
Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 7
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
1/fiche 3 Transport v Leonard Pijl en WvL(subs)/JdG/JvS

5 Mergen Johannes Pijl Hoogdijkheemraden van de Alblasserwaerd als gecommitteerden van 't Collegie 
Land t.b.v. van de Alblasserwaard
Arij van Vijf Mergen Lands met houtgewas daarop, op Liesveld, Vier Mergen belent ten

Kekum oosten de Heer Burgemr Willem van Harten en ten Westen Joost van Thienhoven

strekkende twee Mergen van de halve Liessteeg tot de dwarssloot van Fredrik 

Diepenhorst en twee Mergen van Fredrik Diepenhorst tot over de Zandwetering

en een Mergen gelegen aan de Oostkant, streckende van de Zandwetering to de 

weersten dwarssloot
Arij van Kekum wonende alhier

Verkoop d.d. 30-06-1772 07-10-1772 150 Gld.

Willem van Lomwel en

Hijeronimus van Kesteren stellen zich borge voor Arij van Kekum

3/fiche 6 Attestatie Pieter van Maaseijk mede schepen dezes Gerechts en 10-11-1772 OvP/JdG/HvK

Willem van Muijlwijk beiden geburen van Arij Captein

verklaren dat zij in 1769 hebben zien lopen een roodbonte veers, nevens enige ande-
re koebeesten in de weide van Frank van Elk welke door de grasseerende pestziek-

te is aangetast en na eenige dagen is gebeterd. De veers is verkcoht door Frank van
Elk aan Arij Heijkoop. Er zijn ook beesten aan gestorven.

5/fiche 8 Deliberatie Arij van Lomwel wonende te Ameide 14-11-1772 OvP/PvM/HvK

Willem van Lomwel woonende te Ameide en

Jannigje van Lomwel huisvrouw van Wouter Boezel, wonend te Rotterdam

nagelaten kinderen van Laurens Pietersz van Lomwel en Jannigje van der Linden,
echtelieden. Hun vader is al jaren geleden gestorven en hun moeder gisteren

beroepen zich op het recht van beraad

7/fiche 10 Procuratie Jacomijntje Maat meerderjarige jongedochter in q.t als erfgename van de nagelaten boedel van 28-11-1772 OvP/JvS/JdG

Adriaan Oostrom, wonende binnen deze Steede
geeft volmacht aan 

Johannes Theodorus 
Suckeland haar zwager wonende in 's Hage 16:7:6 Gld.
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9/fiche 12 Plegtbrief Johannes van Harten woonende binnen deze Stede 12-02-1773 OvP/JvS/JdG

1600:0:0 ten
lasten van 
Johannes van
Harten
geroyeerd en Wilhelmus van Harten jr. zijn broeder, mede binnen Ameide woonachtig 1600:0:0 Gld.
gecasseerd
14-11-1798 In de marge genoemd: Frans Kramer Leendertzn. en Marrigje van Harten, 

echtelieden, wo. binnen Gouda. Zij is eenig nagelaten kind van wijlen Wilhelmus van 
Harten die in Gouda is overleden. Testament d.d. 14-11-1797 voor notaris Cornelis 

van Alphen te Gouda gepasseerd.

11/fiche 18 Transport v Barend Goudriaansz woonende te Wijk bij Duurstede OvP/WvL/HvK

3 Mergen en Drie Mergen 1 hond en 50 roeden lands op Aexterveld, in 't 17de weer, streckende

1 hond 50 van de oostzijde van 't zandpad van de Broeksteege tot de halve Aexterveldse
Roeden Land Stege daar ten zuijden Leendert en Pieter Jansz Diepenhorst en ten noorden dezelve
tbv Floris Diepenhorsten, de diaconij van Meerkerk en Cornelis van den Ham
Vink Floris Vink wonende alhier 16-03-1773 700 Gld.

betaald met kustingbrief van 700 Gld.

13/fiche 21 Kustingbrief Floris Vink wonende binnen deze Stede
t.l.v. Floris Speciaal hypotheecq of onderpand
Vink groot Drie Mergen 1 hond en 50 roeden lands op Aexterveld, in 't 17de weer, streckende
700:00:00 van de oostzijde van 't zandpad van de Broeksteege tot de halve Aexterveldse

Stege daar ten zuijden Leendert en Pieter Jansz Diepenhorst en ten noorden dezelve
Diepenhorsten, de diaconij van Meerkerk en Cornelis van den Ham
Drie Mergen lands aan de Aexterveldse Stege streckende van de halve Aexterveld-
se Stege tot de halve dwarssloot van 't land van Cornelis ????
belend ten noorden Isaac Verheij en ten zuiden de erven van Maria Groen ??
Huijs en erve benedendams aan de oostzijde, strekkende voor van de straat tot 
achter aan de Vaarsloot, belend ten noorden Jorden van Zoenen en ten zuiden 
Gijsbert Roodhorst

Barend Goudriaan Arieszn wonende te Wijk te Duurstede 16-03-1773 700 Gld.

Arij Captein wonende binnen deze Stede stelt zich borge voor Floris Vink, zijnen schoonvader
Speciaal hypotheecq of onderpand
Zes Mergen lands aan de oostzijde van de Broeksteeg, streckende van de halve
Broekstege tot de kade aan de Zouwendijk, belend ten noorden Jorden van Zoenen
en ten zuiden Isaac Verheij en 12-04
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15/fiche 27 Cautie Wilhelmus van Harten jr. brouwer wonende binnen deze Stede 09-04-1773 OvP/WvL/JdG

Jan van Mouwrik nevens de vader van Wilhelmus n.l. Willem van Harten bij acte
d.d. 28-10-1765 zich hadden gesteld als borge voor Gijsbert van Mouwrik, koorn-
molenaar van Ameide en Tienhoven
Jan van Mouwrik is voor enige dagen komen te overlijden
Wilhelmus van Harten jr. stelt zich in plaats van Jan van Mouwrik als borge voor
500 Gld.

17/fiche 30 Transport v/e Peter de Hoop OvP/JvS/JdG

huijs en erve Marcus de Hoop
tbv Geertje Klaas de Hoop en
Vermaat, Marrigje de Hoop eenige nagelatene kinderen
wed.e Bas- met en benevens
tiaan Kleijn 2 nagelaten kinderen van Max de Hoop, hunne broeder,

tesamen erfgenamen van hun ouders Roelof de Hoop en Feijgje Vermaat, in leven
echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Tienhoven
Een huisje en erve, in de Peperstraat bekend als No.54

Geertje Vermaat wed.e en boedelhoudster van Bastiaan Kleijn, wonende op Agthoven 03-05-1773 30 Gld.

