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1/fiche 4 Transport Nicolaas Ariens mr., als procuratie hebbende van zijn schoonvader LAvS/HvP/WvG
Pieter Boellaard heer van Tuijll, volgens procuratie d.d. 26-02-1796 te Herwijnen

Een bouwhuijsje, genummer 122 
Vier Mergen bouw-, wei- en griend en boomgaardland op Liesveld in het 17de
Weer, strekkende van het griendland van Marcelis Duijbus tot de boomgaard van 
Arie Bastiaans, belend ten oosten mevr. de wed.e Leers, Pieter van Tienhoven, 
Cornelis van den Andel en Hermanus Drost, en ten westen Cornelis van den Andel
Jan Verheij, Pieter van Tienhoven, Hermanus Drost en Frederik Bastiaanse
Een streep Zouwens buiten de Zouwendijk tegenover het bovenstaande bouwhuisje
en boomgaardland

Arie van der Ham kastelein in de Herberg 's Lands Welvaaren binnen dezer Stede 29-02-1796 1400 Gld.
Extract P. Boellaard Heere van Tuill, burger van Herwijnen, geeft procuratie aan zijn gehuwde zoon 

(=schoonzoon)
N. Ariens mr., om uit zijn naam te transporteren

Hypotheek Arie van der Ham kastelein in de Herberge 's Lands Welvaaren binnen Ameide LAvS/HvP/WvG
Speciaal hypotheecq of onderpand
Een bouwhuijsje, genummer 122 
Vier Mergen bouw-, wei- en griend en boomgaardland op Liesveld in het 17de
Weer, strekkende van het griendland van Marcelis Duijbus tot de boomgaard van 
Arie Bastiaans, belend ten oosten mevr. de wed.e Leers, Pieter van Tienhoven, 
Cornelis van den Andel en Hermanus Drost, en ten westen Cornelis van den Andel
Jan Verheij, Pieter van Tienhoven, Hermanus Drost en Frederik Bastiaanse
Een streep Zouwens buiten de Zouwendijk tegenover het bovenstaande bouwhuisje
en boomgaardland

Marcelis Duijbus dijkopzichter van den Alblasserwaard 29-02-1796 1000 Gld. á
20 St. 't Stuk

4/fiche 10 Donatie inter Marigje Bouter wed.e en universele erfgename van Jan van Gelderen, in leven mr. zilversmid te LAvS/CRn/JR
vivos Ameide

uit consideratie en getrouwe hulp en aanmerkelijke diensten van haren zoon
Cornelis van Gelderen werkzaam in de affaire der zilversmederij tijdens het leven en vooral na het overlij-

den van Jan van Gelderen op 30-05-1794
de goederen van haar boedel, goud en zilverwerk 29-04-1796 < 1000 Gld.

5/fiche 12 Transport Christoffel Reijne burgemr. deser Stede LAvS/JR/PdeJ
Een Mergen weiland in het 3de Weer op Zevenhoven met een hoekje meent in erf-
pacht, strekkende van de halve dwarssloot v Arie Vendeloo tot over de Meentkade
tot aan de Hoogendijk, belend ten noorden Nicolaas van Slijpe en ten zuiden Herma-
nus Vendeloo
Verkregen op 06-07-1769

Gerrit van Mouwrik wonende aan de Zouwendijk 28-05-1796 200 Gld.
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6/fiche 15 Hypotheek Gerrit van Mouwrik wonende aan de Zouwendijk LAvS/JR/PdeJ
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een Mergen weiland in het 3de Weer op Zevenhoven met een hoekje meent in erf-
27-02-1811 pacht, strekkende van de halve dwarssloot v Arie Vendeloo tot over de Meentkade

tot aan de Hoogendijk, belend ten noorden Nicolaas van Slijpe en ten zuiden Herma-
nus Vendeloo
huijs, hofje en boomgaard aan den Zouwendijk daar ten noorden Claas van der Ham
en ten zuiden Willem Dirksen
BORG: Jacob van Mourwik, zijn zoon wonende te Lopik

Jacobus van Lomwel schepen dezer Stede 28-05-1796 800 Gld. á
20 St. 't Stuk

7/fiche 17 Transport Hermen Vendeloo gerechtsbode dezer Stede in q.t als procuratie hebbende van LAvS/JvL/CdJ
Jan Schalksz Baris wonende in Charlois, procuratie d.d. 25-07-1796

Een schuit, een zgn. Hengst, groot Drie lasten lang over steeven 28 Voeten en 
breed 9 Voeten met alle zeilen, fokken, ankers, touwen, haken, bomen 

Frank van Kekem wonende binnen dezer Stede en 29-08-1796 380 Gld.
Jacob van Kroften wonende te Harmelen

8/fiche 19 Procuratie Jan Schalksz Baris wonende te Charlois
geeft volmacht aan

Hermen Vendeloo gerechtsbode Ameide
Een schuit, een zgn. Hengst, groot Drie lasten lang over steeven 28 Voeten en 
breed 9 Voeten met alle zeilen, fokken, ankers, touwen, haken, bomen 

Frank van Kekem wonende binnen dezer Stede en
Jacob van Kroften wonende te Harmelen 25-07-1796 380 Gld.

fiche 20 Transport Jan van Steenis weduwnaar en boedelhouder van wijlen Maria de Jong LAvS/HvP/JR
Een Mergen drie hond hooiland, op Aaxterveld in het 30ste Weer, belend ten zuiden
de erven van wijlen Isaac Verheij en ten noorden Marcus Klein, strekkende van de
halve dwarssloot van Hermanus Diepenhorst Leendertszn, tot over de kleine Vliet
transporteert aan

Marrigje van Steenis zijn dochter, wed.e van wijlen Hendrik Herps 13-12-1796 600 Gld.
mede gecompareerd:

Pieter van Steenis
Alida van Steenis wed.e wijlen Andries Louwerier
Emmigje van Steenis huisvrouw van Cornelis van den Andel
Elizabeth van Steenis huisvrouw van Johan Christiaan Butner

tezamen met Marrigje van Steenis de gezamenlijke kinderen van Jan van Steenis
keuren dit transport goed
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10/fiche 23 Transport Jan van Steenis weduwnaar en boedelhouder van wijlen Maria de Jong LAvS/HvP/JR
transporteert aan

Johan Christiaan Butner in huwelijk hebbende Elizabeth van Steenis, zijn dochter 13-12-1796 80 Gld.
Een Mergen een hond en 75 Roeden weiland op Zevenhoven in het 6de Weer, be-
lend ten zuiden de erven wijlen Isaac Verheij en ten noorden Leendert Noordegraaf
strekkende uit de halve dwarssloot van Een Mergen leenland van Jan van Steenis 
tot de halve Zevenhovense Wetering

Pieter van Steenis
Alida van Steenis wed.e wijlen Andries Louwerier
Emmigje van Steenis huisvrouw van Cornelis van den Andel
Marrigje van Steenis wed.e van wijlen Hendrik Herps

tezamen met Elizabeth van Steenis de gezamenlijke kinderen van Jan van Steenis
keuren dit transport goed

11/fiche 25 Transport Jan van Steenis weduwnaar en boedelhouder van wijlen Maria de Jong LAvS/HvP/JR
transporteert aan

Alida van Steenis en wed.e wijlen Andries Louwerier 13-12-1796 800 Gld.
Cornelis van den Andel in huwelijk hebbende Emmigje van Steenis

Een huizinge, gewezen brouwerij, bierkelders en erve aan de Voorstraat daar ten
noorden de straat en Dijk en ten zuiden Cornelis Roodnat, strekkende uit de Lek tot
aan de halve Nieuwstraat, met nog een ledig erf, gelegen aan de Peperstraat, daar
ten oosten en ten westen Marcus Kleijn

Pieter van Steenis
Marrigje van Steenis wed.e van wijlen Hendrik Herps
Elizabeth van Steenis huisvrouw van Johan Christiaan Butner
Alida van Steenis wed.e wijlen Andries Louwerier
Emmigje van Steenis huisvrouw van Cornelis van den Andel

tezamen kinderen/erven van Jan van Steenis keuren dit transport goed

13/fiche 30 Hypotheek Johan Christiaan Butner en LAvS/HvP/WvG
Elizabeth van Steenis echteluiden wonende Lexmond

Een Mergen een hond en 75 Roeden weiland op Zevenhoven in het 6de Weer, be-
lend ten zuiden de erven wijlen Isaac Verheij en ten noorden Leendert Noordegraaf
strekkende uit de halve dwarssloot van Een Mergen leenland van Jan van Steenis 
tot de halve Zevenhovense Wetering

Cornelis van den Andel hun behuwdbroer wonende te Ameide 15-12-1796 100 Gld. á
20 St. 't stuk
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fiche 33 Donatie inter Marcelis Duijbus wonende binnen dezer Stede 18-01-1797 LAvS/CdJ/JvL
vivos Een uiterwaard aan den Nieuwdijk, genaamd den Sluijzendijk tussen de grote en 

kleine voorvliet, strekkende van de Viaansche Sluijzen tot de Poorten-griendingen
en werven van Ameide
Twee Mergen griendland vanouds genaamd de Buurmans Mergens, in het 14de
Weer op Zevenhoven, strekkende voor van de halve Zevenhovense Wetering tot
achter aan de Meentsloot, belend ten noorden de Helsloot en ten zuiden Hendrik
 van Petten cum suis
Nog een hoekje strekkende voor van de voornoemde 2 Mergen tot aan den Groe-
nendijksloot belend ten noorden Jan Verheij en ten zuiden Cornelis de Kogel
Drie Mergen griendland op Zevenhoven in 't 9de Weer, strekkende van de halve
Zevenhovense Wetering tot halver Meentsloot, belend ten noorden Christoffel
Rhijne en ten zuiden Cornelis de Kogel

Alewijn Duijbus mede wonende binnen dezer Stede 

fiche 35 Transport Frank van Kekem wonende te Rotterdam LAvS/PdJ/CRn
de helft van een schout zijnde een zgn. Hengst, groot 3 lasten lang over steven
28 Voeten, breed 9 Voeten met alle zeilen, fokken, ankers, touwen, haken, bomen
en gangen
zoals gekocht door beide partijen op 29-08-1796

Jacob van Kroften wonende te Harmelen 13-03-1797 160 Gld.

16/fiche 37 Transport Hermen Vendeloo gerechtsbode dezer Stede CdJ/JvL/JR
Eene Mergen een hond en 50 Roeden griendland op Liesveld in het 15de Weer be-
lend ten oosten Fredrik Bastiaanse en ten westen Arie Vendeloo (zijn broeder), 
strekkende van halver dwarssloot van Willem Hardenbol, zuidw. op tot over den
helsloot
Volgens acte van erfscheidinge d.d. 22-07-1793 uit de boedel van zijn ouders 

Alewijn Duijbus dijkopzichter van de Alblasserwaard, wonende alhier binnen Ameide 04-05-1797 30 Gld.
gekocht op 18-03-1797
Het slag Hogendijk in paal n 11 en het gedeelte van het slag Hogendijk onder Tien-
hoven genaamd het smaldeel van Liesveld

18/fiche 41 Transport Willem Schreij mr. ijzersmid binnen dezer Stede CdJ/JvL/JR
Eene Mergen vijf hond hooiland op Aaxterveld in het 33ste Weer belend ten noor-
den Willem Verheij en ten zuiden Cornelis de Kogel, strekkende van de halve Aax-
terveldse Steeg tot den halven dwarssloot van Lucas Abram van Slijpe 
In zijn eigendom gekregen op 21-01-1791

Alewijn Duijbus dijkopzichter van de Alblasserwaard, wonende alhier binnen Ameide 04-05-1797 435 Gld.
gekocht op 18-03-1797
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19/fiche 44 Transport Lidia den Uijl wed.e en boedelhoudster en universele erfgename van Daniel de Jong, wonende LAvS/CRn/WvG
binnen dezer Stede
transporteert aan haar zoon

Cornelis de Jong wonende in Tienhoven 2500 Gld.
een huis, schuur en betimmeringen, bekend als nr. 47 en de schuur sub 47/3 westw. 07-05-1797

de Nieuwstraat, strekkende van halver Nieuwstraat tot de brandsloot, daar ten 
noorden Alewijn Duijbus en de Peperstraat en ten zuiden Abram Isaacs, 
Vier Mergen en 50 Roeden hooi- en weiland op Aaxterveld in het 13de Weer, 
strekkende van halver Aaxterveldse Steeg tot over het zandpad der Broeksteeg
belend ten noorden Christiaan de Jongh en ten zuiden Johannis Plooster
belast met twee hypotheken: 1 d.d. 21-10-1791 van 1000 Gld. tbv Ignatia Maria 
Bichon en 1 d.d. 17-10-1792 van 500 Gld. tbv Johannis Drost Dammisz, koopman
wonende te Haastrecht

21/fiche 50 Transport Lucas Abraham van Slijpe schout en secretaris van Groot-Ammers, Gelkenes en Graafland WaV/CRn/WvG
Eene Mergen land zijnde een Elsebos gelegen in het 33ste Weer op Aaxterveld be-
lend ten noorden de erven wijlen Isaac Verheij en ten zuiden Cornelis de Kogel
strekkende van de halve dwarssloot van het land van Lucas Abraham zijnde Een
Mergen twee hond en 50 Roeden hooiland, westw. op tot de halve dwarssloot van
Alewijn Duijbus
Een Mergen twee hond en 50 Roeden hooiland hiervoor genoemd

Alewijn Duijbus schepen dezer Stede 27-09-1797 240 Gld.

fiche 51 Transport Lena Bloemendaal wed.e en boedelhoudster en universele erfgename van wijlen Floris Vink, in leven ADWvG/JvK
burgemr. dezer Stede
transporteert tbv haar kleinzoon

Dirk van Elk wonende binnen dezer Stede 04-12-1797 650 Gld.
Drie Mergen hooi-, wei- en griendland in het 36ste Weer op Aaxterveld, strekkende
van halver Aaxterveldse Steeg tot halver dwarssloot van de wed.e Cornelis Muijl-
wijk, belend ten noorden de wed.e van wijlen Izaac Verheij en ten zuiden Arie Cap-
petijn

fiche 54 Transport Warnardus Verhagen Schout en Secretaris dezer Stede JR/WvG/HvP
Een huijsinge, erfje aan de Nieuwstraat bekend als nr. 34, strekkende van de Schei-
muur van het erf van Warnardus tot halver Nieuwstraat, belend ten zuiden het per-
ceel door Arij Cappetijn gekocht van dhr. en mevr. van Ameide en Herlaar, ten
noorden en oosten Warnardus Verhagen

Arie Kappetein koopman in paarden, wonende alhier 09-01-1798 650 Gld.
Dit huis is verhuurd tot 01-05-1799 aan Teunis van Kekem voor 33:6:0 p/jr.
Er worden condities genoemd w.b. muren/dakgoten en ramen d.d. 03-12-1797

versie 01, september 2018  uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 5 van 71



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 10
titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen

fiche 58 Transport Marcelis Duijbus ouderling en WaV/JR/HvP
Gerrit van der Grijn diacon, beide tevens procuratie hebbende van hun medebroeders d.d. 27-12-1797
Pieter Peterse en
Hendrik van der Hoff beide huisarmenmeesters

Eene Mergen drie hond goedenaards hooiland in het 30ste Weer op Aaxterveld, 
strekkende van de halve Aaxterveldse Steeg tot halver dwarssloot van Marcus Klijn
belend ten noorden Arie Cappetein en ten zuiden Hermanus Diepenhorst Leen-
dertsz

Cornelis van den Andel wonende alhier 09-01-1798 720 Gld.
Gekocht op 11-11-1797

Procuratie M.S. van Heinsbergen predikant 27-12-1797
Johannes van Harten
Cornelis van Es benoemen 
Marcelis Duibus ouderling en
Gerrit van der Grijn diacon

om met de huisarmmeesteren van Ameide te transporteren aan Cornelis v d Andel

fiche 61 Transport Marcelis Duijbus dijkopzichter van den Alblasserwaard WaV/JR/HvP
Drie en een halve Mergen weiland op Zevenhoven in 't 10de Weer, strekkende van
het Zandpad der Broeksteeg tot halver dwarssloot van Marcelis Duijbus griendland 
(1 Mergen)
belast met slag van 13,5 voeten Hogendijk in paal 316
gekocht op 10-12-1777 door Marcelis Duijbus

Jannigje de Jong wed.e van wijlen Christiaan de Jong 09-01-1798 935 Gld.

