de genoemde 
erfgenamen.  
 
Roth onder Buurmalsen.  
 
Rullenacker onder Buurmalsen. 1765. Verkoop door het echtpaar Cornelis van Scherpen-
seel en Hendrica van Suylichem, van twee hond bouwland, gelegen op de Lage Spijk, voor  
ƒ 51,- aan Goossen van Santen. 
 
Ru[e]ijkamp onder Tricht. 1694. Verkoop door het echtpaar Hermanus van Aalst en Meen-
tje Gerrits van Empel van twee morgen weiland, gelegen in de Oude Slagen, aan Geurt Ver-
lei. 1739. Van het graafschap Buren werd door Comelis Teunissen van het Hooge zes mor-
gen land, gelegen in de Ruijkamp, gepacht.  
 
Rijgersfoort onder Tricht Adellijke huizinge. 
 
Santsendijk onder Tricht.  
 
Schaakel Camp onder Buurmalsen. 1750. Aangifte door Jan Haagsman, nomine uxoris, 
Adriana van Breumelen, Dirck Bervoet, Huijgh van Schaick, nomine uxoris, Aaltje Sam 
dochter van Anna van Breumelen, Neeltje Scheer, nomine uxoris, Theodora van Breumelen, 
meerderjarige dochter en Hendrick Bron, nomine uxoris, Ennigje Bervoet dochter van Anna 
van Breumelen, allen erfgenamen van de op 22 februari te Zoelmond overleden Dirck van 
Breumelen, van een kamp weiland, groot een morgen vijf hond, gelegen in de Pletters, 
oostwaarts de heer Wanraij, westwaarts de Trichterkade, zuidwaarts Jan Haagsman en 
noordwaarts het Paape Campje.  
 
Scherpenweert onder Buurmalsen. 1698. Aangifte door Gerrighje Hermanss, echtgenote 
van Teunis Hendricksz van Beusichem, Helena Hermanss, echtgenote van Huijbert Hen-
dricksz en Gijsbertje Hermanss, echtgenote van Jan Willemsz, zusters en erfgenamen van 
hun op 17 februari te Buurmalsen overleden zus Beertje Hermanss, gewezen echtgenote van 
Gerrit Teunisz van Beusichem, van twee morgen bouwland, gelegen onder Buurmalsen, 
oostwaarts Floris de Liie, westwaarts de prins van Oranje, zuidwaarts de erfgenamen van de 
heer van Velthuijsen en noordwaarts de dijk, geschatte waarde ƒ 600,-. 1771. Verkoop door 
Grietje van Hermen van een hoekje, genaamd Scherpenweertje, buitendijks gelegen, voor  
ƒ 250,- aan Cornelis van Maurik.  
 
Scheetige Hoeven onder Tricht.  
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Het Schiltje  onder Tricht. 1732. Aangifte door Cornelia Stam, weduwe en lijftochteres van 
haar op 23 december 1731 in Tricht overleden echtgenoot Aardt Evertse de Kemp, van een 
boomgaard groot zeven hond, gelegen aan de Broeksteeg, die ook ten oosten ligt, westwaarts 
de Grote Armen te Tricht, zuidwaarts de Weytsteeg en noordwaarts de heer van Crayestyn. 
1751. Aangifte door Cornelis van Merkesteijn en Jan Comelis Kemp, beiden als executeurs 
en voogden ex testamento van de in september te Tricht overleden Cornelia Stam, weduwe, 
boedelhoudster en lijftochteres van Aan Evertze de Kemp, van een boomgaard, groot zeven 
hond, van ouds genaamd Het Schilje, oostwaarts de Broeksteeg, westwaarts de Grote en 
Politieke Armen van Tricht, zuidwaarts de Weytsteeg en noordwaarts de Heer van Craije-
steijn. 1762. Verkoop door Hendrik Hendriksz Drost van een boomgaard zeven hond groot 
voor ƒ 1.004:04:00 aan de heer Jacobus Cornelis van den Bosch. 1789. Verkoop door Jaco-
bus Cornelis van den Bosch van zeven hond bouwland, gelegen op de Weijde, voor ƒ 500,- 
aan zijn vader Adrianus van den Bosch. 
 
Schoorgraaf onder Buurmalsen.  
 