19/fiche 33 Transport v/e Elisabeth van Zijl wed.e van Jan van Limburg, wonende binnen deze Stede OvP/WvL/JdG

klein huisje kleijn huisje en erve benedendams aan de zuijdzijde, agter de bakkerije van 
en erve tbv Hijeronimus van Kesteren, daar ten noorden Hijeronimus van Kesteren en ten 
Hijeronimus zuiden Jan van der Ven, strekkende van de halve straat benedendams tot de ge-
van Kesteren meene landsgracht

Hijeronimus van Kesteren mede schepen dezer Stede 03-05-1773 63 Gld.
Koop d.d. 14-10-1772

21/fiche 36 Transport v/e Elisabeth van Zijll wed.e van Jan van Limburg 03-05-1773
huijs en erve Huis en erve benedenDams aan de oostzijde van den hoek van den Hogen of 
aan de oost- Sluijssendijk 
zijde beneden Jan van der Ven
Dams tbv
Jan v.d. Ven

22/iche 38 Elisabveth van Zijl wed.e van Jan van Limburg, wonende binnen deze Stede OvP/WvL/JdG

Huis en erve benedenDams aan de oostzijde van den hoek van den Hogen of 
Sluijssendijk daar ten noorden de Hogen- of Sluijssendijk, ten zuiden Jan v der Ven

Jan van der Ven wonende alhier 310 Gld.
Koop d.d. 14-10-1772
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24/fiche 41 Transport v/e Rutgerus van Bronkhorst 05-05-1773

huis en erve Huis en erve op de Voorstraat 
Een poon- Poonschuit
schuit en een Boot
boot tbv Cor- Cornelis de Kogel
nelis d Kogel

24/fiche 43 Rutgerus van Bronkhorst thans wonende binnen de stad Gouda OvP/JvS/PvM

Een huijs en erve op de Voorstraat, streckkende vooruit de Lecque tot achter ter
halver Nieuwstraat, belend ten noorden Nicolaas Perk en ten zuiden dhr. Cornelis
Verveer
Poonschuijt groot omtrent twaalf lasten, met Renthout, zeijlen, touwen, ankers, want
en toebehoren
Boot

Cornelis de Kogel ordinaris beurt en Marktschipper van Ameide op Rotterdam 05-05-1773 1800 Gld.
koop d.d. 14-11-1772

27/fiche 46 Plegtbrief Fredrik Diepenhorst wonende binnen deze Stede OvP/JvS/JdG

100:0:0 tlv Speciaal hypotheecq of onderpand
Fredrik Een Mergen griendland op Liesveld met het hont gewas, belend ten oosten burgemr.

Diepenhorst Willem van Harten en ten westen Arij van Kekum

een huijs en erve achter de gewezene Brouwerije de drie Snoeken en mede in de

Nieuwstraat uitkomende daar Jan van Steenis naast gelegen

Govert Schim notaris wonende te Haastrecht 15-05-1773 100 Gld.
In de marge staat: Cornelis de Kogel als in huwelijk hebbende Maarigje Brouwer 
die erfgenaam is van wijlen Willem van Lomwel dat deze plegtbrief is overgenomen
bij gemelde van Lomwel van de heer Govert Schim, notaris te Haastrecht en dus
als houder van dien bekent Cornelis de Kogel voldaan en betaald te zijn 29-01-1783

Pas gecasseerd op 26-09-1789

29/fiche 50 Testament v. Johannes van Hattem mr. chirurgijn, wonende binnen de stad Gouda 11-06-1773 OvP/WvL/JdG

Johannes van Maria van Slingerland eerder testament: 
Harten voor notaris Pieter de la Coste binnen de stad Gouda op 20-02-1758 gepasseerd

Nieuw testament:
universele erfgenamen zijne twee kinderen Johannes en Jacob van Hattem en bij 
hun vooroverlijden hun wettige descendenten
Voogd over de minderjarige descendenten Nicolaas van Hattem, mr. chirurgijn te
Krimpen en Jacobus van Hattem, mr. chirurgijn te Giezendam
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31/fiche 54 Acquit Johannes van Hattem mr. chirurgijn, wonende binnen de stad Gouda OvP/WvL/JdG

Zijn ouders Cornelis van Hattem en Maria Coeper hebben op 24-04-1755 een 
wederzijds testament gemaakt.
Cornelis van Hattem is overleden 28-08-1755 en liet vrouw en 7 kinderen na
Johannes wil zich naar het buitenland begeven (1773)

33/fiche 58 Pletbrief 200 Neeltje Groeneveld wed.e van Hendrik Scholte, wonende alhier OvP/JvS/PvM

Gld. tlv Neel- Speciaal hypotheecq of onderpand
tje Groene- 1/4 portie van een Huis en Berg en twee schuuren met boomgaerd daarachter, 
veld, wed.e benedendams aan de westzijde, streckende vooruit de stadsgragt tot aan de Broek-
Hend.k steege ten noorden Bastiaan Wilschut, de huisarmen van Ameide en juffr. de wed.
Scholte Cornelis van Hattem, en ten zuiden Arij Haagsman en Pieter van Maasijk.
geroyeerd en 1/2 Mergen griendland aan de Zouwendijk met houtgewas daarop ten noorden van
gecasseerd de vrouwe van Ameide en ten zuiden de erven Joost van Thienhoven 
26-09-1789 Vier Mergen drie hond lands op Zevenhoven belend ten noorden Isaac Verheij en 

ten zuijden burg.mr. Willem van Harten
gemeld: Vier Mergen Lands op Aexterveld belend ten noorden de erven Bastiaan Kleijn en
Leenderd ten zuiden Arij van Lomwel en de Gemeenelands griend
Noordegraef Twee Mergen een hond lands in 't 37ste Weer op Aexterveld, beland ten noorden
(= schoon de erven van Maarten Kol en ten zuiden Cornelis Muijlwijk
zoon Neeltje) Twee en een half Mergen op Aexterveld, belend ten noorden Arij van Lomwel
heeft de en ten zuiden Daniel de Jong,
francijnen- Vijf Mergen drie Hond lands op Aexterveld in het 34ste Weer, belend ten noorden
brief getoond dhr. Cornelis Verveer, dhr. Joh.s van Kempen en Willem van Lomwel en ten zuiden

Isaac Verheij
Jorden Jansen van Zoenen 12-06-1773 200 Gld.
Anna Johanna Scholte meerderjarige dochter, alhier woonachtig stelt zich als borge voor haar moeder

35/fiche 64 Plegtbrief v. Daniel de Jong wonende binnen deze Stede OvP/HvK/JdG

500 Gld. tlv Speciaal hypotheecq of onderpand
Daniel de Twee en halve Mergen Lands op Aexterveld, strekkende de Aexterveldse Stege tot
Jong aan de kleine Vliet belend ten noorden de erven Cornelis Groeneveld en ten zuiden
geroyeerd en Arij van Lomwel
gecasseerd Vier Mergen een hond lands op Zevenhoven genaamd het klaphekke, strekkende
21-10-1791 van de Broeksteeg tot in de diepte van de Zand Wetering, 
genoemd: Pieter de Groot raad in de vroedschap en burgemeester van Schoonhoven 16-08-1773 500 Gld.
A. de Wek-
ker, wed.e P.
de Groot
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37/fiche 69 Cautie Willem van Lomwel schepen en heemraad HvK/JdG/BdW/AvD

Pieer van Masijk schepen der stede Ameide, wonende alhier
stellen zich borg voor

Olivier van Pamburg schout, gaardermeester en erfhuismeester van Ameide 26-08-1773 6000 Gld.