26/fiche 63 Transport Jannigje de Jong wed.e en boedelhoudster van wijlen Christiaan de Jong WaV/JR/HvP
Een Mergen vijf hond wei- en griendland op Aaxterveld in het 2de Weer, strekken-
de van de halve gracht tot halve dwarssloot van het land van Arie Cappetein, belend
ten noorden de tipsloot en ten zuiden en westen Arie Cappetein
belast met slag van 8 voeten Hogendijk in paal 330
gekocht door haar 1ste man Jan van Masijk op 07-03-1763

Marcelis Duijbus dijkopzichter van den Alblasserwaard 09-01-1798 600 Gld.

27/fiche 65 Transport Cornelis Roodnat mede schepen dezer Stede WaV/WvG/JvK
Huizinge, schuur en erve bekend met nr. 6, 7 en 36 aan de Voorstraat en oostw. de
Nieuwstraat, strekkende vooruit de diepte van de Lek tot halver Nieuwstraat al-
waar ten noorden Cornelis van den Andel en Alida van Steenis en ten zuiden Ni-
colaas Perk
Gekocht op 30-09-1789

Christina van den Heuvel zijn aangehuwde zuster 26-02-1798 1500 Gld.
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fiche 69 Transport Christina van den Heuvel WaV/AD/WvG
Een huizinge met erfje of plaatsje daarachter bekend met nr. 36 oostwaards de 
Nieuwstraat, strekkende van de halve Nieuwstraat tot aan de betimmeringe van de
schuur van Christina van den Heuvel, alwaar Cornelis van den Andel en Alida van
Steenis ten noorden en Nicolaas Perk ten zuiden
gekocht op 26-02-1798 van haar aangehuwde broeder Cornelis Rootnat

Cors Goudriaan 03-03-1798 650 Gld.

fiche 71 Transport Johannis van Harten wonende binnen dezer stede WaV/HvP/JvK
Vijf hond griendland waarop thans 2-jarig rijsgewas op Zevenhoven in het 9de Weer
strekkende van halver dwarssloot van Arie Cappetein tot halver Zevenhovense
Wetering, belend ten noorden Marcelis Duijbus en ten zuiden Christoffel Reine
op 09-02-1780 belast met gedeelte van het slag Hogendijk in paal 315

Alewijn Duijbus mede schepen dezer Stede 13-03-1798 300 Gld.

30/fiche 73 Hypotheek Hendrik Ronkwist wonende binnen deser Stede WaV/AD/CRn
Speciaal hypotheecq of onderpand
Huizinge en erve aan het noordeinde van de Nieuwstraat tegen den Hogen Lekken-
dijk aan bekend met nr. 48

Philip Abrahams mede wonende binnen deze Stede 30-03-1798 500 Gld. á
20 St. 't stuk

31/fiche 76 Transport Grietje de Lang wed.e en boedelhoudster van wijlen Arij van Kekem WaV/CRn/WvG
procuratie hebbende van haar kinderen
Vier Mergen hooiland op Aaxterveld in het 16de Weer, strekkende van de halve
Aaxterveldse steeg tot over de kleine Vliet belend ten noorden Cornelis de Kogel en
ten zuiden Twee Mergen hooiland door Grietje verkocht aan Hermen Vermaat
belast met twee slagen Hogendijk het ene paal 76 onder Tienhoven en het andere
paal nr. 359

Jacob Vermaat binnenlands heemraad van Tienhoven 01-05-1798 1095 Gld.

32/fiche 79 Transport Grietje de Lang wed.e en boedelhoudster van wijlen Arij van Kekem WaV/CRn/WvG
procuratie hebbende van haar kinderen
Twee Mergen hooiland op Aaxterveld in 't 17de Weer, strekkende van de halve
Aaxterveldse Steeg tot ove de kleine Vliet belend ten noorden de 4 Mergen hooiland
door Grietje verkocht aan Jacob Vermaat en ten zuiden Jacob Vermaat
belast met gehele slag Hogendijk paal nr. 275 onder Tienhoven

Hermen Vermaat wonende onder Tienhoven 01-05-1798 770 Gld.
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fiche 81 Transport Grietje de Lang wed.e en boedelhoudster van wijlen Arij van Kekem WaV/CRn/WvG
procuratie hebbende van haar kinderen
Twee Mergen griendland op Liesveld in 't 12de Weer achter het land van Pieter van
Tienhoven, strekkende van halver dwarssloot van Pieter van Tienhoven tot over de
Zandwetering belend ten oosten Fredrik Diepenhorst en Grietje de Lang en ten
westen Warnardus Verhagen
belast met een gedeelt van ?? Slag Hogendijk in paal nr. 23 op de Sluizendijk

Jacobus van Lomwel wonende binnen deze Stede 01-05-1798 364 Gld.

fiche 84 Transport Grietje de Lang wed.e en boedelhoudster van wijlen Arij van Kekem WaV/CRn/WvG
procuratie hebbende van haar kinderen
Een Mergen griendland op Liesveld in het 13de Weer achter de griend van Fredrik
Diepenhorst, strekkende van halver sloot van Fredrik Diepenhorst tot over de Zand-
wetering belend ten oosten Pieter van Kekem en ten westen de hiervoor genoemde
2 Mergen van Grietje Lang verkocht aan Jacobus van Lomwel
belast met een gedeelte van 't slag Hogendijk in paal 298 onder Tienhoven

Alewijn Duijbus mede schepen dezer stede 01-05-1798 232 Gld.

34/fiche 85 Transport Grietje de Lang wed.e en boedelhoudster van wijlen Arij van Kekem WaV/CRn/WvG
procuratie hebbende van haar kinderen
Drie Mergen weiland op Liesveld in 't 14de Weer, strekkende van halver Liesveldse
Steeg tot halver dwarssloot van Pieter van Kekem en Hermen Vendeloo, belend ten
oosten Cornelis van den Andel en ten westen Grietje de Lang en Fredrik Diepen-
horst
belast met een gedeelte van 't slag Hogendijk in paal 21 op den Sluizendijk

Daniel Gerard v der Burgh heere van Ameide en Herlaar 18-06-1798 988 Gld. 
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35/fiche 88 Transport Johannis van Harten ouderling en WaV/CRn/JvK
Abraham Verheij diakon in q.t als procuratie hebbende van hun medebroeders, predikant, ouderlingen

en diakonen van Ameide en Tienhoven d.d. 29-04-1798
Huijs en erven bekend als nr. 136
een stuk weiland tezamen Een Mergen in 't 9de Weer op Liesveld, strekkende van
halver Liesveldse Steeg over den Sluizen of Hogen Lekkendijk tot den sloot van
Alewijn Duijbus, belend ten oosten Pieter van Tienhoven en ten westen Willem Ver-
heij
in eigendom van de Diaconij Armen 

Abraham van Gelderen 14-05-1798 640 Gld.
Anthonisz wonende onder Ameide

Procuratie M.S. van Heinsbergen
Cornelis van den Andel
Gerrit Lekkerkerk in vergadering d.d. 29-04-1798 benoemen
Johannis van Harten ouderling en
Abraham Verheij diakon

fiche 92 Transport Jannigje de Jong wed.e en boedelhoudster van wijlen Christiaan de Jong, in leven schepen dezer WaV/HvP/WvG
Stede 
en

Hermen de Jong broeder van wijlen Christiaan de Jong, wonende te Lakerveld onder Lexmond
17-05-1798

Jannigje de Jong en Christiaan de Jong waren in huwelijk getrouwd en maakten 
mutueel testament op 30-11-1785 voor S&S Hierin benoemden zij tot voogden 
Hermen de Jong en Dirk de Jong. De laatste, broeder van Jannigje  is inmiddels ook 
overleden.
Er zijn drie kinderen:

Pietertje de Jong 12 jaar
Annigje de Jong 11 jaar en
Willemina de Jong 8 jaar

Jannigje gaat hertrouwen met Roeloff de Hoop Claasz
Voor elk kind uit de boedel: 466:13 en 1/3 stuiver tezamen 14:12:0
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38/fiche 95 Transport Daniel Gerard v der Burgh WaV/CRn/JvK
Ignatia Maria Bichon heere en vrouwe van Ameide en Herlaar, echteluiden

Huizinge en erve strekkende vooruit de haven, westw. op tot halver Nieuwstraat,
belend ten zuiden het dijklogement van den Alblasserwaard en ten noorden Warnar-
dus Verhagen bekend als nr. 11
gekocht op 30-09-1795

Arie Cappetein betaald met een onderhandse obligatie van 999 Gld. d.d. 06-12-1797 en met 839 Gld 16-06-1798 1828 Gld.
in contanten

hypotheek Speciaal hypotheecq of onderpand 999 Gld.
het bovengenoemde pand/erf
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fiche 99 Uitkoop Annigje van Woudenberg wed.e boedelhoudster van Louw van Es, wonende alhier 10-08-1798 WvG/JRn/JvK
zij waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Louw is overleden in 06-1797
nagelaten kinderen

Hermanus van Es 30 jaar
Willem van Es 26 jaar
Gijsberdina van Es 23 jaar
Cornelia an Es 18 jaar

Annigje wil hertrouwen met Johannes van Harten
Warnardus Verhagen schout en secretaris en
Alewijn Duijbes municipaal, beide deze Stede zijn benoemd tot voogd over de minderjarige Cornelia

Bezittingen:
Huis en erve benedenDams, belend ten zuiden Johannis van Kesteren en ten noor-
den Diaconij Armen van Ameide en Tienhoven 400:0:0 Gld.
contant geld 25:0:0 Gld.
huisraad, meubilen en Imboedel:
Twee Bedden, hoofdpeuluwen, hoofdkussens en verder toebehoren 60:0:0 Gld.
Een kleerkast 12:0:0 Gld.
Koper en Tin 20:0:0 Gld.
Porcelijn en aardewerk 14:0:0 Gld.
stoelen, tafels en kastgens 12:0:0 Gld.
ijzerwerk, spiegels, schilderijtjes en vakken 11:0:0 Gld.
Alle het overige met het brandhout tezamen 20:0:0 Gld.
Winkelgoederen
5 tonnetjes met olij, stroop en genever 30:0:0 Gld.
Garen, lint en saijet 25:0:0 Gld.
6 bossen met thee 20:0:0 Gld.
Eenige tabek 15:0:0 Gld.
Aardewerk 15:0:0 Gld.
3 blikke trommels en 2 flessen met het gunt darin is 13:0:0 Gld.
2 Tobbetjes met koffijboonen en rijst en twee netjes met saijet 10:0:0 Gld.
schalen, gewichten, toonbanken en planken 20:0:0 Gld.
Eenkastje met flessen sterken drank en tinne maaten 8:0:0 Gld.
Borstelwerk 1:12:0 Gld.
en alle het overige tezamen genomen 6:0:0 Gld.
van des vaders, klederen hebben zijn dochters ingevolge de statut niets te pretende-
ren, memorie 737:12:0 Gld.
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Lasten en schulden des boedels
restant capitaal met verlopen intressen van een hypotheek tbv Philip Abrahams op
het bovengenoemde huis 78:0:0 Gld.
schulden wegens winkelgoederen 140:0:0 Gld.
hetgeen haren lijve toebehoren 40:0:0 Gld.

258:0:0 Gld.
rest 479:12:0 Gld.

De helft voor de kinderen 239:16:0 Gld.
hiervan nog te betalen de begrafenis, koop graf, tezamen 50:0:0 Gld.
zuiver aandeel der gezamentlijke kinderen 189:16:0 Gld.
1/4 part voor minderjarige Cornelia van Es = 47:9:0 Gld.
acte is opgesteld 14-08-1798

Cornelis de Kogel mede wonende binnen dezer Stede stelt zich borg voor 47:9:0 Gld.

fiche 105 Donatie Helena Bloemendaal wed.e van wijlen burgemr. Florus Vink, wonende binnen deze Stede 24-10-1798 WaV/JvK/JR
doneert aan haar dochter

Engeltje Vink getrouwd met Arie Cappeteijn, mede wonende binnen deze Stede < 1000 Gld.
Drie Mergen een hond en 50 Roeden weiland op Aaxterveld in het 17de Weer be-
lend ten zuiden Hugo Repelaar en ten noorden Cornelis van den Andel cs, strekken-
de van halver Aaxterveldse steeg tot over het zandpad der Broeksteeg

44/fiche 109 Transport Johannis van Harten WaV/PdJ/JvK
Een huis, erve en boomgaard BenedenDams, oostwaards de Princegracht belend
ten noorden de Zijlsloot en ten zuiden Arie Vendeloo, strekkende van de halve 
Princegracht tot halver Vaarsloot
Op 06-08-1765 in zijn bezit gekomen

Coenradus Visser zijn aanbehuwde zoon 14-11-1798 1800 Gld.
1100 Gld. in contanten en 700 Gld. per obligatie

fiche 113 Hypotheek Coenradus Visser WaV/PdJ/JvK
Een huis, erve en boomgaard BenedenDams, oostwaards de Princegracht belend
ten noorden de Zijlsloot en ten zuiden Arie Vendeloo, strekkende van de halve 
Princegracht tot halver Vaarsloot

Cornelis Jongkind en
Aafje Jongkind broeder en zuster wonende onder Meerkerksbroek 14-11-1798 1320:20:0 Gld.

fiche 116 Transport Daniel Gerard v der Burgh mr. WaV/WvG/CRn
Ignatia Maria Bichon echtelieden

Een middelwaard in de rivier de Lek over deze Stede genaamd den Bol of Corten-
aardswaard

Willem Morgan 22-11-1798 1650 Gld.
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fiche 119 Transport Lijsje Vink wed.e en universele erfgenamen van wijlen Thileman Kloos WaV/JvK/CRn
Een huis en Erve in de Fransestraat alwaar ten oosten Wouter van Gelderen (mr.
schoenmaker) en ten westen Fredrik Veldhuizen strekkende van de halve Franse-
straat tot de goot van het Schoolhuis, bekend als nr. 29 met met brandgereedschap

Dirk van Elk haar neef 11-12-1798 400 Gld.