Schouten Camp onder Buurmalsen. 1697. Aangifte door Hendrik van Suijlichem, schepen 
van Buurmalsen en Tricht, lasthebber van de weledele vrouwe Maria Sophia van Ensen, 
weduwe en lijftochteres van hoogwelgeboren heer Hendric van der Borg, heer van Ham, 
Velthuijsen en Malsenburg, van twee kampen weiland, genaamd Schouten Camp en de Vier 
Stijlen, bij elkaar gelegen en totaal groot 8 morgen. 1738. Aangifte door de hoogwelgeboren 
heer Johan Gerrit van Deugenburgh a Cuijlenborgh, heer van Laackemond als executeur van 
de nalatenschap van de op 18 mei te Hasersau overleden hoogwelgeboren heer Gerardus 
Franciscus de Rotte, rooms priester etc., van twee kampen weiland, gelegen naast elkaar 
onder Buurmalsen, de een Schoutenkamp en de ander de Vier Stijlen genaamd, groot 8½ 
morgen groot, oostwaarts de Gemeine Hennisdijk, westwaarts de Asche Gemeinelants 
wetering, zuidwaarts de jonkvrouw Lucretia van Uijtenhoven en noordwaarts de Pot van 
Culemborg.  
 
Schulpcamp onder Tricht. In de Middelmaat gelegen. Behoorde toe aan het huis Reygers-
foort, groot zesenhalve hond. Leen verheven door 1641-1659 Pieter Adriaanse van Steenis, 
1659, Adriaan Peterse, Antonis Goes, 1665-1683, Christiaan Holst namens zijn zoon 1701-
1703, Wouter van Tussenbroek (bloedvoogd van Christiaan van Tussenbroek) 1717, Chris-
tiaan van Tussenbroek 1736, Cornelis van Rijnberk 1766, Helena van Rijnberk 1788, 
Cornelis Joosten Verkuyl 1791 en 1791 Rijk van Hemert. 
 
Secken onder Buurmalsen. 1698. Verkoop door Peter Heijligersz Rams van 2/3 deel in twee 
morgen weiland voor ƒ 366:12:00 aan Arien Huijgen. 
 
Seegsteeg onder Tricht.  
 
Seghcamp onder Tricht. 1699. Aangifte door Heer Cornelis Mensinck, erfgenaam en als 
lasthebber voor de overige erfgenamen van de overleden heer Huijbert Wijnen, schepen van 
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de stad Culemborg, van twee morgen wei- of hooiland, oost- en zuidwaarts Dirck van Oort, 
westwaarts de Trichterkade en noordwaarts de kinderen van Aert van Beijert. 1700. Verkoop 
door heer Cornelis Mensick van ¼ deel in twee morgen weiland, gelegen over de Nieuwe 
Graeff voor ƒ 50,- aan Jacob Versteegh.  
 
Sighcamp zie Sighkamp.  
 
Sinte Nicolaas onder Tricht.  
 
Slimmen camp onder Buurmalsen. 1691. Verkoop door heer [Arnout van den] Steen, ge-
machtigde, van de helft van zes morgen weiland voor ƒ 800,- aan Roelof Janss Groot en 
Willemken ? 1692. Verkoop door mr. Bernard Adrianus Ter Borch, schout te Buren, ge-
machtigde, van de helft van zes morgen weiland aan de Broeksteeg voor ƒ 1.025,- aan Jan 
Fredericksz Tucker. 
 
Slimme Peuten onder Buurmalsen. 1766. Aangifte door Cornelis van Versendaal, weduw-
naar en lijftochtenaar van zijn op 18 juni te Buurmalsen overleden echtgenote Francyntje van 
Mourik, van vijfenhalve hond bouwland, gelegen op de Lage Spijk, belast met een jaarlijkse 
tijns, groot vijf stuivers, verschuldigd aan de grote of politieke armen van Buurmalsen en 
nog eens twee hond 75 roeden bouwland, gelegen op de Lage Spijk, belast met een jaarlijkse 
tijns groot ƒ 00:02:08, verschuldigd aan de grote of politieke armen van Buurmalsen.  
 
Slimme Poten onder Buurmalsen. 1691. Verkoop door Huijbertje Peters, weduwe van 
Derck Cool van 11½ hond bouwland, gelegen op de Lagespijk, voor ƒ 600,- aan Derck Jansz 
van Hemert. 
 
Sluvse Hoff. 1796. Verpachting van het leengoed van Symond van de Water, bestaande uit 
huis, hof, boomgaard en griend.  
 
Smalrantje onder Buurmalsen. 1739. Eigendom van de pastorie van Zoelmond pachter 
Herman Aarsz van Cuijlenborg, van zeven hond wei- of hooiland. 
 
Smeeren onder Buurmalsen.  
 
Sonhoeck onder Buurmalsen. 1709. Aangifte door Heer Mouwertius de Mirel, raad en oud-
schepen van de stad Brielle, enig en universeel erfgenaam van zijn edele zus, juffrouw Esa-
bella de Mirel, voor de helft van tien hond bouwland.  
 