39/fiche 71 Procuratie Jan van Stenis in q.t als mede erfgenaam van zijn zuster Hillegonda van Stenis, gewoond hebbende OvP/WvL/JdG

en onlangs overleden te Beusichem, wonende te Ameide
volmagt zijn zoon Pieter van Stenis, wonende te Lexmond, om te compareren te
Beusichem voor S& S en te transporten aan

Arij van Stenis zijn broeder
1/2 huijs en erve te Beusichem, nagelaten door Hillegonda van Stenis en waarvan
Arij van Stenis de andere helft bezit. 25-09-1773

41/fiche 73 Transport v. Peter de Hoop OvP/WvL/JdG

2 Mergen Klaas de Hoop
Lands tbv Marrigje de Hoop met en benevens 
Wilhelmus v. Markus de Hoop eenige nagelaten kinderen 
Harten jr. met en benevens de twee nagelatene kinderen van hunnen broeder Max de Hoop

erfgenamen van wijlen hun ouders Roelof de Hoop en Fijgje Vermaat, in leven
echtelieden, gewoond hebbende en overleden in Tienhoven
Zij maken zich sterk voor Marcus de Hoop en de twee minderjarige kinderen van
mede wijlen hun broeder Max de Hoop
Twee Mergen twee hond lands op Aexterveld in het 2de weer, strekkende van de 
halve dwarssloot van Pieter van Masijk en Wilhelmus van Harten tot de halve
Haasterveldsesteege, belend ten noorden de Hooged. Vrouwe Christina Uilenberg
wed.e Leers, vrouwe van Ameide en ten zuiden de wed. Cornelis van Hattem

Wilhelmus van Harten jr. mede Schepen dezer Stede 28-10-1773 192 Gld.

43/fiche 77 Testament v. Gijsbert van Mouwrik koornmolenaar en 13-11-1773 OvP/WvL/JdG

Gijsbert van Annigje den Uijl echteluide wonende onder Ameide
Mouwrik en Langstlevende testament
Annigje den
Uijl

46/fiche 82 Repudiatie Willem van Lomwel mede schepen en wo. binnen deze Stede 13-11-1773 HvK/WvH/WvL

voor zichzelf en voor zijn zwager
Wouter Boezel als in huwelijk hebbende Jannigje van Lomwel

met nog in q.t. als bij dhr. Weesmeeren dezer Stede aangesteld tot voogd over de
minderjarige erfgenamen van Jannigje van der Linden, wed.e Laurens van Lomwel

Arij van Lomwel zijn broeder en 
Jannigje van Lomwel zijn zuster bij acte van 14-11-1772

Zij verlaten de boedel van Jannigje van der Linden
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48/fiche 85 Testament v. Neeltje van Bergen wed.e Lammert Wijtmans, wonende binnen deze Stede 22-12-1773 OvP/JdG/WvHj

Neeltje van verwerpt testament d.d. 10-03-1767 en het mutueel testament d.d. 17-08-1753.
Bergen, wed. Na het overlijden zijn de kleren van haar man uitgekeerd aan Gerrit Koenen Deijens
e Lammert en al het goud en zilver tot lijff en Cieraad van wijlen haar man
Weijtmans Zij legateert aan de drie kinderen van hare zuster Anna Catharina van Bergen,

wed.e van Johannes van Amersvoord
alle kleederen, zoo van linnen, wollen zijde en andere stoffen, goud, zilver ten lijve 
en cierade van haarzelf uitgezonderd 1 zwarte japon, 1 zwarte rok en zwart catoene
jakje met het sterretje, een paars catoen jakje, een zwart boucquette voorschoot, 
een paars catoene voorschoot en een paar zwart gespikkelde kousen, al hetgeen zij
aan haar nicht Neeltje Teunis van Bergen praelegateert
Inzake de roerende en onroerende goederen stelt zij tot erfgenaam
Haren neef Adrianus van Bergen, gepensioneerd vaandig ten diensten van den Staat
der Ver. Nederlanden en bij zijn vooroverlijden zijn huisvrouw Gijsje Tijmans voor 
1/6.
Haar neef en nicht Lammert en Neeltje Teunis van Bergen, ieder voor 1/6 part en
bij hun vooroverlijden deszelfs wettigen descendenten
3/6 deel voor de drie kinderen van haar zus Anna Catharina van Bergen, wed.e van
Johannes van Amersvoord, en vooroverlijden van 1 of meer deszelfs wettige des-
cendenten
Voogd over de minderjarige uitlandige of toezichtbehoevende erfgenamen haar 
neef Adrianus van Bergen

51/fiche 91 Transport v. Hermanus Diepenhorst wonende binnen deze Stede in q.t als gemachtigde van OvP/WvL/HvK

2 Mergen 3 Henricus Wijland predikant te Nijmegen en
hond land tbv Elisabeth Croeze echtelieden
Claas Ven- acte gepasseerd te Nijmegen op 06-12-1773
delo Twee Mergen drie hond griendlant met het 2- en 4-jarig rijsgewas en opgaande

elzebomen daarop op Liesveld in 't 15e Weer, strekkende ter halven sloot van 't
land van Jorden Jansz van Zoenen en Bastiaan Fredrikse tot over de sloot genaamd
de Helsloot, belend ten oosten Gijsbert Roodhorst en ten westen 't Gemeeneland v.
Ameide

Claas Vendelo wonende onder Ameide 19-01-1774 370 Gld.

