Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1947 75 som van 2100 gulden. Als u denkt, dat dit een klein prijsjeis voor dien tijd, vergeet U, dat Joseph Capadoce het huis ver-nieuwd en verbouwd heeft. Dat nieuwe huis was heel watmeer waard! Als Joseph bij acte van 15 November 1724, ge-registreerd 28 December, het huis, erve en tuin overgeeft aanzijn Zoon Aron Capadoce in mindering van zijn moeders na-latenschap, was het de somma van 10.000 gulden. Daar warenniet bij inbegrepen ,,de twee klyne huisjes aan wederzijde vanhet groote staande&quot;. (Klein Vechtleven en de kleine Boom-gaard). Op 19 April 1725 heeft Aron Capadoce ,,het Huis erveen Thuyn met deszelfs opstal bepotinge en beplantinge ge-naamt den Boomgaard staande en gelegen aan de Vecht opGoudestijn No. 157 zijnde van hetzelve huis Noord- en Zuid-waerds belend de Heer Joseph Capadoce&quot;, getranporteerd aanAbraham Teixeira de Matos. Bijna

een halve eeuw bleef hetdiens eigendom, want op 22 Januari 1771 ging het voor 5000gulden over in handen van den Notaris M. van den Helm.Deze heeft het bij onderhandse acte geschonken aan zijn ZoonNotaris Jasper van den Helm. Deze woonde op het huis Die-pendaal in de Lanen, en is daar in September 1823 overleden.Wie kwam in het bezit van ,,de Boomgaard&quot;? Zijn eenigedochter en erfgename Geertuid van den Helm, die getrouwdwas met den Heer C. L. Arnold. Toen zij op 28 November 1823overleed, is het pand overgegaan, op hare drie kinderen. Bijde scheiding van hare nalatenschap op 27 November 1847 ginghet huis over aan H. G. Arnold, die getrouwd was met denHeer W. van Oordt. Zij overleed te Monster op 5 Mei 1860, enhaar echtgenoot en drie kinderen ontvingen hare nalaten-schap. Bij acte van scheiding harer bezittingen op 30 Mei 1872ten overstaan van den Notaris G. J. F. Tydeman te Naald-wijk werd dit huis voor 4500

gulden toegekend aan Mevr.Tak, geb. van Oordt. Deze heeft het bij onderhandse acte voordezelfde som verkocht aan den Notaris J. J. van den Helm op30 September 1872. Deze heeft het deftige huis jaren langbewoond. Nadien werd het in eigendom verkregen door defamilie Couturier uit Amsterdam, die het in 1933 verkocht aanden Heer van Velzen, de tegenwoordige bewoner, die mij wel-willend inlichting en bescheiden ter inzage verstrekt, waarvanhier acte. A. E. RIENTJES.