Spijcken Boomgaard onder Buurmalsen. 1739. Aangifte door Dirck Jansz Tucker, univer-
seel erfgenaam van zijn op 22 september te Buurmalsen overleden broer Fredrick Jansz Tuc-
ker, van een stuk bouwland daaraan gelegen, groot elf morgen, oostwaarts bovengenoemd 
perceel van vijf morgen en westwaarts het navolgende perceel van drie morgen, zuid- en 
noordwaarts Dirck Jansz Tucker zelf. 
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De Stad Gent onder Tricht. 1746. Verkoop door Anneke van Rijnberck, weduwe van Jan 
van Hattem, van de helft van betimmeringe, bepotinge en beterschap, vanouds genaamd, de 
Stad Gent, staande en gelegen in het dorp voor ƒ 100,- aan Willemijntje Claase Kievidt. De 
wederhelft behoorde toe aan Claas Kievidt. 1781. Aangifte door Frank van den Berg, een 
huisje en beterschap met annexe griendinge en bepotinge, staande ten dele op de Gemeente 
tegenover de hofstad Grayesteyn. 1783. Verkoop door Aaltje van Hattem, weduwe van Aart 
van der Sluijs en Klaas en Hendricus van der Sluijs en de gemachtigden, Steven Klaasz 
Kievid en Cornelis van Opijnen, van een huisje en beterschap voor ƒ 304,- aan Frank van 
den Berg, schoolmeester van Tricht.  
 
Starrebos onder Tricht. 1781. Verkoop door Comelis Kemp, Jan Kemp, Catharina Elisabet 
Kemp, weduwe van Jan Claasz Lely en Maria Kemp, erfgenamen van het echtpaar Cornelis 
Kemp en Catharina Eva Kroon, van vier morgen land, behorende bij de herenhuizinge en 
hofstad, genaamd Het Hoff gelegen aan de Linge.  
 
Stecken onder Buurmalsen.  
 
Steenlandt onder Buurmalsen. 1622. Maria Otten was van zeven hond, genaamd het Steen-
landt, gelegen op Ghyskensbergh, gebruikt door Hendrick Corneliss ten halven, ƒ 00:15:00 
tijns verschuldigd aan de koorgezellen te Buren, wat echter door haar ontkend werd.  
 
Steltje onder Tricht. 1698. Verkoop door Wessel Bastiaansz van een hond bouwland voor  
f 40,- aan Evert de Kemp. 1764. Verkoop door het echtpaar Willem van Asch en Dirkje de 
Morreë, van vier hond bouwland, gelegen onder Tricht, voor ƒ 16:07:00 aan Anthony 
Willemsz Versteeg.  
 
Stighsen Camp onder Tricht? 1693. Aangifte door Alexander van Grootvelt en Antoni 
Vereest, executeurs testament van mr. Johan Herbertsz van Buijtendijck, van vier morgen 
weiland, leengoed leenroerig aan het huis Reijgersfoort.  
 
Stijlweerd onder Tricht. 1470. Arnt van den Bullick beleend met zeven hond, naastgeland 
Valck Dirckssoon kinderen en beneden Lubbert Alert Keysensson. Het werd aan Van den 
Bullick toegestaan dat zijn leen zou erven op Conrad, Henrick Suyrmontsz en zijn dochter 
Oydensoon. Op 30-9-1473 vernieuwde Conradssoon de leeneed.  
 
Swaenecampen onder Buurmalsen. 1771. Verkoop door monsieur Cornelis Kelffkens, 
gemachtigde, van acht morgen weiland, gelegen aan de Hennisdijk, waarvan twee morgen 
allodiaal goed getransporteerd door Kelffkens en zes morgen leengoed, leenroerig aan het 
graafschap Buren voor ƒ 1.500,- aan heer Cornelis van Rijnberk, scholtus van Beusichem en 
Zoelmond. 
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Swerversrust onder Tricht. 1773. Verkoop door heer mr. Reinier Frederik van Staveren, 
schepen van Rotterdam, van een herenhuizinge of buitenplaats met annexe hoven en tuinen, 
staande en gelegen in het dorp, voor ƒ 1.298:06:00 aan mejuffrouw J.M. Vlaming, weduwe 
van Monhemius.  
 
Ten Sueren. 1694. Verkoop door Niesken Aris Hollander van de huizinge, genaamd Ten 
Sueren. hofstede, berg en schuur met het boomgaardje daar annex voor ƒ 450,- aan het 
echtpaar Jan Jacobsz en Huijbertje Claas. 
 