50/fiche 124 Hypotheek Nicolaas Visser waagmeester dezer Stede WaV/CRn/JvK
Speciaal hypotheecq of onderpand
Twee huizingen, Een aan de Voorstraat bekend nr. 15 alwaar ten zuiden Wouter 
van Gelderen en ten noorden Huibert Pinse van der Aa. Het ander Benedendams
bekend als nr. 93 alwaar ten zuiden Jan Roothorst en ten noorden de wed.e wijlen
Florus Vink

Gijsbert Heijkoop wonende te Lakerveld onder Lexmond 05-01-1799 500 Gld.

fiche 128 Hypotheek Johannis van Harten wonende binnen deze Stede WaV/PdJ/JR
geroyeerd en Wegens geleverd zout tussen 1770 en 11-06-1798
gecasseerd Speciaal hypotheecq of onderpand
19-08-1809 Een Mergen griendland in 't 11de Weer op Liesveld belend ten oosten de wed.e de
Cornelis Perk Groot en ten westen Warnardus Verhagen, strekkende van de halve Liesveldse

Steeg over de Hogendijk tot halver Doove Vliet
Een Mergen een hond uitgeroeid griendland in 't 6de en 7de Weer op Zevenhoven
belend ten noorden Leendert Noordegraaf en ten zuiden Christiaan Butner, strek-
kende van de halve dwarssloot van Butner tot halver Zevenhovense Wetering

Kouwens en van der Kaa kooplieden in zout te Dordrecht 27-04-1799 951:17:0 Gld.

fiche 132 Transport Grietje de Lang wed.e van wijlen Arie van Kekem WaV/CRn/WvG
in q.6 als procuratie hebbende d.d. 31-07-1793 voor S&S gepasseerd
Twee Mergen griendland in 't 13de Weer op Liesveld, zuidw. de steeg onder
Ameide belend ten oosten mr. Daniel Gerard van der Burgh en ten westen Pieter
van Tienhoven, strekkende van halver Liesveldse Steeg tot halver dwarssloot van
Fredrik Diepenhorst met gedeelte van 't slag Hogendijk in paal 148 onder Tienhoven
en nog met een gedeelte van het slag Hogendijk in paal 148 zgn. Smaldeel van
Liesveld

Johannis van Kekem haren zoon 29-04-1799 300 Gld.

fiche 134 Transport Johannis van Kekem mede schepen dezer Steede WaV/CRn/WvG
Een huis en erve aan de Westzijde van de Nieuwstraat alwaar noordw. Abram
Isaacs en zuidw. Marcelis Duijbus, bekend als nr. 45
in eigendom verkregen op 02-05-1790

Arie Cappeteijn koopman in paarden binnen deeze Stede 03-05-1799 1264 Gld.
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fiche 136 Transport Christoffel Reijne president Municipaal dezer Stede WaV/Crn/WvG
Huijs en erve westwaards de Nieuwstraat, strekkende van de halve Nieuwstraat
tot het erf van Hermanus Diepenhorst Leendertsz, alwaar ten zuiden Hermanus
Diepenhorst en ten noorden de wed.e van wijlen Jacob Hol, bekend als nr. 41
in eigendom verkregen op 01-03-1774

Johannis van Kekem 03-05-1799 600 Gld.
Lammert van den Boom wonende onder Tienhoven, geeft aan geen recht op het huis te hebben

fiche 138 Hypotheek Johannis van Kekem mede schepen dezer Stede WaV/PdJ/WvG
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Twee Mergen griendland in 't 13de Weer op Liesveld, zuidw. de steeg onder

Ameide belend ten oosten mr. Daniel Gerard van der Burgh en ten westen Pieter
van Tienhoven, strekkende van halver Liesveldse Steeg tot halver dwarssloot van
Fredrik Diepenhorst 
Huijs en erve westwaards de Nieuwstraat, strekkende van de halve Nieuwstraat
tot het erf van Hermanus Diepenhorst Leendertsz, alwaar ten zuiden Hermanus
Diepenhorst en ten noorden de wed.e van wijlen Jacob Hol, bekend als nr. 41

Alewijn Duijbus municipaal en schepen dezer Stede 09-05-1799 600 Gld.

57/fiche 141 Transport Annigje den Haan wed.e en boedelhoudster Andries Alblas, wonende alhier WaV/PdJ/CRn
een huijs, schuurtje en verdere betimmeringe
Erve en hofje oostwaards den Dam alwaar ten zuiden Hendrik van Petten en ten
noorden Cornelis van den Andel
op 07-03-1776 in het bezit gekomen van Andries Alblas

Hendrik van Petten mede schepen dezer stede 10-05-1799 700 Gld.
200 Gld. contant en 500 Gld. in termijnen
Verkoopster behoudt gedurende 5 jaren of i.i.g. tot haar dood het recht van gratis
inwoning voor haarzelf en familieleden. Het gaat om twee bovenkamertjes of in ge-
val van indispositie van Annigje de middelste of zogenaamde Kaaskamer

fiche 147 Transport Jan van der Meijden als in huwelijk hebbende WaV/HvP/WvG
Beertje van der Vloet

Een huis en erve aan de Sluizen aan de buitenzijde van de Dijk, belend ten zuiden
de kinderen van wijlen Jan van der Ham en ten noorden de Kade der buitenmolens
bekend als nr. 131
in eigendom gekregen van zijn vrouws ouders op 23-12-1775

Gerrit van Tienhoven 19-06-1799 550 Gld.
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60/fiche 149 Uitkoop Maagje de Hoop wed.e van wijlen Jacob Hol, wonende alhier binnen Ameide WaV/PdJ/WvG
Mutueel testament op 03-02-1798 gepasseerd voor S&S Ameide
Er zijn 2 kinderen:

Maria Hol oud 8 jaar en
Claas Hol oud 5 jaar

Voogd is haar broeder Bastiaan de Hoop wonende te Willige Langerak en haar 14-06-1799
overleden Mans broeder Jan Hol, wonende Capelle aan den IJssel
Maagje wil weer trouwen en wel met Johannes Mestker en daarom moet de 
boedel worden vastgsteld. Deze is waard 160 Gld. en nog wat goud- en zilver. Elk
kind krijgt daarom 80 Gld.

fiche 155 Transport Magtel Alblas wed.e en Boedelhoudster van wijlen Hendrik den Dunnen, wonende binnen Ameide WaV/HvP/JvK
Huis en erve zuidwaards de Molenstraat, belend ten oosten Johannis Plooster en ten 
westen Nicolaas Perk, strekkende van de halve sloot van het boomgaardje van de
huisarmen tot over de stadsgracht bekend met nr. 112
gekocht door Hendrik den Dunnen op 24-05-1793

Hermanus Woudenberg
Arieszn mede wonende binnen dezer Stede 16-11-1799 500 Gld.

250 Gld. Contant en 250 Gld. met hypotheekbrief d.d. 05-03-1795 tbv Annigje den
Haan, wed.e Andries Alblas

63/fiche 158 Copie Machteld Albolas wed.e wijlen Hendrik den Dunnen
Haar man is overleden 04-11-1795 (dit is echter 1794) , nalatende 5 minderjarige 
kinderen waarvan er nog 4 in leven zijn, de oudste slechts 13 jaar.
De boedel is van weinig waarde. De opvoeding van veel kinderen is kostbaar, zodat
Machteld dit niet langer kan uithouden. Zij en haar kinderen zouden als voorwerp
van barmhartigheid aan de Armenfondsen voorgedragen als Machtelds moeder hen
niet aanhoudend liefderijk over hen had ontfermd. Machteld is nu gedwongen haar
huisje te verkopen, hetgeen wordt goedgekeurd door de weesmeesteren en opper-
voogden van Ameide 20-08-1799

64/65 Transport Arie Cappeteijn wonende binnen dezer Stede WaV/HvP/JvK
fiche 160 Een huis en erve Benedendams, belend ten zuiden de gemeenestraat en ten noorden

de erven van wijlen Lambetus Bunschoten, strekkende tot halver straat en halver
gracht, bekend als nr. 93

Annigje den Haan wed.e wijlen Andries Alblas, mede wonende binnen deze Stede 16-11-1799 400 Gld.

fiche 162 Kusting Annigje den Haan wed.e wijlen Andries Alblas, wonende binnen deze Stede WaV/niet ingevuld
doorgehaald Een huis en erve Benedendams, belend ten zuiden de gemeenestraat en ten noorden
en niet afge- de erven van wijlen Lambertus Bunschoten, strekkende tot halver straat en halver
maakte akte gracht, bekend als nr. 93

Arie Cappeteijn mede wonende binnen deze stede 16-11-1799 200 Gld.
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66/fiche 163 Transport Arie Cappeteijn WaV/JR/JvK
Huis en erve strekkende vooruit de haven, westw. op tot halver Nieuwstraat belend
ten zuiden het Dijklogement van de Alblasserwaard en ten noorden Warnardus Ver-
hagen, bekend als nr. 11
in zijn eigendom gekomen op 16-06-1798

Alewijn Duijbus mede schepen dezer Stede 07-12-1799 2728 Gld.

fiche 166 Transport Alewijn Duijbus mede schepen dezer Stede WaV/JR/JvK
Een huis en verdere betimmeringe, met erve en tuin bekend als 47a, met de brand-
gereedschappen daarbij behorende aan de Peper- en Nieuwstraat 
in zijn eigendom gekomen op 28-04-1795

Arie Cappeteijn 07-12-1799 728 Gld. 

fiche 169 Transport Cornelis van den Andel wonende binnen dezer Stede WaVCRn/JR
Twee Mergen hooi-, wei- en griendland gelegen in het 4de Weer op Zevenhoven
belend ten noorden Marcelis Duijbus en ten zuiden Gerrit de Bie, strekkende van 
het zandpad der Broeksteeg tot halver Zevenhovense Wetering,
in zijn eigendom gekomen op 23-03-1792. Bbelast met een gedeelte van het slag
Hogendijk nr. 308

Alewijn Duijbus mede schepen dezer Stede 06-01-1800 550 Gld.

fiche 172 Transport Lucas Abraham van Slijpe schout en secretaris van Groot-Ammers WaV/AD/HvP
Een Mergen twee hond en 50 Roeden hooiland in 't 33ste Weer op Aaxterveld, 
strekkende van halver sloot van 1 Mergen Elzebos tezamen uitmakende Twee 
Mergen twee hond 50 Roeden. De een Mergen elzebos is nu van Alewijn Duijbus
in zijn eigendom gekomen op 27-09-1797

Cornelis Perk hoogdijkheemraad van de Alblasserwaard 11-01-1800 300 Gld.

fiche 174 Transport Cornelis van Elteren wonende te Vianen WaV/CRn/WvG
Een spoelaak lang circa 80 Voeten en wijd omtrent 16 voeten met zijlagiën, haken,
bomen uitgezonderd 3 beste kleden, 2 raaijen, 2 blokken, 1 beste halve lijn, steun?
balie en 1 anker. Wel inclusief een ander anker

Gijsbert Doeland en
Gerrit Sprenger wonende te Vreeswijk, anders genaamd de Vaert 18-02-1800 180 Gld.
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fiche 177 Transport Dirk van Elk wonende binnen deze Stede WaV/JvK/CRn
Een huis en erve in de Franschestraat, alwaar ten oosten Wouter van Gelderen, mr.
schoenmaker en ten westen Fredrik Veldhuizen, strekkende van halver Fransche-
straat tot de goot van het schoolhuis bekend als nr. 29
in zijn eigendom gekomen op 11-12-1798 incl. alles bij onderhands contract d.d. 30-
11-1798 door hem en zijn moeije Lijsje Vink, wed.e Thileman Kloos is opgericht

Gerrit van Limborg mede wonende binnen deze Stede 01-05-1800 518 Gld.

Lijsje Vink wed.e Thieleman Kloos approbeert de verkoop

71/fiche 178 Transport Arie Vendeloo wonende binnen deze Stede WaV/JvK/JR
Een Mergen een hond en 50 Roeden griendland in 't 15de Weer op Liesveld belend
ten oosten Alewijn Duijbus en ten westen Hermen Vendeloo, strekkende van halver
dwarssloot van Cornelis van den Andel tot over den helsloot met 3-jarig rijsgewas
in zijn eigendom gekomen op 22-07-1793 bij boedelscheiding

Alewijn Duijbus mede schepen dezer Stede 23-05-1800 300 Gld.

72/fiche 181 Transport Lucas Muilwijk meerderjarige wonende te Gouderak WaV/WvG/HdK (Th)
zijn oom is

Cornelis Muilwijk gewoond hebbende en overleden te Ameide op 1781 en op 07-12-1767 beleend door
Stadhouder en leenmannen van Vianen en Ameide met
Een Mergen land aan het westeinde naast de Aexterveldse Wetering en na overlij-
den van Cornelis Muilwijk eerst door de vader van Lucas, zijnde Arie Muilwijk als
oudste nagelaten broeder en na diens overlijden in 1788 als zijn enige nagelaten zoon
is toegekomen

Anneke Muilwijk wed.e Hendrik van Hattum, wonende te Herwijnen
Gerrit van Muilwijk wonende te Kedichem
Pietertje Liebeek huisvrouw van Cornelis Versluijs, wonende te Ameide en
Maria Liebeek wed.e Jacob Drinkwaard, wonende te Giessendam

gezamentlijk erfgenamen van wijlen Cornelis Muilwijk en zijn op 05-08-1800 over-
leden huijsvrouw Neeltje Bakker 300 Gld.
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fiche 185 Coll. Lucas Muilwijk wonende te Gouderak WaV/HvP/WvG
gevolmachtigde ter liquidatie van de boedel nagelaten door wijlen Cornelis Muilwijk
en wijlen Neeltje Klaassen Bakker in der tijd echtelieden, gewoond en overleden 
onder Ameide
met toestemming van

Anneke Muilwijk wed.e Hendrik van Hattum
Gerrit van Muilwijk
Pietertje Liebeek getrouwd met Cornelis Versluijs
Maria Liebeek wed.e Jacob Drinkwaard

gezamenlijke erfgenamen van de voorgeschreven boedel
Cornelis Muilwijk is beleend geworden op 07-12-1767 Een Mergen land aan het westeinde naast de 

Aexterveldse Wetering, gewoond hebbende en overleden te Ameide in 1781 zonder
nakomelingen. Leenopvolger is geworden Arie Muilwijk, vader van Lucas Muilwijk
, gewoond hebbende en overleden te Gouderak in 1788. Lucas is oudste zoon van
wijlen Arie Muilwijk en Anthonia Boer en doet afstand.
Mede ondertekend door:

Willem Uurman (=Huurman) als in huwelijk hebbende Hilligje Muilwijk, mede wonende te Gouderak
en caverende voor zijn minderjarige zwager Cornelis Muilwijk, wonende te Gou-
derak. Zij doen afstand van het recht op het stuk land 13-08-1800

75/fiche 188 Hypotheek Wouter van Gelderen mede schepen dezer Stede, mr. Zilversmid WaV/CRn/JR
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Huis, schuur, kleiner huis en erve aan de westzijde van het stadhuis, strekkende 
30-04-1804 vooruit de Dijk met kistingstraat of Rollaag, tot achter halver Nieuwstraat daar ten

noorden Nicolaas Visser en Pieter de Jong Corn.z en ten zuiden Elizabeth en
Marigje van Harten bekend als nr. 16 en het kleiner huis als nr. 31.