Arij Fredrikse wonende in Tienhoven en
Jorden Jansz van Zoenen wonende binnen deze Stede

stellen zich borge

versie 01, juli 2018 uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 7 van 19



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 7
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
53/fiche 96 Procuratie Henricus Weijland predikant binnen deser Stede Nijmegen en

dienende tot Elisabeth Croese echtelieden
het voren- maken machtig
staande Hermanus Diepenhorst woonachtig te Ameide 06-12-1773
Transport

55/fiche 98 Transport v Jan van der Ven wonende binnen deze Stede OvP/HvK/WvHj

Huis en erve Hendrik Weling mede schepen dezer Stede 
tbv Hendrik Huijs en erve benedendams aan de Oostzijde op de hoek van den Hogen- of Sluijsen
Weling dijk, strekkende voor van de halve straat tot achter aan de Muur, Snuijver en

Tuijning van Jan van der Ven belend ten noorden de gem. Hogen- of Sluijsendijk en
ten zuiden Jan van der Ven 01-02-1774 600 Gld.

57/fiche 102 Plegtbrief v. Hendrik Weling mede schepen dezer Stede en OvP/HvK/WvHj

400 Gld. tlv Elisabeth Drost echtelieden
Hendrik Speciaal hypotheecq of onderpand
Weling en Huijs en erve benedendams aan de Oostzijde op de hoek van den Hogen- of Sluijsen
Elisabeth dijk, strekkende voor van de halve straat tot achter aan de Muur, Snuijver en
Drost Tuijning van Jan van der Ven belend ten noorden de gem. Hogen- of Sluijsendijk en
echtelieden ten zuiden Jan van der Ven
geroyeerd en Arie van Lomwel wonende binnen deze Stede 01-02-1774 400 Gld.
gecasseerd
13-02-1789 Nog genoemd: Elisabeth Drost, wed.e Hendrik Weling en Marrigje Borst, wed.e 

van Arij van Lomwel.

59/fiche 107 Transport v Gerrit Dijns OvP/HvK/WvHj

een huijs en Jan Labron en
erve tbv Hermanus Labron beide meerderjarige jongmannen, enige nagelaten kinderen v Berendina Beekmans
Schepen aan haar in huwelijk verwekt door Casper Labron en dus tesamen de geïnstitueerde
Christoffel erfgenamen van wijlen Lammert Weijtmans en Adrianus van Bergen, gepensio-
Reine neerd vaandig ten dienste van den staat der Vereenigde Nederlanden

doorgehaald: voogden van de uitlandige Lammert van Bergen
Neeltje van Bergen meerderjarige ongehuwde dochter
Elisabeth van Amersfoort en
Catharina van Amersfoort zijnde deze alle de gezamentlijke erfgenamen van Neeltje van Bergen in leven 

wed.e van Lammert Wijtmans
Een huijs en erve met winkel en borden in de Nieuwstraat, strekkende van de halve
Nieuwstraat tot achter gelijks de Achtermuer van Leendert en Pieter Jansz 
Diepenhorst, belend ten noorden Margareta en Johanna de Groot en ten zuiden de
Diepenhorsten

Christoffel Reine mede schepen deser Stede 01-03-1774 300 Gld. 
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61/fiche 111 Testament v Olivier van Pamburg schout en secretaris dezer Stede en 12-03-1774 WvL/WvHj/HWe

Olivier van Petronella van Varseveld echtelieden wonende binnen dese Stede
Pamburg en Langstlevende testament
Petronella v zijn moeder en haar vader leven nog
Varseveld
echtelieden

64/fiche 117 Acte van Hermanus Diepenhorst wed.r van Gerbregt Croeze, wonende binnen deze Stede 21-03-1774 OvP/WvL/WvHj

assumptie volgens mutueel testament d.d. 30-01-1770 voor Notaris Rudolphus Ockerse te 
bij Hermanus Vianen gepasseerd
Diepenhorst aanstelling als voogd over de minderjarige of uitlandige of toezichtbehoevende kinde

ren:
Henricus Weijland zijn zwager, thans predikant te Nijmegen of bij diens vooroverlijden
Christoffel Reine en
Adrianus Diepenhorst zijnen broeder, wonende binnen de Stad Rotterdam en bij diens vooroverlijden of 

onbekwaamheid: zijn zwager 
Pieter de Jong mede wonende binnen Ameide

66/fiche 129 Plegtbrief Bernardus de Waal burgemeester dezer Stede 21-04-1774 OvP/JdG/HvWe
2100:0:0 tlv
Bernardus de Gerardus de Waal zijn neef, koopman te Amsterdam 1300 Gld.
Waal Jacob Cambier kannonik van 't Capittel van St. Pieter te Utrecht 500 Gld.
geroyeerd en Willem Noodhoven predikant te Vianen 300 Gld. 01-04-1774 2100 Gld.
gecasseerd Speciaal hypotheecq of onderpand
03-11-1777 Huijs, erve en grutterije aan de oostzijde van de Dam, strekkende voor van de Dam

tot achter in de Diepte van de Lecq, ten noorden Peter Vermeulen en ten zuiden
de erfgenamen van Cornelis Groeneveld
In de Marge: 300 Gld. met rente Vianen 31-10-1777 was get. Willem Noodhoven
500 Gld. op 01-11-1777 was getekend Jacob Cambier.
1300 Gld. met interest 03-11-1777 was getekend Gerard de Waal 

70/fiche 130 Testament v Jan van den Ham en 18-04-1774 OvP/WvL/WvHj

Jan van den Hendrikje Everings Echtelieden wonende op de Sluijze onder Ameide
Ham + Hen- maken een langstlevenden testament
drikje Eve-
rings
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73/fiche 136 Transport v/e Willem van Harten oud Burgemr. dezer Stede en OvP/PvM/Hwe

huijs en erve Isaac Verheij schepen van Tienhoven
tbv Jan van in q.t vals executeurs van het testament van wijlen Arien Haagsman en Maria 
Limburgh Uittenboomgaard, in leven echteliede. Testament d.d. 13-02-1760

Huijs en erve met bepoting en beplantinge daarop benedendams aan de westzijde
van de gracht, strekkende uit de Stadsgracht westw. aan vier voet van de Grooten
berg af tot aan de tweede thuijn in den Boomgaard, belend ten noorden de erfgena-
men van Cornelis Groeneveld en ten zuiden Pieter van Masijk

Jan van Limburgh wonende binnen deze Stede 30-04-1774 230 Gld.
gekocht 25-01-1774

75/fiche 140 Plegtbrief v Jan van Limburgh wonende binnen deze Stede OvP/PvM/Hwe

200 Gld. tlv Speciaal hypotheecq of onderpand
Jan van Huijs en erve met bepoting en beplantinge daarop benedendams aan de westzijde
Limburgh van de gracht, strekkende uit de Stadsgracht westw. aan vier voet van de Grooten

berg af tot aan de tweede thuijn in den Boomgaard, belend ten noorden de erfgena-
men van Cornelis Groeneveld en ten zuiden Pieter van Masijk

Jan de Groen schepen dezer Stede 30-04-1774 200 Gld.