Den Treeft onder Buurmalsen. 1735. Verkoop door dominee Matthias Jorissen, predikant te 
Geldermalsen, van de bouwinge, groot 61 morgen een hond bouw- en weiland, voor  
ƒ 7.500,- aan de edele welgeboren jonkvrouwe Alexandrina Lucresia van Utenhoven te 
Utrecht. Veldnaam vermoedelijk van de vorm van het perceel afgeleid. Een treeft is een 
ijzeren drievoet.  
 
Uijterdijck onder Buurmalsen. 1739. Aangifte door Wouter van Scharpenseel als gemach-
tigde van Aaltje Jans Boomgaert, weduwe, boedelhoudster en lijftochteres van de op 12juli 
te Ameide overleden Gerrit Cornelisse Verweij, conform de procuratie gepasseerd voor de 
schout en schepenen van de stad Ameide d.d. 31 augustus, van 1/3 deel in een stukje wei-
land, oostwaarts Fredrick Tucker, westwaarts de Lingedijk. 1744. Volgens een aangifte rust-
te een hypotheek groot ƒ 600,- op de huizinge, hofstede, boomgaard en annexe bepotinge 
van griendinge, genaamd Den Uijterdijk, gelegen in het dorp. Eigendom van het echtpaar 
Cornelis van Suijlichem en Anneken van Wijk. In de veldnaam Uijterdijck zit de betekenis 
buitendijks opgesloten. 
 
Vergaarde  zie Groote Vergaarde 
 
Vergarden onder Tricht. Gelegen aan de Lingedijk in het dorp. De veldnaam vergarde is een 
synoniem voor booingaard. 
 
Vier Stijlen onder Buurmalsen, zie Schouten Camp 
 
Vlaminghs Camp onder Buurmalsen. 1344. Op 8 december deed Willem Butsier ten be-
hoeve van de abdij van Mariënwaard afstand van 15½ hond en 28 schaft, gelegen in die 
Oude Hoeven in Vlemines hoeve tussen enerzijds Gijsbrecht Henricszoen en anderzijds 
Steven Butsiers erfgenamen. 1686. Aangifte door Gerrit Gerritsz Coedam uit nalatenschap 
van zijn vrouw Geertie Coedam van vier morgen drie hond weiland, genaamd Vlamings 
Camp, leengoed van het graafschap Buren, aangekocht van Dominee Van Laer, voormalig 
predikant te Eck. Taxatiewaarde ƒ 1.100,-. 1751. Aangifte door Hessel Coedam en Anthoni 
van Verrendaal, getrouwd met Beeligje Coedam, broer en zus, erfgenamen in collaterale 
linie van de op 10 november 1750 te Buurmalsen overleden Gerrit Coedam van vier morgen 
drie hond weiland, genaamd Vleijms Camp, oostwaarts de genoemde erfgenamen, west-
waarts Anthony van Verrendaal, zuidwaarts Cornelis van Rossum met de kamp, genaamd de 
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Kerktoore en noordwaarts Wouter van der Vorst, leengoed leenroerig aan he t graafschap 
Buren. In de oudste door mij terruggevonden akte is sprake van Velmines hoeve. Vleminies 
is vermoedelijk een persoonsnaam, een hoeve is een oppervlakte van 16 morgen. Later wordt 
Vlemines verbasterd tot Vlamings of Vleijms. Hoeve ging over in Camp; een kamp is een 
door een heining of palen omsloten stuk land.  
 
Vleijms Camp zie Vlaminghs Camp 
 
Voetakker onder Buurmalsen. 1321. Op 29 november verkocht de heer van Arkel 18½ 
morgen, genaamd Voetakker, aan de abdij van Mariënwaard. Op 17 december schonk Jan, 
heer van Arkel, aan de genoemde abdij het eigendom van het door Walraven van Benttem 
aan de abdij opgedragen Arkelse leen, van een kamp, genaamd Voetacker.  
 
Vo[o]ren onder Buurmalsen 
 
Voorsten Biesaert onder Buurmalsen. Voorsten hier in de betekenis van vooraan gelegen dit 
in tegenstelling tot Achtersten. 
 
Vrouwencamp. 1699. Aangifte door Willemken Hendricx, laatst weduwe van Quirijn 
Florisz Colff, lijftochteresse van drie morgen weiland.  
 
Walacker onder Tricht. 1622. Gepacht door Thonis Diricxs voor ƒ 12:05:00 vijf hond, 
genaamd de Walacker, gelegen op de Ruyfcamp, strekkende noordwaarts. 1698. Verkoop 
door Cornelis Coedam, van vier hond bouwland, voor ƒ 317,- aan Jan Goosensz van Stenis. 
Teruggekocht door Jan Goosensz van Stenis vier hond bouwland voor ƒ 317,- aan Cornelis 
Coedam. 1739. Eigenaar Onze Vrouwen Altaar tot Tricht, pachter Cornelis Teunisz van ’‘t 
Hoog van vijf hond, gelegen in de Ruijkamp.  
 