Alewijn Duijbus lid van municipaliteit en gerechte van Ameide en Tienhoven 09-10-1800 500 Gld.
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fiche 190 Transport Jorden Jansen van Zoenen wonende te Ameide WaV/AD/CRn
Een huizinge, erve en Hofje bekend als nr. 97, Benedendams daar ten zuiden en
noorden de wed.e van wijlen Arie van Lomwel, strekkende uit de halver Prince-
gracht tot halver Vaarsloot
incl. een ijzeren haardplaat, ijzeren haalboom in het achterste keukentje
in eigendom gekregen op 07-04-1779

Jacobus van Lomwel wonende alhier 18-11-1800 900 Gld.

Copie Jorden Jansen van Zoenen wonende te Ameide heeft verkocht 
en

Jacobus van Lomwel wonende alhier heeft gekocht
Een huizinge, erve en Hofje bekend als nr. 97, Benedendams daar ten zuiden en
noorden de wed.e van wijlen Arie van Lomwel, strekkende uit de halver Prince-
gracht tot halver Vaarsloot
in eigendom gekregen op 07-04-1779
incl. een ijzeren haardplaat, ijzeren haalboom in het achterste keukentje 900 Gld.

78/fiche 196 Coll. Gerrit den Besten wonende te Noordeloos JvK/CRn/WvG
Transport Diederik van Hattum wonende te Jaarsveld

Christoffel Reijne en 
Warnardus Verhagen beide wonende binnen deze Stede in q.t als gevolmachtigden der Boedel en nalaten-

schap van wijlen Cornelis Muilwijk en Neeltje Bakker, in der tijd echtelieden, beide
gewoond hebbende en overleden alhier onder Ameide

Gerrit den Besten en 
Diederik van Hattum procuratie hebbende d.d. 11 en 12-08-1800 voor
Gerrit Muilwijk wonende te Kedichem en 
Anneke Muilwijk wed.e van wijlen Hendrik van Hattum, wonende te Herwijnen,

broeders en zusters, mitsgaders erfgenamen van Cornelis Muilwijk ingevolge het
testament d.d. 17-08-1781 en

Christoffel Reijne door wijlen Neeltje Bakker, wed.e Cornelis Muilwijk in haar testament d.d. 28-05-
1800 aangesteld
Zij transporteren
Twee Mergen twee hond weiland in het 28ste Weer op Aexterveld, strekkende van
halver Broeksteeg tot de halve dwarssloot van Claas Fredrikse, belend ten noorden
Daniel Gerard van der Burgh en ten zuiden Jan van Steenis

Daniel Gerard v der Burgh 14-03-1801 930 Gld.
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fiche 200 Transport Aart Kleijn WaV/WvG/JvK
Gijsbert Klijn
Jan Klijn wonende op Achthoven onder Lexmond in q.t als gezamenlijke erfgenamen van

hun grootvader en grootmoeder Bastiaan Klijn en Geertje Vermaat in der tijd echte-
lieden
erf in de Peperstraat met een huisje bekend als nr. 54, dat op dat erf heeft gestaan
en enige tijd geleden is ingestort wegens bouwvalligheid
in eigendom verkregen 03-05-1773 door Geertje Vermaat, wed.e Bastiaan Klijn

Arie Captijn koopman in paarden, wonende binnen dezer stede 27-04-1801 40 Gld.

fiche 203 Transport Arie Vendeloo wonende binnen dezer Stede WaV/CRn/WvG
Een Mergen en 25 Roeden griendland, genaamd de Pleitgriend, in 't 13de Weer op
Zevenhoven belend ten noorden Alewijn Duijbus en ten zuiden Arie Cappeteijn, 
strekkende van de meent van Cornelis de Kogel tot den dwarssloot van Hendrik van
Petten
verkregen bij boedelscheiding van zijn ouders op 22-07-1793

Alewijn Duijbus lid van municipaliteit en gerechte van Ameide en Tienhoven 03-04-1801 275 Gld.

fiche 205 Transport Diederik van Hattum wonende te Jaarsveld
Christoffel Reijne en AD/WvG/HvP
Warnardus Verhagen beide wonende te Ameide in q.t als gevolmachtigden van wijlen Cornelis Muilwijk

en Neeltje Bakker, in der tijd echteliede, gewoond en overleden onder Ameide
procuratie d.d. 11-08-1800 S&S van Tienhoven door Anneke Muilwijk, wed.e wijlen
Hendrik van Hattum, wonende te Herwijnen benevens Gerrit Muilwijk, erfgenamen
van derzelver broeder wijlen Cornelis Muilwijk a.g.v. zijn testament d.d. 17-08-1781
en Neeltje Bakker, in der tijd echteliede, gewoond en overleden onder Ameide
En Christoffel Reijne als executeur van haar testament d.d. 08-08-1800 opgesteld
3/4 portien in een Huizinge, berg, schuurtje met 13 Mergen Bouw-, Wei- en Hooi-
land in het 36ste, 37ste en 38ste Weer op Aexterveld, strekkende van halver Broek-
steeg tot de halve Kade, belend ten noorden wed. Isaac Verheij en ten zuiden de
scheiding Ameide/Meerkerksbroek

Gerrit Muilwijk wonende te Kedichem 14-04-1801 3657 Gld.
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fiche 209 Donatie Lijsje Vink wed.e wijlen Tileman Kloos wonende binnen deze Stede WaV/WvG/JRn
door haar hoge leeftijd en de duurte van levensmiddelen is het steeds moeilijker om
gewin te halen uit haar negotie
Haar zoon

Pieter Kloos heeft zicht onlangs als timmemansbaas in deze Stad gevestigd
Zij schenkt hem:
een lap blaauw laken van omtrent 3 Ellen lang
drie lappen boeren Serge van differente couleuren lang omtrent 30 Ellen
Vijf lappen bommerij van differente couleuren lang omtrent 30 Ellen
omtrent 10 Ellen blaauw gewerkt Boeke goed
omtrent 16 Ellen zwart en geel grijn
omtrent 6 Ellen wit ijzersterk
omtrent 6 Ellen fijn linnen
drie lappen bont vries van differente couleuren, omtrent 7 Ellen lang
twee lappen bont streep, lang omtrent 20 Ellen
twee dito gemeen vries, lang omtrent 12 Ellen
omtrent 5 Ellen blaauw linnen
omtrent 6 Ellen chemoos
omtrent 5 satinet
een lap blaauw Vries, lang omtrent 2 Ellen
omtrent 8 ellen vijfschaft
Zestien lappen katoen van differente couleuren, tezamen omtrent 90 Ellen lang
twaalf katoenen doeken van differente couleuren
vijf zijden dito van differente couleuren
vijf paar paerle couleure vrouw koussen
omtrent 50 Ellen zijde Lint van differente couleuren
1/4 lb vlas
twee mans hoeden
zes vrouwen strooien hoeden
saijet, gaern, wol en band, tezamen omtrent ter waarde van 10 Gulden
vier baleine rokken
enige stukken nieuw gemaakt tin
enige kruidenierswaren
drie witstokken, drie stof varkens
differente soorten grof aardewerk, tezamen waardig omtrent 20 Gulden
een stroop vat
een olij vat
zes dozen en bussen
twee toonbanken
een koffijmolen
schalen en gewicht en hetgene verder tot een winkeltje behoort
een boek met zilverbeslag
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een tinnen kast met enige stukken tin en koper voor differentieel gebruik
twee koperen wasketels
twee dito theeketels
twee dito dito kleindere
een dito potketel
een dito beddepan
twee tinnen kandelaars
twee blakers
een koperen braadschotel
een schuimspaan
een lantaren
een theeblaadje
twee dito dito  
een haal?
twee tangen
twee blaaspijpen
een schup
een treeft
een koekenpan
twee ijzeren potten
een tommel om coffijbonen te branden
een ijzeren doofpot
drie half douzijn porcelijne kopjes en schoteltjes
een servisje Engelsch aardewerk
een dito dito wat gemeender
1 1/2 douzijn grote en kleine aarde schotels
vier douzijn borden
een aarden stelsel
elf schilderijen
een grote spiegel
twee kleine dito
twee douzijne kommetjes
vier bedden met zijn toebehoren
twaalf beddelakens
achttien jusseslopen
zes tafellakens
achttien servetten
drie paar bedgordijnen
drie schoorsteenkleden
een cabinet
een bureau
drie tafles
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twee douzijn stoelen
een theestoof
acht boterbakken
twee wastobben
twee emmers
een watervat
een klijn ..eng buffetje
enig brandhout en turf
enige klierstokken
enige boeken
enige potten en pannen tot dagelijks gebruik
Hij mag ermee doen wat hij wil, maar moet zijn moeder tot zijn laste nemen qua
kost, drank, kleding en reding zo in ziekte als gezondheid als een braaf en liefderijk
zoon aan zijne moeder verschuldigd is en aan haar dode lichaam ten zijnen kosten te
geven een fatsoenlijke begrafenis

Pieter Kloos ongehuwde en minderjarige zoon van 24 jaren, geassisteerd door zijn aangehuwde 23-03-1801 < 1000 Gld.
broeder

Gerrit Limburg mede binnen deze stede woonachtig

86/fiche 214 Transport Helena Bloemendaal wed.e boedelhoudster en erfgename van wijlen Florus Vink, wonende alhier WaV/CRn/WvG
Een huis, tuin en erve benedenDams alwaar ten noorden Arie Cappeteijn en ten 
zuiden Nicolaas Visser, strekkende uit halver Prinsegracht tot halver Vaarsloot 
bekend als nr. 92 met het brandgereedschap

Pieter Kloos haar kleinzoon 08-04-1801 700 Gld.
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87/fiche 218 Hypotheek Gerrit Muilwijk wonende onder Kedichem WaV/WvG/HvP
Speciaal hypotheecq of onderpand
3/4 portien in een Huizinge, berg, schuurtje met 13 Mergen Bouw-, Wei- en Hooi-
land in het 36ste, 37ste en 38ste Weer op Aexterveld, strekkende van halver Broek-
steeg tot de halve Kade, belend ten noorden wed. Isaac Verheij en ten zuiden de

Peter Bikker koopman wonende onder Nieuwland 14-04-1801 2000 Gld. á
20 St. 't stuk

88/fiche 221 Uitkoop Annigje Kool wed.e en boedelhoudster van wijlen Jacobus Uittenbogaard, wonende onder Meer- WaV/WvG/CRn
kerksbroek
en

Jacob van der Ploeg in gemeenschap van goederen getrouwd met
Lijsje Uittenbogaard dochter van wijlen Jacobus Uittenbogaard in eerder huwelijk verwekt aan zijn voor-

overleden huisvrouw Neeltje Brouwer, wonende te Rumpt gelegen in Gelderland
en die is overleden in 1766 wiens enig kind Lijsje Uittenbogaard was
Jacobus Uittenbogaard is een tweede maal gehuwd in 1768 en heeft daarvoor een
uitkoop gedaan van 425 Gld. Jacobus is overleden in 02-1801 en heeft nog 6 kinde-
ren nagelaten: Neeltje, Aaltje, Hendrika, Geertje, Teuntje en Jacoba Uittenbogaard 20-04-1801
Testament Jacobus d.d. 06-01-1797 voor S&S van Meerkerk

90/fiche 226 Transport Annigje den Haan wed.e wijlen Andries Alblas, wonende te Ameide WaV/WvG/CRn
Huis en erve benedenDams, belend ten zuiden de gemeene straat en ten noorden de
erven van wijlen Lambert Bunschoten, strekkende tot halver Straten en halver
gracht bekend als nr. 91
in eigendom verkregen 16-11-1799

Jan den Haan haar kleinzoon, mede wonende alhier 24-06-1801 200 Gld.

fiche 228 Transport Arie Kappeteijn koopman in paarden binnen deze Stede WaV/HvP/JvK
Een huis en erve westzijde van de Nieuwstraat, daar noordw. de wed.e Abram 
Isaacs en zuidw. Marcelis Duijbus, bekend als nr. 45
in eigendom verkregen op 03-05-1799

Isaac Verheij Jacobuszn 07-10-1801 1400 Gld.
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91/fiche 230 Transport Warnardus Verhagen schout en secretaris dezer Stede in q.t als procuratie hebbende van AD/HvP/JvK
Arnout van Teijlingen
Pieter Losecaat als executeurs van de boedel van vrouwe 
Cornelia Leers wed.e van wijlen dhr. Diedrik Greorius van Teijlingen in leven ontvanger der

convoyen en licenten te 's Bosch, volgens procuratie d.d. 18-11-1801 en van
Anthonij Callenburgh wonende te IJsselstein in q.t als, met en

Baartmans benevens wijlen dhr. Abraham Baartmans, in leven oud Schepen van Rotterdam en
Justus van der Meij, notaris en procureur te Rotterdam volgens onderhandse akte 
d.d. 20-04-1785 executeurs in de nalatenschap van wijlen vrouwe Maria Rebecca
Callenburgh Baartmans, wed.e wijlen dhr. Arnout Leers, in leven heer van Ameide
en Herlaar
Wijlen Abraham Baartmans is overleden en Justus van der Meij heeft op 
25-10-1800 afstand gedaan
Anthonij Callenburgh Baartmans heeft ook procuratie van 

Gerard Johan Willem Leers wonende te Breukelen
Jacobus Johannis Nicolaas

Leers wonende te Loosduinen
Joan Fredrik Gobius Hzn en zijn echtgenote
Christina Jacoba Leers volgens procuratie d.d. 24-10-1801 te Montfoort 