77/fiche 144 Testament v Pieter Jansz Diepenhorst wonende binnen deze Stede 18-08-1774 OvP/JdG/PvM

Pieter Jansz legateert aan
Diepenhorst Leendert Jansz Diepenhorst zijn broeder 

het vruchtgebruik en inkomsten van alle goederen, roerende en onroerende, actien
en credieten en in eigendom van alle goederen, roerende en onroerende, actien en 
credieten tot zijn enige en universele erfgenamen

Neeltje Diepenhorst zijn nicht en
Hermanus Diepenhorst zijn neef, kinderen van zijn broeder Leendert Jansz Diepenhorst

Benoemt tot voogden over minderjarige, uitlandige of toezicht behoevende erfgena-
men

Pieter de Jong en  
Christoffel Reine

80/fiche 149 Testament v Pieter de Jong Czn en 27-10-1774 OvP/HvK/WvHj

Pieter de Geertruid Leenderts
Jong Czn. En Diepenhorst echtelieden wonende binnen deze Stede
Geertruid maken een langstlevende testament
Leenderts Ook genoemd
Diepenhorst Neeltje Diepenhorst haar zuster

Hermanus Diepenhorst haar broeder
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85/fiche 158 Procuratie Neeltje Leenderts 18-11-1774 OvP/JdG/CR

gepasseerd Diepenhorst bejaarde ongehuwde dochter, wonende binnen deze Stede
bij Neeltje als door 
Leenderts Jannigje Spinhoven bij dezelve testament op 28-05-1753 voor S&S van Ameide gepasseerd, besproken
Diepenhorst legatrice van het na te melden huijs

contstitueert 
Hermanus Diepenhorst haar broeder, wonende mede binnen deze Stede om te compareren voor S&S van

Lexmond
Huijs, erve en boomgaard groot twee hond lands onder Lexmond, strekkende 

??? van Dam

87/fiche 161 Plegtbrief v Neeltje Groeneveld wed.e Hendrik Scholte, wonende binnen deze Stede OvP/WvL/PvM

350 Gld. tlv Speciaal hypotheecq of onderpand
Neeltje Groe- 1/2 van een huijs, Berg en twee Schuuren met een Boomgaerd daarachter 
neveld, wed. Benedendams aan de westzijde, strekkende vooruit de Stadsgracht tot aan de 
Hendrik Broeksteege belend ten noorden Bastiaan Wilschut, de huisarmen van Ameide en
Scholte de wed.e Cornelis van Hattem, en ten zuiden Johannes van Limburgh en Pieter van
geroyeerd en Masijk
gecasseerd Een halve Mergen griendland aan den Zouwendijk met het houtgewas daarop be-
12-01-1778 lend ten noorden de vrouwe v Ameide en ten zuiden de erven Joost van Tienhoven

Vier Mergen drie hond lands op Zevenhoven belend ten noorden Isaac Verheij en
ten zuiden oud burgemr. Willem van Harten
Vier Mergen lands op Aexterveld, belend ten noorden de erven Bastiaan Kleijn en
ten zuiden Arij van Lomwel en de gemeenlandsgriend
Twee Mergen een hond lands op Aexterveld in 't 37ste Weer, belend ten noorden
de erven Maarten Koll en ten zuiden Cornelis Muijlwijk
Twee en een half Mergen op Aexterveld belend ten noorden Arij van Lomwel en
ten zuiden Daniel de Jong
Vijf Mergen in 't 34ste Weer, belend ten noorden dhr. Conelis Verveer, dhr. Johan-
nes van Kempen en uxor en Willem van Lomwel en ten zuiden Isaac Verheij

Michiel van Stroeve en Anna van Dijl, echtelieden wonende te Kamerik 18-01-1775 350 Gld.
obligatie d.d. 18-10-1773 van 150 Gld.

89/fiche 168 Transport Cornelis van den Andel mr. broodbakker, wonende binnen deze Stede Ameide OvP/PvM/JdG

Weijland met hoek Griend binnen de Wielkade van anderhalf Mergen op Liesveld
in 't 17de Weer, belend ten westen dhr. P. Boellaard, heere van Thuijl en ten oosten
de erven van de wed.e Cornelis Groeneveld.

Hermanus Drost mr. timmerman, wonende onder Ameide
Plechtbrief á 200 Gld. d.d. 19-01-1768 tbv de nagelaten minderjarige kinderen van
Johannes Verheij, niet kunnende worden afgelost voordat de jongste van deze kin-
deren meerderjarig is, maar blijft Cornelis van den Andel voor zijn rekening houden 19-01-1775 375 Gld.
koop d.d. 11-1774
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91/fiche 172 Donatie Willem van Lomwel president schepen en binnenlandse heemraad, wonende alhier 30-01-1775 OvP/HvK/PvM

intervivos huijs, achterhuis en erve, berg en schuur aan de Oostzijde Benedendams, strekken-
de van de halve straat tot achter ter halver vaarsloot, belend ten noorden Jan van 
der Ven en ten zuijden Jorden Jansz van Zoenen
Willem van Lomwel mag de voor-of opkamer ten zuiden van het huis wel blijven 
gebruiken alsmede de twee achterste gebinten van 't Achterhuis en van de gehele
schuur om erin te wonen en goederen te bergen
Vier Mergen Weijland op Aexterveld, strekkende van de Broeksteeg tot de halve
Aexterveldse Steege belend ten noorden Jan van Harten, dhr. van Kempen en 
Gerrit de Bie en ten zuiden dhr. Cornelis Verveer

Willem Lomwel de Kogel zijn (achter?) neef, minderjarig zoontje van Cornelis de Kogel en Marrigje 
Brouwer, echtelieden

Cornelis de Kogel wonende binnen deze Stede accepteert de donatie namens zijn zoon Willem
Lomwel de Kogel van zijn oom Willem van Lomwel

94/fiche 177 Procuratie Anthonij van Dijk burgemeester dezer Steede 04-02-1775 OvP/WvL/PvM
maakt volmagtig

NN Schiette Catte gerechtsbode der Stede Middelburg en wonende aldaar
om te innen van diverse personen in en omtrent de stad Middelburg woonachtig

96/fiche 180 Testament v Hieronimus van Kesteren 02-03-1775 OvP/WvL/JdG

Jasper Pieter van Masijk en
Verkerk Wilhelmus van Harten jr. schepenen dezer Stede

zijn op 08-02-1775 ten huize van Jasper Verkerk geweest die ziek te bedde lag en
zijn testament wilde opmaken
Universele erfgenaam:

Peeter Verkerk zijn broeder en
Pietertje Verkerk zijn zuster, huijsvrouw van Lammert Bunschooten

Speciale uitsluiting van zijn halve broeder en zuster Laurens en Lijntje Verkerk

98/fiche 184 Schuldbrief Harmen van Gelderen wonende binnen deze Stede OvP/HvK/JdG

tlv Harmen Speciaal hypotheecq of onderpand
van Gelderen Huijs, erve en schuur aan de oostzijde van den Dam, strekkende voor van den Dam
200:0:0 Gld. tot achter aan de Stadsgrond, belend ten zuiden dhr. Anthonij van Dijk, Burgemr.
geroyeerd dezer Stede en ten noorden de kinderen van Hendrik Scholte
06-06-1776 Willemijntje van Driel wed.e Adriaan Bons 08-03-1775 200 Gld.
gecasseerd
30-07-1776
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100/fiche 188 Transport v/e Isaac Verheij schepen van Tienhoven OvP/JdG/CR

huijs erve en Jan Verheij wonende onder Tienhoven
boomgaard welke met en benevens zijn broeders
tbv Gerrit v Jacobus Verheij en
der Grijn Willem Verheij de 3 meerderjarige nagelatene kinderen en erfgenamen zijn van Emmigje Loosdorp

door Isaac Verheij aan haar in 1ste huwelijk verwekt
Een huijs, erve en boomgaard aan de Achterweg, belend ten noorden de erfgena-
men van Maarten Kol en ten zuiden Cornelis Pellen

Gerrit van der Grijn wonende binnen deser Stede 01-07-1775 400 Gld.

102/fiche 191 Kustingbrief Gerrit van der Grijn wonende binnen deser Stede OvP/JdG/CR

400 Gld. tlv Speciaal hypotheecq of onderpand
Gerrit v der Een huijs, erve en boomgaard aan de Achterweg, belend ten noorden de erfgena-
Grijn men van Maarten Kol en ten zuiden Cornelis Pellen
geroyeerd en Isaac Verheij wonende onder Tienhoven
gecasseerd Jacobus Verheij wonende onder Lopik
19-02-1791 Willem Verheij wonende binnen deze Stede
voor 200 Gld. Jan Verheij onder Tienhoven woonachtig
w.s. Willem
Verheij
Overige 200
Gld. 1788
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Nu volgt een reeks aantekeningen uit 1808

104/fiche 197 Vergadering Gerbrecht van Dijk wed.e van Christoffel Reijne, wonende binnen deze Stede 15-02-1808 LN/JvL/AC WVh abs.
S&S heeft 17-02-1808 een testament opgemaakt conform het request d.d. 15-02-1808 Cornelis van Andel is

Curatoren Hendrikus de Wekker de Groot, wonende aan den Rhijndijk over Alphen overleden
en Fredrik de Groot, wonende te Schoonhoven

fiche 202 Vergadering Isaac Verheij (Jacobuszn) mr. metselaar wonend te Ameide, eiser en requirant 23-04-1808 LN/JvL/AC WVh abs.
S&S contra Cornelis van Andel is

Bastiaan Kouwenhoven mede onder Ameide woonachtig, gedaagde en gerequireerde overleden
Eis om de gedaagde op te leggen een betaling van 38:11:8 Gld. inzake arbeidsloon 
en geleverde materialen in 1800 onder aftrek van 7:12:0 Gld. aan aardappelen
Eis word toegekend

fiche 204 Rechtsdag Willem Verheij (Isaaczn) mr. timmerman wonende te Ameide, eiser en requirant 23-04-1808 LN/JvL/AC WVh abs.
dd 23-4-1808 contra Cornelis van Andel is

Bastiaan Kouwenhoven mede onder Ameide woonachtig, gedaagde en gerequireerde overleden
Eis om de gedaagde op te leggen een betaling van 39:4:0 Gld. inzake arbeidsloon 
en geleverde materialen in 1800 onder aftrek van 2:10:0 Gld.
Eis word toegekend

fiche 206 Rechtsdag Roelof de Hoop Pzn wonende onder Willige Langerak, doch zijn domicielie gekozen hebbende ten huize 14-09-1808 LN/AC/WVh JvL abs.
dd 14-9-1808 van Arie van der Ham, wo. alhier als Arrestant en Requirant Cornelis van Andel is

contra overleden
Klaas Stikker schipper leggende thans alhier en ladig geärresteerde en gerequireerde

Klaas Stikker stelt zich geen partij maar zegt wel appelen te hebben gekocht van
Cornelis van Pruissen, doch aan Hermanus Diepenhorst Fr. Zn. wegens de 
door hem geleverde appelen te zullen betalen 55:16:0, alzo denzelve buiten die belof-
te weigerde die appelen aan Cornelis van Pruissen te leveren dat hij voorts geen 
ander geld van Cornelis van Pruissen (wegens geleverde appelen) onder zich heeft 
dan 27:12:8 welke hij bereid is te betalen aan de rechthebbende.
Het gerecht verleent de verzochte condemnatie
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fiche 209 Vergadering Gerbrecht van Dijk wed.e van Christoffel Reijne, wonende binnen deze Stede 01-09-1809 absent M. Duijbus,

S&S heeft 17-02-1808 een testament opgemaakt L. Noordegraaff en 
De omstandigheden van Gerbrecht zijn veranderd W. Verheij
Zij legateert aan haar dienstmaagd Aarke Boele, als zij bij het overlijden van Ger-
brecht nog in dienst is, 25 Gld.
Zij sluit nu uit van haar testament: haar zoon Rutgerus Reijne en diens huisvrouw
Johanna Elzelina van Torenburgh wegens willekeurig en onbetaamlijk gedrag
Zij wil de meubelen, huisraad etc terug welke Rutgerus Reijne en zijn huisvrouw 
bij acte d.d. 25-12-1807 in mindering kregen van een som van 5000 Gld.
Alle proceskosten in de zaak contra Gerrit Anthonij van Torenburgh te Utrecht 
waarin Gerbrecht is ingewikkeld onder invloed van haar zoon Rutgerus Reijne en
diens huisvrouw 
Alle kosten welke Rutgerus Reijne en zijn huisvrouw menen nog ten laste te hebben

112/fiche 216 Rechtsdag Jan Cornelis de Leeuw gewoond hebbende onder Boeicop doch thand woonachtig aan de Ouden Rijn onder compleet Gerecht exc.
15-07-1809 de Meer als eiser en requirant M. Duijbus en Willem

contra Verheij = indispoost
Pieter van den Hoff wonende te Ameide, gedaagde en gerequireerde