Weerd onder Tricht. 1747. Verkoop door heer Ernst Frederick Jongbloet, procureur en ge-
machtigde, van een huis en hofstede met circa tien morgen land, buitendijks het dorp gele-
gen voor ƒ 3.539:09:00 aan de drossaard Joan Anthony Bert en procureur Jongb loet, elk 
voor de helft. Waarden zijn buitendijks gelegen gronden.  
 
Het Weerdje  onder Tricht. 1774. Aangifte door Roelof van Gellicum, gehuwd met Elisabet 
Hoeken, als vader en voogd van zijn drie minderjarige kinderen Adriana, Anneke en Antho-
nij van Gellicum, enige en universeel erfgenamen van hun op 9 maart te Deil overleden oom 
Jan Hoeken, van een morgen vijf hond weiland, buitendijks gelegen in de Weert tegen over 
het Deilse Veer onder Tricht.  
 
Werpense Hoeven onder Tricht. 1781. Aangifte door Huijbert van Versendaal, wonende te 
Erichem, van zeventien hond weiland, gelegen onder Tricht, ten oosten Wouter van Malsen, 
ten westen de Trichterkade, ten zuiden De Lange Campe en ten noorden Arnoldus Bras en 
Comelis van Markensteijn; leengoed leenroerig aan het huis van Waardenburg. Verkoop 
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door Huijbert van Versendaal van zeventien hond weiland, gelegen in de Nieuwe Hoeven, 
voor ƒ 897:05:00 aan Rijk van Hemert.  
 
Wieckacker onder Tricht. 1739. Verkoop door het echtpaar Willem Boudewijn de Weert en 
Jannetje Hendricks van Lith van vier hond bouwland, buitendijks in de waard gelegen, met 
de last van een jaarlijkse uitgang van twee schepelen tarwe aan de Grote of Politieke Armen 
van Tricht, voor ƒ 45,- aan het echtpaar Christiaan van Tussenbroeck en Fijtgen Versteegh. 
1742 Verkoop door het echtpaar Christiaan van Tussenbroeck en Fijtgen Versteegh van vier 
hond bouwland buitendijks gelegen voor ƒ 75,- aan mr. Philip van Borrevelt. Daar waar ac-
ker duidelijk moge zijn, geldt dat niet voor Wieck. Wieke, wyeke, weke,wicke of wieche had 
verschillende betekenissen. Te weten 1. vleugel, 2. zijstuk van een huis of brug, 3. lampepit 
en 4. wiek, tampon, pluksel voor een wonde.  
 
Wiel zie Krommen Wiel.  
 
Woenselaarshoff onder Buurmalsen.  
 
Weyde onder Tricht.  
 
Weijdsteeg. 1808. Kleiweg van het benedeneind van het dorp Beusichem tot aan de stad 
Culemborg.  
 
IJzeren Veulen onder Tricht. Gelegen over de Nieuwe Graaf.  
 
’t Zand onder Tricht. 1744. Het echtpaar Gijsbert van Meeteren en Jenneke Cornelis Kemp 
was volgens een aangifte ƒ 300,- verschuldigd aan Margareta Constantie Beens voor hun 
huizinge en hofstede met berg en schuur, bovendien bak- en duifhuis en de bijbehorende 
boomgaarden. weiland en annexe griendinge, binnen- en buitendijks gelegen onder het dorp 
en vanouds genaamd Het Sandt. De veldnaam heeft betrekking op de plaatselijk aanwezige 
grondsoort.  
 
Zandkuil onder Tricht zie Gemene Zandkuil.  
 
Zwarte Kade 
 
Zwarte Leeuw onder Tricht. 1732. Verkoop door Anna van Eck, weduwe van Gerridt de 
Kemp, en Cornelis Teunisz van ’t Hoog en Anthonij van Haren, als voogden, van de huizin-
ge en herberg met annexe erven, binnen en buitendijks staande, voor ƒ 560,- aan Willem 
Versteegh. 1750. Verkoop door Teuntje Vermeer, weduwe van Christiaan van Tussenbroeck 
c.s., van de huizinge en herberg, voor ƒ 816:12:00 aan Barend Nieuwhoff. Vermoedelijk een 
huisnaam, waarbij op een gevelsteen of uithangbord een zwarte leeuw was afgebeeld.  