Een windkorenmolen, molenaarshuis en erve aan de Sluizen onder Ameide, strek-
kende ten noorden aan de Dijk en ten zuiden belend aan Cornelis van den Andel
Vier steenwiggen, een weeghout, twee hevels, twee steenrollen, twee heijsblokken
met touwen, twee lissen, twee ijzeren handbomen, een kist, twee steenhoepen, 
schalen, zes stukken gewicht tezamen 127 lb en vier molenzijlen
de Eendenkooi met visserij en aanbehorende hooi-, wei- en griend (> 5,5 Mergen)
twee kleine hoekjes moesland onder Ameide aan de Zouwendijk belend ten oosten
en ten noordoosten de Zouwendijk, ten noorden en ten westen Arie van der Ham en
Pieter van Tienhoven, en ten zuiden en zuidoosten Cornelis van den Andel en Leen-
dert Noordegraaf, strekkende aan den Zouwendijk over de sloot de lange rij knotten
daarbij horende en ten noorden tot de halve sloot der Wielkade

Daniel Gerard v der Burgh en
Ignatia Maria Bichon echtelieden, heere en vrouwe van Ameide en Herlaar 26-11-1801 11825 Gld.
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fiche235 Procuratie Arnout van Teijlingen
Pieter Losecaat wonende te Den Bosch in q.t als executeurs van het testament van wijlen Vrouwe

Cornelia Leers, wed.e van wijlen dhr. mr. Diderik Gregorius van Teijlingen, in leven
ontvanger der convoyen en Licenten te Den Bosch. Akte d.d. 18-07-1782
In q.t voor de ene helft voor dhr. Anthonij Callenburgh Baartmans, wonende te 
IJsselstein en in q.t als executeur van de boedel van wijlen Vrouwe Maria Rebecca
Callenburgh Baartmans, wed.e wijlen Arnout Leers in leven Heere van Ameide en
Herlaar voor 1/4 part. Gerard Johan Willem Leers, Jacobus Johannis Nicolaas
Leers en Johan Fredrik Gobius Hendrikszn als in huwelijk hebbende Vrouwe Chris-
tina Leers tezamen voor het overige 1/4 deel. 
Verkocht op 17-09-1801 te Tienhoven voor S&S aan

Daniel Gerard v der Burgh en
Ignatia Maria Bichon echtelieden, heere en vrouwe van Ameide, Tienhoven en Herlaar

Een windkorenmolen, molenaarshuis en erve aan de Sluizen onder Ameide, strek-
kende ten noorden aan de Dijk en ten zuiden belend aan Cornelis van den Andel
Vier steenwiggen, een weeghout, twee hevels, twee steenrollen, twee heijsblokken
met touwen, twee lissen, twee ijzeren handbomen, een kist, twee steenhoepen, 
schalen, zes stukken gewicht tezamen 127 lb en vier molenzijlen 7275 Gld.
de Eendenkooi met visserij en aanbehorende hooi-, wei- en griend (> 5,5 Mergen)
twee kleine hoekjes moesland onder Ameide aan de Zouwendijk belend ten oosten
en ten noordoosten de Zouwendijk, ten noorden en ten westen Arie van der Ham en
Pieter van Tienhoven, en ten zuiden en zuidoosten Cornelis van den Andel en Leen-
dert Noordegraaf, strekkende aan den Zouwendijk over de sloot de lange rij knotten
daarbij horende en ten noorden tot de halve sloot der Wielkade 4550 Gld.

aan:
Cornelis de Jong Een hofstede onder Tienhoven aan de Hogendijk, bestaande uit een bouwhuis, 

schuur, twee bergen bekend als nr. 31
20 Mergen hooi-, wei-, bouw- en boomgaardland binnendijks in het 9de Weer
Tweeenhalve Mergen Uiterwaardland tezamen strekkende van de Landscheiding
van Noordeloos tot over de Hogendijk ter halver Kilsloot van Jacob Vermaat belend
ten oosten Jacobus van Lomwel en Jacob Vermaat en ten westen Jacob Vermaat 9770 Gld. 
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94/fiche 238 Coll. Maria Rebecca Callenburgh 
Baartmans wed.e wijlen Arnout Leers

Testament d.d. 24-07-1780 te Goudriaan gepasseerd waarin benoemd tot executeu-
ren en voogden over de minderjarige kinderen

Anthonij Callenburgh Baart-
mans haar broeder wonende te Delft

Abraham Baartmans haar neef, oud schepen Rotterdam en
Justus van der Meij notaris en procureur te Rotterdam

Acte te Rotterdam: 20-04-1785

Coll. Justus van der Meij benoemd tot executeur en voogd over de inboedel en kinderen van Maria Rebecca 
Callenburgh Baartmans, overleden te Montfoort op 25-07-1800
Zij heeft op dat moment geen minderjarige kinderen of erfgenamen meer. Justus
trekt zich terug wegens zijn lichamelijke gesteldhuid 25-10-1800

Acte te Gerard Johan Willem Leers wonende te Breukelen 24-10-1800
Montfoort Jacobus Johannis Nicolaas

Leers wonende te Loosduinen
Joan Fredrik Gobius Hzn in huwelijk hebbende 
Christina Jacoba Leers tezamen gerechtigd tot 1/4 deel in de na te noemen goederen

Een windkorenmolen, molenaarshuis en erve aan de Sluizen onder Ameide, strek-
kende ten noorden aan de Dijk en ten zuiden belend aan Cornelis van den Andel
Vier steenwiggen, een weeghout, twee hevels, twee steenrollen, twee heijsblokken
met touwen, twee lissen, twee ijzeren handbomen, een kist, twee steenhoepen, 
schalen, zes stukken gewicht tezamen 127 lb en vier molenzijlen
de Eendenkooi met visserij en aanbehorende hooi-, wei- en griend (> 5,5 Mergen)
twee kleine hoekjes moesland onder Ameide aan de Zouwendijk belend ten oosten
en ten noordoosten de Zouwendijk, ten noorden en ten westen Arie van der Ham en
Pieter van Tienhoven, en ten zuiden en zuidoosten Cornelis van den Andel en Leen-
dert Noordegraaf, strekkende aan den Zouwendijk over de sloot de lange rij knotten
daarbij horende en ten noorden tot de halve sloot der Wielkade

Daniel Gerard v der Burgh en
Ignatia Maria Bichon echtelieden, heere en vrouwe van Ameide, Tienhoven en Herlaar

Een hofstede onder Tienhoven aan de Hogendijk, bestaande uit een bouwhuis, 
schuur, twee bergen bekend als nr. 31
20 Mergen hooi-, wei-, bouw- en boomgaardland binnendijks in het 9de Weer
Tweeenhalve Mergen Uiterwaardland tezamen strekkende van de Landscheiding
van Noordeloos tot over de Hogendijk ter halver Kilsloot van Jacob Vermaat belend
ten oosten Jacobus van Lomwel en Jacob Vermaat en ten westen Jacob Vermaat

Cornelis de Jong
Alles publiek verkocht op 17-09-1801
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96/fiche 242 Transport Fredrik Diepenhorst wonende alhier WaV/AD/HvP
Een Mergen Griendland, in het 13de Weer op Liesveld, belend ten oosten Daniel
Gerard van der Burgh en Ignatia Maria Bichon en Pieter van Kekem, ten westen
Jacobus van Lomwel, ten zuiden Alewijn Duijbus en ten noorden Johannis van 
Kekem
In eigendom gekregen op 06-08-1765

Daniel Gerard v der Burgh en
Ignatia Maria Bichon echtelieden, heere en vrouwe van Ameide, Tienhoven en Herlaar 26-11-1801 180 Gld.

97/fiche 245 Transport Cornelis de Jong wonende in Tienhoven WaV/AD/HvP
Een schuur, loods en strook land alsmede met den brandemmer daarbij behordende
belend ten zuiden van de Peperstraat en ten westen van het huis en Erve van Arie
Cappeteijn, strekkende van de strook land van halver Nieuwstraat (ter breedte van 
halver Peperstraat van het huis van Arie Cappeteijn aan de zijde van de Nieuwstr.
met de breedte van de loods, uitmakende van den noordoostersen hoek van het huis
tot aan de zuidoostersen hoek van de loods, 47½ voeten) evenwijdig westw. op tot
de brandsloot, de schuur bekend als nr. 47/3

Arie Cappeteijn wonende te Ameide 30-12-1801 750 Gld.

fiche 249 Transport Hendrik Runkwitz wonende alhier WaV/CRn/JR
(hoort op 106 Een huizinge en erve aan het noordeinde van de Nieuwstraat tegen de Hogen Lek-
Verso) dijk aan bekend als nr. 48, daar ten noorden, oosten en westen de Hogen Lekdijk

In eigendom gekregen op 19-02-1790
Philip Abrams mede wonende alhier 14-11-1802

99/fiche 251 Transport Cornelis van den Andel wonene binnen deze Stede WaV/AD/CRn
Negen ribben griendland circa vijf hond aan de Zouwendijk belend ten noorden den
Eend-vogelenkooi en ten zuiden Arie van der Ham

Daniel Gerard v der Burgh en
Ignatia Maria Bichon echtelieden, heere en vrouwe van Ameide, Tienhoven en Herlaar 04-02-1802 500 Gld.

100/fiche 254 Transport Warnardus Verhagen schout en secretaris van Ameide en Tienhoven AD/CRn/WvG
Een huizinge, erve en hof onder Ameide aan den Doelakker, belend ten noorden
Peter Muilwijk, ten zuiden den hof van de erven van wijlen Bernardus de Waal, nu 
in gebruik bij Leendert Diepenhorst, en ten oosten de boomgaard van de wed.e de 
Groot, strekkende ten westen ter halve Vaarsloot, bekend als nr. 141 zijnde 4
woningen thans wegens bouwvalligheid grotendeels ingestort

Arie Woudenberg 13-02-1802 125 Gld.
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101/fiche 257 Kusting Arie Woudenberg AD/CRn/WvG
Speciaal hypotheecq of onderpand
Een huizinge, erve en hof onder Ameide aan den Doelakker, belend ten noorden
Peter Muilwijk, ten zuiden den hof van de erven van wijlen Bernardus de Waal, nu 
in gebruik bij Leendert Diepenhorst, en ten oosten de boomgaard van de wed.e de 
Groot, strekkende ten westen ter halve Vaarsloot, bekend als nr. 141 zijnde 4
woningen thans wegens bouwvalligheid grotendeels ingestort

Warnardus Verhagen schout en secretaris van Ameide en Tienhoven 13-02-1802 125 Gld.

102/fiche 259 Transport Claas Fredrikse en WaV/AD/CRn
Aart Fredrikse wonende in Tienhoven

Een huis, schuur, erve met brandgereedschap aan de Achterweg, daar ten noorden
Cornelis de Kogel en ten zuiden de Molenstraat, strekkende van halver Achterweg
tot halver Brandsloot bekend als nr. 114

Gerrit Balse de Vaal en
Hendrik van Mouwerik beide wonende te Tienhoven 03-05-1802 950 Gld. 

fiche 261 Kusting Gerrit Balse de Vaal en WaV/AD/CRn
doorgehaald Hendrik van Mouwerik beide wonende te Tienhoven
23-03-1808 Speciaal hypotheecq of onderpand
ondertekend Een huis, schuur, erve met brandgereedschap aan de Achterweg, daar ten noorden
Klaas Fred- Cornelis de Kogel en ten zuiden de Molenstraat, strekkende van halver Achterweg
rikse en tot halver Brandsloot bekend als nr. 114
Aart Arise Claas Fredrikse en

Aart Fredrikse wonende in Tienhoven 03-05-1802 475 Gld. 

fiche 265 Copie Claas Fredrikse en WaV/HvdP
Aart Fredrikse wonende in Tienhoven

verkocht aan
Gerrit Balse de Vaal en
Hendrik van Mouwerik beide wonende te Tienhoven

Teuniszn Een huis, schuur, erve met brandgereedschap aan de Achterweg, daar ten noorden
Cornelis de Kogel en ten zuiden de Molenstraat, strekkende van halver Achterweg
tot halver Brandsloot bekend als nr. 114 14-11-1801 950 Gld. 
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fiche 267 Transport Cornelis van den Andel ouderling en WaV/AD/WvG
Adriaan Verheij diacon in q.t als procuratie hebbende van predikant, ouderlingen en diaconen van 

Ameide en Tienhoven volgens procuratie d.d. 13-06-1802
Huizinge, erve, hofje en boomgaardje aan de Achterweg, belend ten zuiden Warnar-
dus Verhagen en Willem Schreij en ten oosten de gemeene weg en ten noorden
de Hogendijk en ten westen dhr. van Ameide en Willem Schreij

Daniel Gerard v der Burgh en
Ignatia Maria Bichon echtelieden, heere en vrouwe van Ameide, Tienhoven en Herlaar 07-09-1802 645 Gld. 

ook nog genoemd
Jacob Vermaat volgens procuratie voor de kerk van Tienhoven

fiche 269 Copie voor Diaconie Armen fonds Ameide en Tienhoven eeft procuratie aan
de armen Cornelis van den Andel ouderling en

Adriaan Verheij diacon 
Jacob Vermaat kerkmeester van Tienhoven

Huizinge, erve, hofje en boomgaardje aan de Achterweg, belend ten zuiden Warnar-
dus Verhagen en Willem Schreij en ten oosten de gemeene weg en ten noorden
de Hogendijk en ten westen dhr. van Ameide en Willem Schreij

106/fiche 270 Hypotheek Annigje Woudenberg wed.e wijlen Louw van Es
doorgehaald Speciaal hypotheecq of onderpand WaV/CRn/PdJ
30-07-1803 Huisje en erve benedenDams bekend als nr. 88, daar ten zuiden de kinderen van 

wijlen Jeronimus van Kesteren en ten noorden de huis- en diaconij armen van 
Ameide, strekkende voor van halver straat tot achter over de Stadsgracht

Christoffel Reijne 100 Gld.

fiche 272 Transport Marcelis Duijbus WaV/AD/CRn
Een Mergen drie hond hooiland in 't 4de Weer op Zevenhoven, strekkende van hal-
ver Zevenhovense Wetering tot zoverre op de Broeksteeg belend ten noorden de
wed.e Isaac Verheij en ten zuiden Alewijn Duijbus 
in eigendom gekregen 10-12-1777

Arie van der Ham wonende alhier 04-12-1802 400 Gld.

107/fiche 273 Transport Jan den Haan WaV/HvP/CRn
Een huis en vrij erf om water uit de gracht te halen benedenDams, belend ten zui-
den de gemeene straat en ten noorden de erven van wijlen Lambert Bunschoten,
strekkende tot haler straten in halver gracht bekend als nr. 91
in eigendom verkregen 24-06-1801

Hendrik Siebeling 16-02-1803 300 Gld.
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108/fiche 276 Transport Fredricus Augustus WaV/AD/CRn
Hondorff Block wonende binnen de stad Schoonhoven

Een rietplek en boomgaardje aan den Zouwendijk, belend ten noorden Cornelis van
den Andel en ten zuiden de Zouwendijk, strekkende van de Zouwendijk tot de Dove
Vliet van Nieuwland (in vroeger tijden Zederik geweest)

Arie Fredrikse wonende onder Ameide 1000 Gld.