Schuldbekentenis d.d. 14-02-1809 van 352:15:0 Gld. tbv Jan Cornelis de Leeuw om
de helft te betalen op 25-03-1809 en op 06-05-1809 de andere helft. Er is slechts 
70 Gld. betaald

113/fiche 218 Rechtsdag Jan Cornelis de Leeuw wonende aan den Rijndijk onder de Meere, eiser en requirant absent: HvK/AvdH/
15-07-1809 contra WV, CvdA overleden

Pieter van den Hoff wonende te Ameide als gedaagde, gerequireerde en defaillant
Veroordeling gedaagde om te betalen 352:15:0 Gld verminderd met 70 Gld.
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114/fiche 220 Vergadering Hendrikus de Wekker de Absent: AC/AvdH

S&S Groot wonende in s Hage MD/WV zijn wegens 
02-07-1810 Frederik de Groot wonende te Schoonhoven in q.t als curators over de persone en goederen van zware ongesteldheid. 

Gerrebrecht van Dijk wed.e van wijlen Christoffel Reijne, wonende te Ameide HPvA en CvdA overl.
verkoop Hofstede:
Huijs gemerkt nr. 28, twee schuren en een hooiberg met hooi alsook een tuinhuis en
erve vanouds genaamd 't Einde
Elf Mergen land met bepotingen, beplantingen onder Ameide:
200 Roeden boomgaard, bij en voor de bovengenoemde hofstede strekkende van de
Prinsengracht westw. tot de Stadsgracht belend ten noorden Roel de Hoop en ten
zuiden de Stadsgracht
Een Mergen 300 Roeden weiland vanouds genaamd de Geer op Liesveld in 't 5de 
Weer, strekkende van de halve Broekschen dijk tot halver sloot van een perceel 
land toebehorende aan Jacobus van Lomwel.
Een Mergen 500 Roeden wei- en griendland met driejarig houtgewas op Zevenho-
ven in het 8ste Weer, strekkende van de halve Broeksteeg tot de halve Achterwete-
ring
Vier Mergen 350 Roeden boomgaard en weiland op Aexterveld in het 9de Weer
strekkende van de halve Broeksteeg tot de halve Aexterveldse Steeg, belend ten
noorden dhr. Duijbus en ten zuiden de wed.e Arij van Lomwel
Twee Mergen 225 Roeden hooiland op Aexterveld strekkende van de halve Aexter-
veldse Steeg tot over de Kleine Wetering belend ten noorden A. de Groot en ten
zuiden de wed.e A.B. Heijkoop
De helft van Vierhonderdveertig Roeden bouwakker waarvan veertig Roeden erf-
pachtgrond, op Aexterveld in 't 33ste Weer, strekkende van het Zandpad der Broek-
steeg tot halver Vaarsloot en van halver Liesveldse Steeg westw. tot halver dwars-
sloot van Arij Vendeloo 5420 Gld. á

Koopster niet genoemd ... 20 St. 't stuk

Twee Mergen 100 Roeden hooiland op Aexterveld in 't 33ste Weer strekkende van 
de sloot tot halverwegen de kleine Vliet, belend ten zuiden den Heer en Vrouw van
Ameide en ten noorden Ad. Verheij
De helft van 440 Roeden bouwakker waarvan de wederhelft hierboven beschreven
Een Mergen Rietzouwens onder Meerkerk aan den Zouwendijk en de Zederik, 
belend ten zuidwesten Joh.s Slingerland en ten noordw. Cornelis Jongerheld?
Een Mergen hooi zouwens onder Meerkerk aan den Zouwendijk en de Zederik
belend noord en zuidwestw. de wed. Dirk Willemse

Koopster moet presteren de huur van A. van der Leeden op 01-11-1810
de huur van Amel Oskam expirerende Kerstmis 1810 zal bij de verkoopster blijven
koopster zal overnemen tegen de door 3 neutrale deskundige personen getaxeerde
Paard, volwassen en kleinvee bij de hofstede horende en een boerenwagen, een
houtslede, een wip, enige tuigen en stalgereedschap
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1/4 contant, 1/4 op 3, 1/4 op 6 en de rest 1/4 op 9 maanden na de taxatie
555 Gld. zal worden verrekend tussen verkoopster en koopster
Door deze verkoop vernietiging van contracten d.d. 15-03-1783 en 13-01-1804 tus-
sen Gerbrecht neffens wijlen haren man of in privé en de koopster

117/fiche 227 Vergadering 13-06-1810 absent MD/WVh/
S&S Geertruijda de Meij wed.e van wijlen Pieter Meuser, in leven mr. chirurgijn alhier in q.t als universele HPvA. Overl.: CvdA
05-07-1810 erfgename van haren man en voogdes over zijn nagelaten twee minderjarige kinde-

ren.
mutueel testament 22-04-1799 voor notaris Jeremias van der Grijp te Gouda gepas-
seerd. Pieter Meuser is 31-03-1810 overleden

Ento Jansz Mecima koninklijk notaris en procureur te Vianen
De inboedel wordt verworpen

118/fiche 230 Vergadering Zij zweren gehoorzaamheid en getrouwheid aan de Keizer 22-07-1810 LN/AvdH/JvL/JvK/
S&S AC en secret. WV

119/fiche 234 Vergadering Willem Verhagen schout en secretaris absent LN/AvdH/MD
S&S Willem Pernis notaris procureur te Vianen en WVh, de laatste 2
29-10-1810 curatoren over de verworpen boedel van wijlen Pieter Meuzer, in leven Genees- en wegens ongesteldheid

Heelmr. alhier wegens overlijden:
Ento Jansz Mecima in q.t als toeziend voogd over de 2 minderjarige nagelaten kinderen van Meuzer CvdA/HPvA

Geertruijda de Meij en Pieter Meuser waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd,
maar de acte is niet gevonden
In de boedel werd aangetroffen en zijn door Geertruijda de Meij ingebracht:
Een ladetafel, een tafel, Tien stoelen en een Fauteuil met groene zittingen
een verlakt servies (bewijs: brief van dhr. de Moraaz d.d. 30-07-1810 te Schiedam
Verder als in eigendom behorende aan de wed.e Johannes Meuzer, moeder van
Geertruijda de Meij, met bewijs een handschrift d.d. 18-04-1810 van Geertruijda
en brief met affirmatie door haar oom Theodorus Scholten get. R'dam 14-8-1810
een Noteboome cabinet, een verlakte ladetafel, twee spiegels met vergulde lijsten,
een bed, peuluw en kussen, en een kopere koffijkan.
Gerechtelijke beslissing: De goederen worden buiten de boedel gehouden.
nog verscheen in deze:

Leendert Diepenhorst voor en ten behoeve van zijn aangehuwde zuster
Neeltje Hofland wed.e Dirk van Elk

Dirk van Elk heeft aan Pieter Meuzer verkocht een chais met het kussen, tuigen en
sweep, zonder daarvoor enige betalinge te hebben ontvangen
Zij krijgt dit terug en de pretensie van 172:0:0 vervalt daarmee
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fiche 239 Rechtsdag Warnardus Verhagen Schout en Secretaris dezer Stede Schuld Uitbetaald Compleet Gerecht 

11-01-1811 Willem Pernis notaris en procureur te Vianen in q.t als curatore in de verworpen en insolvente excl. JvL
boedel en nalatenschap van wijlen Pieter Meuzer, in leven heelmeester en den overleden: MD/HPvA/
31-03-1810 overleden te Ameide CvdA/WVh
contra
bekende en onbekende crediteuren

Geertruijda de Meij wed.e van wijlen Pieter Meuser, in leven mr. chirurgijn 
begrafeniskosten 143:7:12 Gld. Fl. 143:7:12 Fl. 100:0:0

Johanna Diepenhorst dienstmeid bij Pieter Meuser
huurloon (dienstbodenloon) van 10 St. per week voor 20 weken Fl. 10:0:0 Fl. 10:0:0

Willem Verheij mr. timmerman alhier
132:7:4 wegens reparatie aan 't huis over de jaren 1808 en 1809 daarvan afgetrok-
ken 9:17:12 als schuldig aan de boedel, dus resteert Fl. 122:9:8 Fl. 122:9:8
Er worden advertenties gezet in de Courant van Amsterdam d.d. 18 en 20-12-1810
In de Utrechtse Courant d.d. 17 en 21-12-1810 en de Haarlemsche Courant d.d.
25 en 27-12-1810

Pieter Kloos mr. timmerman alhier
wegens reparatie aan 't huijs Fl. 12:2:4 Fl. 12:2:4

Hermanus Diepenhorst mr. timmerman alhier
3:1:12 met aftrek van 2:4:0 door hem aan de boedel verschuldigd rest: Fl.  0:17:12 Fl.  0:17:12

Andries Vermeulen mr. smid alhier Fl. 2:10:0 Fl. 2:10:0
Pieter Friedman mr. verwer en glazenmaker voor leverantie en arbeidsloon 1:17:8 onder aftrek van

14 stuivers aan de boedel verschuldigd resteert Fl. 1:3:8 Fl. 1:3:8
Abraham Levij wonende alhier 8:10:0 voor geleverd vlees in de laatste 6 maanden voor het overlij- Fl. 8:10:0 Fl. 8:10:0

den van Pieter Meuser
Pieter Versaal voor geleverde turf binnen de zes maanden voor het overlijden 9:12:0
Daniel Gerard van der Burgh mr. en de erven van wijlen Vrouwe Iganatia Maria Bichon 500:0:0 ingevolge 

hypotheecqbrief d.d. 21-07-1809  met 42:13:0 rente Fl. 542:13:0 Fl. 542:13:0
Ento Jansz Mecima notaris, voor het opstellen van een boedelinventaris Fl. 56:5:0 Fl. 56:5:0
Arie Baas wonende te Stolwijk wegens een schuldbekentenis door P. Meuser en huisvrouw

d.d. 08-05-1804 van 200:0:0 en op 14-05-1805 van 200:0:0 met renten van 40 Gld.
Leverantie van 2 vette varkens in 1807 en 1808 onder aftrek van 15:15:4 voor adm.
loon als gewezen medevoogd over Cornelis Douwe á 51:0:0, resteert 491:0:0 Fl. 440:0:0
Deze schulden zijn preferend Fl. 51:0:0
De volgende schulden zijn concurrent:

Maria Elisabeth Scholten wed.e. van Johannes Meuser wonende te Rotterdam schuldbekentenis d.d. 28-09-
1801 tezamen 2400:0:0; Nog geleend 400:0:0 Fl. 2800:0:0

Theodorus Scholten te Rotterdam wegens geleverde winkelgoederen in 1799, 1800 en 1801: Fl. 814:1:0 Fl. 814:1:0
Bendfort en co te Gouda wegens geleverde drogerijen in 1809: Fl. 549:14:8 Fl. 549:14:8
Jan van den Andel mr. Broodbakker voor geleverd hooi en brood: Fl.  220:0:0 Fl.  220:0:0
Adrianus Verheij wegens geleverde winkelwaren Fl. 81:18:0 Fl. 81:18:0
Philip Abraham wegens geleend geld en geleverd vleesch: Fl. 218:18:8 Fl. 218:18:8
Fredrik de Graaf wegens geleverde winkelwaren: Fl. 147:14:4 Fl. 147:14:4
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Hartog Abrahams te Schoonhoven: Fl. 48:17:0 Fl. 48:17:0
De Ruijter apotheker te Schoonhoven: Fl. 30:0:0 Fl. 30:0:0
L.C. Fabritius te Lexmond wegens geleverde tabak: Fl. 28:11:4 Fl. 28:11:4
Coenraad de Jong en
Arie Vuurens te Tienhoven: Fl. 40:0:0 Fl. 40:0:0
Frederika van Dijk Fl. 48:3:12 Fl. 48:3:12
Gerrit Limburg Fl. 40:4:12 Fl. 40:4:12
Arij Fredrikse Fl. 20:0:0 Fl. 20:0:0
Jan Herpst wagenmaker: Fl. 7:10:0 Fl. 7:10:0
Gerrit de Bie Fl. 22:10:0 Fl. 22:10:0
Johannes Mesker Fl. 20:8:0 Fl. 20:8:0
J.A. Kievit Fl. 30:18:0 Fl. 30:18:0 
P. Verzaal Fl. 8:0:0 Fl. 8:0:0
Abram Levij Fl. 15:10:0 Fl. 15:10:0
Dirk Peters Fl. 1:10:0 Fl. 1:10:0
Lammert van Sessen Fl. 13:2:0 Fl. 13:2:0
Arie Maat Fl. 9:0:0 Fl. 9:0:0
Peter Verkerk Fl. 10:0:0 Fl. 10:0:0
Cornelis Jongkind Fl. 3:18:0 Fl. 3:18:0

Rekening van Warnardus Verhagen, schout en secretaris en van Willem Pernis,
notaris en procureur te Vianen van 906:19:8 onder aftrek van 40:16:8 rest: 866:3:0

fiches 254 t/m duplicaten
fiche 294 104 t/m 109
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