Copie Fredricus Augustus
Hondorff Block bekent verkocht te hebben aan

Schoonhoven Arie Fredrikse wonende onder Ameide
11-09-1802 Een rietplek en boomgaardje aan den Zouwendijk, belend ten noorden Cornelis van

den Andel en ten zuiden de Zouwendijk, strekkende van de Zouwendijk tot de Dove
Vliet van Nieuwland (in vroeger tijden Zederik geweest) 1000 Gld.

109/fiche 279 Hypotheek Elizabeth van Harten WaV/CRn/JvK
doorgehaald Marigje van Harten
24-12-1806 Speciaal hypotheecq of onderpand

Een tuintje en bouwakkertje belend ten noorden Arie Vendeloo en de stad Ameide
en ten zuiden de Liesveldse Steeg, strekkende van halver Vaarsloot tot het zandpad
tezamen circa Een Mergen

Alewijn Duijbus lid van het gemeentebestuur, mede schepen der stede Ameide 19-03-1803 400 Gld. á
20 St. 't stuk

In de marge genoemd: Jan Bik, penningmeester van de grote Zeevismarkt te Am-
sterdam, neef van Marigje van Harten

110/fiche 283 Donatie Annigje Woudenberg wed.e van wijlen Louw van Es, wonende binnen deze Stede WaV/WvG/JvK
doneert aan haar dochter

Gijsje Barardina van Es bij haar wonende
Het noorderse Zijdkamertje van haar woonhuis, benedenDams, alwaar ten zuiden
de kinderen van wijlen Jeronimus van Kesteren en ten noorden de huisarmen van
Ameide bekend met nr. 88 26-06-1803
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111/fiche 286 Transport Willem van Es WaV/HvP/JR
Gijsje Berardina van Es
Laurentz Roth en
Cornelia van Es echtelieden
Hermanus van Es wonende te Bergen op Zoom, de enige nagelaten kinderen en erven van wijlen 

Annigje Woudenberg en Louw van Es
Hermanus van Es heeft de nalatenschap afgewezen op 05-07-1803 (S&S)
Huis en erve benedenDams, belend ten zuiden de kinderen van wijlen Jeronimus v.
Kesteren en ten noorden de huisarmen van Ameide, bekend als nr. 88 uitgezondert
het noorderse zijdkamertje dat aan Gijsje Berardina is nagelaten

Adriaan van der Grijn wonende binnen deze Stede 30-07-1803 280 Gld.

112/fiche 289 Hypotheek Adriaan van der Grijn WaV/HvP/JR
doorgehaald Speciaal hypotheecq of onderpand
01-08-1807 Een gedeelte van het huis en erve benedenDams, bekend als nr. 88 
(geroyeerd Christoffel Reijne 75 Gld.
02-07 door 
wed. C. 
Reijne)

113/fiche 292 Transport Pieter Lodewijk Tissot de Patot Schout en Gaardermeester v Meerkerk, procuratie d.d. 28-07-1803 hebbende van WaV/WvG/JvK
Neeltje Uittenbogaart
Hendrica Uijttenbogaart
Jan Maat als in huwelijk hebbende 
Teuntje Uijttenbogaart
Jacoba Uijttenbogaart
Geertje Uijttenbogaart erfgenamen van wijlen Jacobus Uijttenbogaart en Annigje Kool, in der tijd echtelie-

den
Vierhonderd Roeden bouwland in het 36ste Weer op Aaxterveld, belend ten zuiden
de 350 Roeden hooiland en ten noorden de wed.e Isaac Verheij, strekkende van de
Broeksteeg tot aan Gerrit Muilwijk 
350 Roeden hooiland in het 36ste Weer op Aaxterveld, belend ten zuiden Cornelis
de Wit cs en ten noorden de hiervoor genoemde 400 Roeden, strekkende ook van 
de Broeksteeg tot aan Gerrit Muilwijk

Amel Oskam 15-09-1803 360 Gld.
Opm.: Aaltje Uittenbogaart wordt nu niet expliciet genoemd. Wel 88/fiche 221
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fiche 294 Transport Pieter Lodewijk Tissot de Patot Schout en Gaardermeester v Meerkerk, procuratie d.d. 28-07-1803 hebbende van WaV/WvG/JvK
Neeltje Uittenbogaart
Hendrica Uijttenbogaart
Jan Maat als in huwelijk hebbende 
Teuntje Uijttenbogaart
Jacoba Uijttenbogaart
Geertje Uijttenbogaart erfgenamen van wijlen Jacobus Uijttenbogaart en Annigje Kool, in der tijd echtelie-

den
Opm.: Aaltje Uittenbogaart wordt nu niet expliciet genoemd. Wel 88/fiche 221
Honderdvijftig Roeden boomgaard in het 36ste Weer op Aaxterveld, belend ten 
westen en noorden de wed.e Jan Hoeven Uijttenbogaart en ten oosten en zuiden
het zandpad langs de Broeksteeg

Cornelis Jongkind en (zijn zwager) 15-09-1803 190 Gld.
Huig de Wit

fiche 297 Copie Neeltje Uittenbogaart
Extract Hendrica Uijttenbogaart
(procuratie) Jan Maat

Teuntje Uijttenbogaart
Jacoba Uijttenbogaart
Geertje Uijttenbogaart erfgenamen van wijlen Jacobus Uijttenbogaart en Annigje Kool, in der tijd echtelie-

den
geven procuratie aan Pieter Lodewijk Tissot van Patot, schout en gaardermeester
van Meerkerk 28-07-1803

115/fiche 298 Extract Voorwaarden voor verkoop onroerend goed
Vierhonderd Roeden bouwland, strekkende van de Broeksteeg tot aan Gerrit Muil-
wijk, daar ten zuiden het volgende perceen ten ten noorden Cornelis en Adriaan
Verheij
Driehonderdvijftig Roeden hooiland, strekkende als het voornoemde perceel alwaar
ten noorden het vorige perceel en ten zuiden Cornelis de Wit cs.
Gecombineerd gekocht door Amel Oskam voor 360 Gld.
Honderdvijftig Roeden boomgaard, daar ten westen en noorden de wed.e Jan
Hoeven Uijttenbogaart en ten oosten en zuiden het Ameidensche zandpad
gekocht door Cornelis Jongkind en zijn zwager Huijg de Witt voor 190 Gld.
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116/fiche 300 Transport Alida van Steenis wed.e van wijlen Andries Louwerier, wonende binnen deze Stede WaV/WvG/CRn
De helft van een huis, schuur en erf bekend als nr. 5 aan de Voorstraat, belend ten
noorden de straat en Hogendijk en ten zuiden Christina van den Heuvel, strekkende
uit de Lek gedeeltelijk tot aan de halve Nieuwstraat en gedeeltelijk tot de Huizinge
van Fredrik Diepenhorst met nog een ledig erf aan de Peperstraat, alwaar ten 
oosten Arie Cappeteijn en ten westen de erven van wijlen Bastiaan Klijn
De andere helft behoort Cornelis van den Andel
In haar eigendom gekomen op 13-12-1796

Cornelis van den Andel haar aanghuwde broeder, mede wonende binnen deze Stede 25-10-1803 600 Gld.

117/fiche 303 Transport Christiaan Butner wonende te Lexmond WaV/WvG/CRn
Twee Mergen een hond en 75 Roeden hooi- en weiland waarvan 1 Mergen leenroe-
rig is in het 6de Weer op Zevenhoven, daar ten noorden Leendert Noordegraaf en
Jan van Harten en ten zuiden de wed. Isaac Verheij, strekkende van de halve 
Broeksteeg tot halver Zevenhovense Wetering belast met slag Hogendijk paal nr 70
In eigendom gekregen op 13-12-1796

Cornelis van den Andel zijn aangehuwde broeder, wonende binnen deze Stede 25-10-1803 650 Gld.

fiche 305 Transport Marigje van Steenis wed.e wijlen Hendrik Herps(t), wonende binnen deze stede WaV/WvG/CRn
Een Mergen drie hond goedenaards hooiland in 't 30ste Weer op Aaxterveld, belend
ten oosten de wed.e Isaac Verheij en ten westen de erven wijlen Bastiaan Klijn,
strekkende van de halve Vaarslot van Hermanus Diepenhorst tot over de kleine
Vliet
In eigendom gekregen op 13-12-1796

Cornelis van den Andel haren aangehuwden broeder, mede wonende alhier 25-10-1803 820 Gld.

118/fiche 307 Transport Pieter van Steenis wonende te Lexmond WaV/WvG/CRn
Alida van Steenis wed.e van wijlen Andries Louwerier
Marigje van Steenis wed.e van wijlen Hendrik Herps
Cornelis van den Andel als in huwelijk hebbende
Emmigje van Steenis
Christiaan Butner als in huwelijk hebbende
Elizabeth van Steenis mede wonende te Lexmond

Pieter, Alida, Marigje, Emmigje en Elizabeth zijn de enige nagelaten kinderen van 
wijlen Jan van Steenis
Vijftig Roeden griendland in 't 1ste Weer op Aaxterveld, belend ten zuiden Jacob
Vermaat en ten noorden de Tiendweg, strekkende van halver dwarssloot van Jacob
Vermaat tot halver dwarssloot van Arie Maat, belast met gedeelte slag Hogendijk
in paal 326

Jacob Vermaat wonende onder Tienhoven 25-10-1803 42 Gld.
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119/fiche 310 Pieter van Steenis wonende te Lexmond 
Drie Mergen 250 Roeden hooi- en weiland in 't 29ste Weer op Aexterveld 700 Gld.

Cornelis van den Andel en
Arie van der Ham beide wonende te Ameide

119/fiche 310 memorie Warnardus Verhagen heeft gekocht op 07-11-1803
De visscherijen in de Rivier de Lek en in de dubbelde Vlieten, strekkende van de 
uitmalende sluis onder Ameide tot het dorp Meerkerk 5950 Gld.

fiche 311 Transport Fredrik de Groot wonende te Schoonhoven in q.t als procuratie hebbende van zijn broeder WaV/WvG/CRn
Hendrikus de Wekker de

Groot volgens procuratie d.d. 01-10-1803 te Schoonhoven
Een Mergen Boomgaardland in 't 3de Weer op Liesveld belend ten oosten de erven
van wed.e Pieter de Groot en ten westen de zgn. Doelakker, strekkende van halver
Liesveldse Steeg over de Hogendijk tot de diepte van de Lek
Twee Mergen griendland in het 11de Weer op Zevenhoven belend ten zuiden Chris-
stoffel Reijne en ten noorden Arie Cappeteijn, strekkende van halver Zevenhovense
Wetering tot halver dwarssloot van de wed.e Hermanus Drost

Alewijn Duijbus mede schepen dezer Stede 13-12-1803 1485 Gld.

120/fiche 312 Copie Procuratie d.d. 01-10-1803 te Schoonhoven
procuratie Hendrikus de Wekker de

Groot machtigt zijn broeder 
Fredrik de Groot

121/fiche 314 Transport Alewijn Duijbus WaV/CRn/WvG
Eene Mergen vijf hond hooiland in het 33ste Weer op Aaxterveld, belend ten noor-
den Willem Verheij en ten zuiden Adrianus Verheij, strekkende van halver Aaxter-
veldse Steeg tot halver dwarssloot van Alewijn Duijbus
op 04-05-1797 in zijn bezit gekomen

Daniel Gerard v der Burgh 08-12-1803 432 Gld.
Ignatia Maria Bichon echtelieden, heere en vrouw van Ameide, Tienhoven en Herlaar

fiche 315 Transport Christina van den Heuvel wonende te Dordrecht WaV/AD/WvG
Huizinge, schuur en erve bekend als nr. 6 en 7 aan de Voorstraat, strekkende voor-
uit de diepte van de Lek tot aan de huizinge en erven van Cors Goudriaan, belend
ten noorden Cornelis van den Andel en ten zuiden Nicolaas Perk
In eigendom gekregen op 26-02-1798

Daniel Gerard v der Burgh
Ignatia Maria Bichon echtelieden, heere en vrouw van Ameide, Tienhoven en Herlaar 08-12-1803 10725 Gld
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fiche 317 Transport Arie Vendeloo wonende binnen deze Stede WaV/CvdA/AvdH
Een Mergen Vier hond 50 Roeden griendland genaamd de Zwarle, in het 2de Weer
op Zevenhoven, strekkende van halver dwarssloot van Adrianus Verheij tot halver
Zevenhovense Wetering, belend ten noorden Hermen Vendeloo en ten zuiden de
wed.e Arie van Lomwel
in eigendom gekregen uit de boedelscheiding d.d. 22-07-1793

Alewijn Duijbus mede binnen deze Stede woonachtig 14-03-1804 500 Gld.

fiche 319 Transport Marcelis Duijbus mede schepen dezer Stede WaV/CvdA/AvdH
Een Mergen Griendland in 't 10de Weer op Zevenhoven, belend ten zuiden Alewijn
Duijbus en ten noorden Jan Verheij, strekkende van halver Zevenhovense Wetering
tot halver dwarssloot van Roelof de Hoop Marcuszn.

Alewijn Duijbus mede binnen deze Stede woonachtig 14-03-1804 400 Gld.

124/fiche 320 Transport Wouter van Gelderen mr. zilversmid wonende binnen deze Stede WaV/WVh
Een huis, schuur en erve bekend als nr. 16 aan de Voorstraat, belend ten noorden
Nicolaas Visser en ten zuiden Elizabeth en Marigje van Harten, strekkende van het
stadhuis tot de oosterse muur der schuur van Wouter van Gelderen, 

Arie van der Ham en zijn broer 30-03-1804 1050 Gld.
Peter van der Ham beide wonende te Meerkerksbroek

126/fiche 322 Transport Alewijn Duijbus wonende binnen deze Stede WaV/HPvA/LN
Drie Mergen griendland in 't 9de Weer op Zevenhoven, daar ten noorden de wed.e
Christoffel Reijne en ten zuiden Willem de Kogel, strekkende van halver Zevenho-
vense Wetering tot halver meentsloot belast met slag Hogendijk onder Tienhoven
Paal 317
in eigendom verkregen bij donatie inter vivos d.d. 18-01-1797
Twee Mergen hooi-, wei- en giendland in 't 4de Weer op Zevenhoven belend ten
noorden Arie van der Ham en ten zuiden Gerrit de Bie den ouden, strekkende van 
het zandpad der Broeksteeg tot halver Zevenhovense Wetering bleast met een ge-
deelte van het slag Hogendijk 308
in zijn bezit gekomen op 06-01-1800
Twee Mergen griendland in 't 11ste Weer op Zevenhoven, belend ten zuiden de 
wed.e Christoffel Reijne en ten noorden Arie Cappeteijn, strekkende van halver Ze-
venhovense Wetering tot halver dwarssloot van de wed.e Hermanus Drost
in zijn bezit gekomen 13-12-1803 2950 Gld.

Abraham Adriaan Stoop s Hogendijk Heemraad van de Alblasserwaard wonende binnen de stad Dordrecht 03-05-1804
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127/fiche 325 Transport Marcelis Duijbus mede schepen dezer Stede WaV/HPvA/LN
Twee Mergen twee hond hooiland in 't 25ste Weer op Aaxterveld, belend ten noor-
den Cornelis van den Andel en ten zuiden de Pastorij van Ameide en Tienhoven en
Roelof de Hoop Mz., strekkende van halver Aaxterveldse Steeg tot halver dwars-
sloot van de wed.e van Lomwel, belast met het slag nr. 9 op de Sluissendijk
in zijn eigendom gekomen 21-08-1779

Abraham Adriaan Stoop s Hogendijk Heemraad van de Alblasserwaard wonende binnen de stad Dordrecht 03-05-1804 650 Gld.

128/fiche 327 Transport Arie Cappeteijn mede schepen dezer Stede WaV/HPvA/LN
Huizinge en erve thans een schuur, bekend als nr. 34, de Westerse helft, strekken-
de van de oosterse helft momentelijk aan Warnardus Verhagen getransporteerd
wordende tot halver Nieuwstraat toe belend ten zuiden Alewijn Duijbus en ten 
noorden Warnardus Verhagen
in zijn eigendom gekomen 09-01-1798

Alewijn Duijbus 03-05-1804 532 Gld.

fiche 328 Transport Arie Cappeteijn mede schepen dezer Stede MD/HPvA/LN
Huizinge en erve thans een schuur, bekend als nr. 34, de Oosterse helft, strekken-
de van de westerse helft momentelijk aan Alewijn Duijbus getransporteerd
tot het bleekveld van Warnardus Verhagen toe, belend ten noorden Warnardus
Verhagen en ten zuiden Alewijn Duijbus

Warnardus Verhagen 03-05-1804 532 Gld.

fiche 330 Transport Marcelis Duijbus mede schepen dezer Stede WaV/HPvA/LN
Drie Mergen wei- en hooiland in het 16de Weer op Aaxterveld, belend ten zuiden
Dirk van Elk en ten noorden Cornelis van Kekem, strekkende van halver Aaxter-
veldse Steeg tot halver dwarssloot van de Diaconij Armen van Meerkerk
in zijn eigendom gekomen 20-11-1792

Dirk van Elk 05-05-1804 780 Gld.

130/fiche 331 Transport Cornelis Perk wonende binnen deze Stede HPvA/JvL/JvK
Wilhelmina Maria Perk getrouwd met
Willem Boldingh wonende te Gouda
Jacobus Perk wonende te Delft

Cornelis, Wilhelmina Maria en Jacobus zijn de enige nagelaten kinderen en erven
van wijlen Nicolaas Perk, in leven mr. chirurgijn binnen deze Stede
Een huis, stal, tuin en erve bekend als nr. 8 aan de Voorstraat
Een huis en erve bekend als nr. 35 in de Nieuwstraat, belend ten noorden de Heere
van Ameide en Johannes Plooster en ten zuiden Warnardus Verhagen, strekkende
vooruit de Lek, tot achter ter halver Nieuwstraat
in zijn eigendom gekomen 26-12-1763

Gerrit Lagendijk wonende te Amsterdam 30-05-1804 2000 Gld.
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fiche 334 Kusting Gerrit Lagendijk thans wonende binnen deze Stede WaV/AvdH/JvK
doorgehaald Speciaal hypotheecq of onderpand
09-06-1808 Een huis, stal, tuin en erve bekend als nr. 8 aan de Voorstraat

Een huis en erve bekend als nr. 35 in de Nieuwstraat, belend ten noorden de Heere
van Ameide en Johannes Plooster en ten zuiden Warnardus Verhagen, strekkende
vooruit de Lek, tot achter ter halver Nieuwstraat

Cornelis Perk wonende binnen deze Stede
Willem Boldingh als in huwelijk hebbende 
Wilhelmina Maria Perk wonende te Gouda
Jacobus Perk wonende te Delft

enige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Nicolaas Perk, in leven mr.
chirurgijn alhier 16-06-1804 2000 Gld.

fiche 337 Transport Hendrik van der Hof marktschipper dezer stede op Rotterdam WaV/MD/HPvA
een damschuit lang over steven 48 voeten en wijd 14 voeten

Cornelis Noorlander wonende te Middelburg in Zeeland 08-06-1804 800 Gld.

133/fiche 338 Transport Cornelis Noorlander wonende te Middelburg in Zeeland WaV/MD/HPvA
Poonschuit lang over steven 42 Voeten en wijd ruim 12 voeten

Hendrik van der Hof marktschipper dezer stede op Rotterdam 08-06-1804 300 Gld.

fiche 339 Bijlbrief Cornelis Noorlander wonende te Middelburg in Zeeland WaV/MD/HPvA
Speciaal hypotheecq of onderpand
een damschuit lang over steven 48 voeten en wijd 14 voeten

Hendrik van der Hof marktschipper dezer stede op Rotterdam 08-06-1804 300 Gld.

fiche 341 Erfpachtbrief Aafje de Groot wonende te Schoonhoven WaV/CvdA/WVh
voor haar en haar erven en nakomelingen in erfpacht uit te geven
Een Mergen land op Liesveld in het 4de Weer, strekkende van halver Liesveldse
Steeg tot in de diepte van de Lek, belend ten oosten de wed.e Pieter van Tienhoven
en ten westen Alewijn Duijbus

Cornelis Perk wonende binnen dezer Stede 13-06-1804 6 Gld. p/j

136/fiche 344 Transport Philip Abrams wonende binnen deze stede WaV/CvdA/AvdH
Een huizinge en erve aan het noordereinde van de Nieuwstraat tegen de Hogen
Lekkendijk aan bekend als nr. 48, daar ten noorden, oosten, westen de hogen
Lekkendijk of rol van dien

Pieter Meuzer chirurgijn mede binnen deze Stede woonachtig 21-08-1804 956 Gld.
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fiche 345 Kusting Pieter Meuser chirurgijn binnen deze Stede WaV/CvdA/AvdH
doorgehaald Een huizinge en erve aan het noordereinde van de Nieuwstraat tegen de Hogen
21-07-1809 Lekkendijk aan bekend als nr. 48, daar ten noorden, oosten, westen de hogen

Philip Abrams 21-08-1804 500 Gld.

fucge 348 Transport Cornelis Perk wonende binnen deze Stede voor zichzelf en procatie hebbende van zijn broeder WaV/HPvA/CvdA
Jacobus Perk wonende te Delft

en van 
Willem Boldingh wonende te Gouda, als in huwelijk hebbende Wilhelmina Maria Perk

Cornelis, Jacobus en Wilhelmina Maria de enige nagelaten kinderen van Nicolaas
Perk, in leven mr. chirurgijn binnen deze Stede 
Drie hond boomgaard zuidwaards den Tienhovense Tiendeweg op Aaxterveld, be-
lend ten oosten Gerrit de Bie den ouden en ten westen de wed.e Isaac Verheij,
strekkende van de halve Tiendweghsloot tot de halve Tipsloot

Marcelis Duijbus mede schepen 07-09-1804 610 Gld.

Copie Jacobus Perk koopman binnen Delft maakt machtig zijn broeder 04-08-1804
Cornelis Perk koopman wonende te Ameide 

WaV/CvdA/LN
fiche 350 Transport Antje Nieuwpoort huisvrouw van Fredrik Diepenhorst

Appointement d.d. 21-12-1804 door Schout en Gerechte van Ameide aangewezen
als administratrice over haar mans goederen
Een huis en erve oostwaards de Nieuwstraat, strekkende van de halve Nieuwstraat
tot de steeg, belend ten Noorden de Peperstraat en ten zuiden het huis en erve 
door Antje aan haar zoon Adriaan Diepenhorst getransporteerd zullende worden
bekend als nr. 38
in het bezit gekomen van Fredrik Diepenhorst op 08-01-1760

Hermanus Diepenhorst haar zoon, mr. timmerman binnen Ameide 07-01-1805 700 Gld.
150 Gld. is restant schuldbrief d.d. 25-03-1791 aan de Heere en Vrouwe van 
Ameide
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Copie Antje Nieuwpoort huisvrouw van Fredrik Diepenhorst

heeft verkocht bij onderhandse akte d.d. 31-12-1804 aan haar zoon
Hermanus Diepenhorst

Een huis en erve oostwaards de Nieuwstraat, strekkende van de halve Nieuwstraat
tot de steeg, belend ten Noorden de Peperstraat en ten zuiden het huis en erve 
door Antje aan haar zoon Adriaan Diepenhorst getransporteerd zullende worden
bekend als nr. 38
Elke week moet 30 stuivers worden gegeven aan Hendrik Siebeling, aangehuwden
broeder ter voldoening van het kostgeld en inwoning, bewassing, bestopping, benaa-
ing en oppassing van vader Fredrik Diepenhorst en 30 stuivers voor Antje Nieuw-
poort als kostgeld , inwoning, bewassing, bestopping, benaaing en oppassing

Aan
Adrianus Diepenhorst andere zoon

huis bekend als nr. 37, ten zuiden van het bovengenoemde huis. Adrianus mag dit
niet uitbreiden
Antje ondertekent met haar linkerhand, omdat zij ter oorzake eener beroerte en ver-
lamming met de rechterhand niet kan schrijven.

141/fiche 355 Transport Antje Nieuwpoort huisvrouw van Fredrik Diepenhorst WaV/LN/AvdH
heeft verkocht bij onderhandse akte d.d. 31-12-1804 aan haar zoon

Adrianus Diepenhorst een huis en erve oostwaards de Nieuwstraat, strekkende van halver Nieuwstraat tot
het erf van Cornelis van den Andel, belend ten noorden het huis en Erve aan Her-
manus Diepenhorst getransporteerd en ten zuiden Cornelis van den Andel, bekend
als nr. 37 15-01-1805 150 Gld.

Hypotheek Adrianus Diepenhorst wonende binnen deze stede
Speciaal hypotheecq of onderpand
een huis en erve oostwaards de Nieuwstraat, strekkende van halver Nieuwstraat tot
het erf van Cornelis van den Andel, belend ten noorden het huis en Erve aan Her-
manus Diepenhorst getransporteerd en ten zuiden Cornelis van den Andel, bekend
als nr. 37

Willem Bullee zijn aangehuwde neef, wonende te Ackoij (neef van zijn vrouw Judik v Iterson) 16-01-1805 100 Gld.
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143/fiche 361 Donatie Gerrit van Mourik en WaV/JvL/WVh
Aigje Polderman echtelieden wonende aan de Zouwendijk onder Ameide

Een huis, erve, hofje en boomgaard aan den Zouwendijk, daar ten noorden Claas
van der Ham cs en ten zuiden de wed.e Willem Dirkse, bekend als nr. 118
Een Mergen weiland in het 3de Weer op Zevenhoven met een hoekje meent van 
Ameide in erfpacht van 12 St. 't jaar, strekkende van de halve dwarsslot van Arie
Vendeloo tot over de Meenkade doch met de steeg tot de Hogendijk, belend ten
noorden de wed.e Nicolaas van Slijpe RZ en ten zuiden Hermen Vendeloo
in eigendom verkregen op 28-05-1796
belast met hypotheek van 800 gld. tbv Jacobus van Lomwel

Jacob van Mourik hun zoon wonende te Lopik 16-03-1805
De hypotheek neemt Jacob over en hij belooft voor zijn ouders te zorgen gedurende
hun leven lang in kost, drank, inwoning, kleding, reding en oppassing en hij zal hen
ordentelijk begraven na hun overlijden

fiche 364 Transport Maartje in 't Hout wed.e en universele erfgename van wijlen Hermanus Drost, wonende aan de Slui-
zen onder Ameide
Een schuur en erve aan de Sluizen aan de buitenkant van de Hogendijk belend ten
oosten Gerrit van Tienhoven en ten noorden het gemeenelandspad, strekkende ten
westen tot de tuin of hof van Gerrit van Tienhoven en deels tot Vier Voeten uit de
muur van Gerrit van Tienhovens schuur en ten zuiden eveneens Vier Voeten van
de muur van Gerrit van Tinehoven

Gerrit van Tienhoven wonende binnen deze Stede 18-03-1805 80 Gld.

145/fiche 365 Transport Jan Brouwer Gerritszn WaV/JvL/AvdH
Eene Mergen 450 Roeden wei- en bouwland in het 3de Weer op Zevenhoven, be-
lend ten noorden Gerrit de Bie den Ouden en ten zuiden Arie Capteijn, strekkende
van het zandpad van de Broeksteeg tot halver Zevenhovense Wetering

Philip van der Ham wonende onder Meerkerksbroek (dit is zijn schoonzoon) 23-03-1805 500 Gld.
Gijsbertszn

fiche 366 Hypotheek Hermanus Diepenhorst WaV/HPvA/JvKs
Fredrikszn wonende binnen deze Stede

Speciaal hypotheecq of onderpand
Huis en erve oostwaards de Nieuwstraat, strekkende van halver Nieuwstraat tot de
steeg, belend ten noorden de Peperstraat en ten zuiden Adriaan Diepenhorst
in eigendom gekregen op 07-01-1805

Daniel Gerard v der Burgh en
Ignatia Maria Bichon echtelieden, Heere en Vrouwe van Ameide, Tienhoven, Herlaar etc. 25-03-1805 100 Gld.
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147/fiche 369 Transport Marcelis Duijbus mede schepen in q.t als procuratie hebbende van
Ocker Reepelaar wonende in 's Hage
Johan Repelaer en
Paulus Repelaer

 van Spijkenisse beide wonende te Dordrecht 
nagelaten zonen van Hugo Reepalaer
Ocker en Johan Reepelaer ook nog als voogden over de nagelaten kinderen van 
wijlen hun zuster Hendrika Catharina Reepelaer, in leven huisvrouw van Jacob van 
der Dussen volgens procuratie d.d. 10-11-1804 te Dordrecht.

Johan Diderik van 
Slingelandt in huwelijk hebbende Hendrika Francoise Machelina Quirona Cornelia Repelaer,

dochter van Hugo Reepelaer, wonende te 's Hage
Jacobus van der Dussen mede wonende in 's Hage in q.t. als door Hugo Repelaer aangesteld als medevoogd

over zijn kinderen verwekt bij zijn echtgenoten Hendrika Catharina Reepelaer
als mede erfgenamen in de boedel van Hugo Reepelaer d.d. 13-11-1804 te 's Hage
Drie Mergen 150 Roeden Boomgaard, wei- en hooiland in het 17de Weer op Aax-
terveld onder Ameide, belend ten zuiden Hermanus Diepenhorst Leendertszn. en de
kerk van Tienhoven en ten noorden Arij Capteijn, strekkende van halver Aaxter-
veldse Steeg tot over het Zandpad der Broeksteeg

Johannes Plooster zijn schoonzoon, woonachtig binnen deze Stede 160 Gld.
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148/fiche 372 Copie Anthonij Bax, notaris te Dordrecht 10-11-1804
Ocker Reepelaar wonende in 's Hage
Johan Repelaer en
Paulus Repelaer

 van Spijkenisse beide wonende te Dordrecht 
nagelaten zonen van Hugo Reepalaer
Ocker en Johan Reepelaer ook nog als voogden over de nagelaten kinderen van 
wijlen hun zuster Hendrika Catharina Reepelaer, in leven huisvrouw van Jacob van 
der Dussen 
geven volmacht aan 

Marcelis Duijbus wonende te Ameide om te verkopen
Drie Mergen 150 Roeden Boomgaard, wei- en hooiland in het 17de Weer op Aax-
terveld onder Ameide, belend ten zuiden Hermanus Diepenhorst Leendertszn. en de
kerk van Tienhoven en ten noorden Arij Capteijn, strekkende van halver Aaxter-
veldse Steeg tot over het Zandpad der Broeksteeg
gekocht in 05-1782 van Hermanus en Neeltje Diepenhorst

Copie Francois de Bas Willemszn, notaris te 's Hage 13-11-1804
Johan Diderik van 
Slingelandt in huwelijk hebbende Hendrika Francoise Machelina Quirona Cornelia Repelaer,

dochter van Hugo Reepelaer, wonende te 's Hage
Jacobus van der Dussen mede wonende in 's Hage in q.t. als door Hugo Repelaer aangesteld als medevoogd

over zijn kinderen verwekt bij zijn echtgenoten Hendrika Catharina Reepelaer
als mede erfgenamen in de boedel van Hugo Reepelaer 
Drie Mergen 150 Roeden Boomgaard, wei- en hooiland in het 17de Weer op Aax-
terveld onder Ameide, belend ten zuiden Hermanus Diepenhorst Leendertszn. en de
kerk van Tienhoven en ten noorden Arij Capteijn, strekkende van halver Aaxter-
veldse Steeg tot over het Zandpad der Broeksteeg
gekocht in 05-1782 van Hermanus en Neeltje Diepenhorst

149/fiche 374 Transport Daniel Gerard v der Burgh en WaV/HPvA/LN
Ignatia Maria Bichon echtelieden, Heere en Vrouwe van Ameide, Tienhoven, Herlaar etc.

Twee Mergen twee hond weiland in het 28ste Weer op Aaxterveld, strekkende van
halver Broeksteeg tot halver dwarssloot van Claas Fredrikse, belend ten noorden
Daniel Gerard v der Burgh/Ignatia Maria Bichon en ten zuiden Cornelis van den
Andel en Arie van der Ham
In eigendom gekregen op 14-03-1801

Jacobus van Lomwel mede schepen dezer Stede 12-04-1805 1100 Gld.
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fiche 375 Transport Daniel Gerard v der Burgh en WaV/HPvA/LN
Ignatia Maria Bichon echtelieden, Heere en Vrouwe van Ameide, Tienhoven, Herlaar etc.

Drie Mergen weiland in het 14de Weer op Liesveld, belend ten oosten Cornelis van
den Andel en ten westen Johannes van Kekem, strekkende van halver Liesveldse
Steeg tot halver dwarssloot van Pieter van Kekum

Maarten van der Ham
Marigje van der Ham
Gerrit van der Ham wonende aan de Sluizen onder Ameide 12-04-1805 1250 Gld.

150/fiche 376 Kusting Claas van der Ham voor zijnen zoon minderjarige zoon
doorgehaald Gerrit van der Ham
02-03-1808 Maarten van der Ham

Marigje van der Ham meerderjarigen wonende aan de Sluizen
Speciaal hypotheecq of onderpand
Drie Mergen weiland in het 14de Weer op Liesveld, belend ten oosten Cornelis van
den Andel en ten westen Johannes van Kekem, strekkende van halver Liesveldse
Steeg tot halver dwarssloot van Pieter van Kekum

Daniel Gerard v der Burgh en
Ignatia Maria Bichon echtelieden, Heere en Vrouwe van Ameide, Tienhoven, Herlaar etc. 12-04-1805 600 Gld.

181/fiche 380 Hypotheek Wouter van Gelderen mr. schoenmaker, wonende te Ameide WaV/LN/AC

doorgehaald Speciaal hypotheecq of onderpand
17-07-1805 Huijsjes en erfje bekend als nr. 27 en 28 aan de Fransestraat, belend ten oosten

Pieter Diepenhorst Janszn, ten westen Gerrit Limburg, strekkende van halver Fran-
sestraat tot het schoolhuis 

Johannis van Limburg mede binnen deze Stede woonachtig 15-05-1805 300 Gld.

152/fiche 382 Hypotheek Isaac Verheij Jacobuszn WaVCvdA/LN

Speciaal hypotheecq of onderpand
Huis en erve aan de westzijde van de Nieuwstraat daar noordw. de wed.e Abram
Isaacs en zuidw. Marcelis Duijbus bekend als nr. 45
in eigendom gekregen op 07-10-1801

Daniel Gerard v der Burgh en
Ignatia Maria Bichon echtelieden, Heere en Vrouwe van Ameide, Tienhoven, Herlaar etc. 24-06-1805 500 Gld.

153/fiche 385 Transport Wouter van Gelderen mr. schoenmaker, wonende te Ameide WaV/JvKs/WVh
Twee huizen en erven in de Fransestraat, daar ten oosten Pieter Diepenhorst Janszn
en ten westen zijn zoon Gerrit van Limburg bekend als nr. 27 en 28, strekkende van
halver Fransestraat tot het schoolhuis
in eigendom verkregen 01-06-1793

Johannis van Limburg 400 Gld.
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154/fiche 388 Transport Adrianus Bik schoolmeester te Kralingen WaV/CvdA/JvKs
Twee Mergen Elzebos in 't 9de Weer op Liesveld, belend ten oosten Warnardus 
Verhagen en ten westen Anthony en Aafje de Groot, strekkende van halver Zeven-
hovense Wetering tot halver dwarssloot van Warnardus Verhagen, belast met ge-
deelte slag Hogendijk 152 en met een gedeelt slag Hogendijk 30 op Sluizendijk
Twee Mergen boomgaard en weiland in 't 8ste Weer op Aaxterveld, belend ten
zuiden de wed.e Christoffel Reijne en ten noorden Warnardus Verhagen, strek-
kende van halver Aaxterveldse Steeg tot over het zandpad der Broeksteeg belast
met een gedeelte slag Hogendijk nr. 375. Verhuurd aan de wed.e Christoffel Reijne
tot Kerstmis 1805

Marcelis Duijbus medeschepen 26-08-1805 1000 Gld.

155/fiche 390 Transport Willempje van der Ven wed.e en mede-erfgename van wijlen Pieter van Tienhoven en voogdesse over WaV/HPvA/JvL
haar minderjarige zoon Bals van Tienhoven, volgens mutueel testament d.d. 
27-01-1788 voor S&S van Ameide

Gerrit van Tienhoven nagelaten meerderjarige zoon
Willempje en Gerrit tezamen voor hun minderjarige broeder Joost van Tienhoven
caverende, beiden wonende binnen of onder Ameide 31-12-1805
Een huis, schuur, erve en tuin aan de Sluizen, belend ten noorden den Hogendijk en
ten westen het gemeeneland van Vianen, bekand als nr. 129
In eigendom gekomen van wijlen Joost Baltense van Tienhoven op 04-04-1757

Jacob van Lakerveld molenmakersbaas en mr. timmerman wonende onder de jurisdictie van Ameide 1800 Gld.

fiche 393 Borgtocht Gerrebregt van Dijk wed.e van wijlen Christoffel Reijne wonende binnen deze Stede 22-01-1806 WaV/HPvA/JvL
stelt zich borg voor

Pieter de Jongh Czn. als gaarder van 's Lands gemeene middelen te Ameide en Tienhoven, Lande van 1200 Gld.
Vianen

157/fiche 394 Anna Maria van den Dungen huisvrouw van 22-01-1806 WaV/HPvA/JvL
Pieter de Jongh Czn. aarder van 's Lands gemeene middelen te Ameide en Tienhoven

stelt zich borg voor haar man

158/fiche 397 Attestatie Jacobus van Lomwel mede Schepen dezer Stede 25-02-1806 WaV/AvdH/JvKs
heeft een aandeel in een loterij sub No 8348 waarop is getrokken de som van 
540 Gld. en heeft dit door Willem Wiltschut, marktschipper van Schoonhoven op 
Den Haag laten viseren op het Bureau C.H. van West in Den Haag.
Het aandeel is per ongeluk met onnutte papieren in 03-1805 verbrand maar was 
reeds geviseerd. Hij zweert dit bij God almachtig.
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fiche 398 Borgtocht Alewijn Duijbus en WaV/LN/AvdH
Adrianus Verheij beide wonende binnen deze Stede

stellen zich borg voor
Dirk Hendrik Smits als Gaarder van 's Lands gemeene middelen te Ameide en Tienhoven, lande van 27-02-1806 1200 Gld.

Vianen

fiche 400 Transport Willem Hardenbol wonende onder de jurisdictie van Ameide WaV/HPvA/AvdH
Twee Mergen weiland, in het 15de Weer op Liesveld onder Ameide, strekkende
van halver Liesveldse Steeg tot halver dwarssloot van Alewijn Duijbus, belend ten
oosten Fredrik Bastiaanse en ten westen de wed. van wijlen Cornelis van den Andel
in eigendom van zijn huisvrouw Aaltje Fredrikse gekomen op 20-01-1796 uit de boe-
del van harer ouders

Arie Fredrikse Bastiaansz mede wonende onder Ameide 24-03-1806 349 Gld.

160/fiche 401 Procuratie Warnardus Verhagen schout en secretaris dezer Stede maakt machtig HPvA/LN/LvL
Johan de Klerck wonende te Zevenbergen

om aldaar over te dragen
Hof en erve aan de noordzijde van de Laagerwijstraat binnen Zevenberge belend 
ten oosten Hendrik Nootenboom, west Stadslop, ten zuiden de straat en ten noorden
polderssloot

Jan Jacobusz de Deugt 04-04-1806 80 Gld.

161/fiche 403 Transport Marcelis Duijbus mede schepen te Ameide WaV/JvKs/WVh
Twee Mergen Elzebos in 't 9de Weer op Liesveld, belend ten oosten Warnardus 
Verhagen en ten westen Anthony en Aafje de Groot, strekkende van halver Zeven-
hovense Wetering tot halver dwarssloot van Warnardus Verhagen, belast met ge-
deelte slag Hogendijk 152 en met een gedeelt slag Hogendijk 30 op Sluizendijk
sendijk
In zijn eigendom gekomen 26-08-1805

Alewijn Duijbus zijnen zoon, mede wonende alhier 09-04-1806 310 Gld.

fiche 405 Hypotheek Coenraad Visser thans wonende te Leerdam WaV/HPvA/JvKs
doorgehaald Speciaal hypotheecq of onderpand
23-03-1808 Huis, erve en boomgaard Benedendams oostwaards de Prinsegracht belend ten 

noorden de Zijlsloot en ten zuiden Arie Vendeloo, strekkende van halver Prinse-
gracht tot halver Vaarsloot 

Cornelis Jongkind en
Aafje Jongkind broeder en zuster, beiden wonende te Meerkerksbroek 05-07-1806 400 Gld.

Ook nog over schuldbrief van 1300 Gld. d.d. 14-11-1798, dus tezamen 1700 Gld.
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fiche 409 Transport Daniel Gerard v der Burgh WaV/LN/WVh
Ignatia Maria Bichon Heere en Vrouwe van Ameide, Tienhoven, Herlaar etc.

Drie Mergen weiland, genaamd de Stoofkamp in het 2de Weer op Liesveld aan de
Vaarsloot, strekkende van halver Vaarsloot tot halver dwarssloot van de wed.e 
Arie van Lomwel en van halver Liesveldsesteeg tot aan het Zevenhovense land
belast met slag Hogendijk paal 160 onder Tienhoven en met slag Paal 22 op den
Sluissendijk
In eigendom verkregen op 20-01-1791
Verhuurd aan Alewijn Duijbus in 1806, 1807 en 1808

Arie van der Ham Gijsbertsz wonende in Meerkerksbroek 03-07-1806 1500 Gld.
de Jongste

fiche 412 Testament Hendrik van Mouwerik 26-07-1806 WaV/LN/JvKs
Teuniszn wonende aan de Achterweg binnen Ameide

legateert aan
Adrianus de Vos en  
Geertje de Vos twee kinderen van zijn overleden zuster Annigje van Mouwerik, verwekt in huwe-

lijk aan Arie de Vos. Ieder 25 Gld. te verkrijgen op punt van meerderjarigheid of
trouwdag. Bij overlijden van één gaat het over naar de ander. Bij overlijden beiden
gaat het bedrag naar Neeltje van Mouwerik, zuster van Hendrik, gehuwd met
Gerrit Balse de Vaal en bij haar overlijden naar haar erven.

Merrigje van Mouwerik getrouwd met Aart de Ruiter, of bij haar vooroverlijden naar haar erven 50 Gld.
en benoemt tot zijn universele erfgenaame zijn zuster

Neeltje van Mouwerik getrouwd met Gerrit Balse de Vaal en bij haar vooroverlijden hare erven
Voogd wordt Cornelis van Es, wonende te Tienhoven

fiche 414 Surrogatie Anna Maria van den Dungen wed.e van Pieter de Jongh Corneliszn in leven Gaarder van de Gemeenelandsmid- WaV/LN/JvKs
delen van Ameide en Tienhoven
Mutueel testament d.d. 16-06-1785 voor S&S te Ameide
Zij stelt aan als mede voogden over haar minderjarige kinderen

Marcelis van den Dungen broeder van halven Bedde wonende te Gorinchem en
Cornelis de Jongh Dzn aangehuwde neef wonende te Tienhoven 26-07-1806

165/fiche 415 Transport Gerrit Jan van 't Laar als in huwelijk hebbende
Gijsje Berardina van Es

Het noordse zijkamertje van het huis bekend als nr. 88 benedenDams, belend ten
zuiden de kinderen van wijlen Jeronimus van Kesteren en ten noorden de huisarmen
van de stad
Aan Gijsje gedoneerd op 26-06-1803/transport 30-07-1803, waarbij het overige aan
Adriaan van der Grijn is getransporteerd

Johannis Verkerk 09-08-1806 80 Gld.
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166/fiche 417 Testament Arie de Rooij en 12-08-1806 WaV/HPvA/AvdH
Gerrigje Blokland echtelieden wonende op den Dool onder Meerkerk

Het is een langstlevende testament.
Tot evt. voogden worden benoemd: 

Willem den Hartog wonende te Noordeloos en
Wouter Blokland wonende te Gijbeland

fiche 421 Testament Frans van Lint en 14-08-1806 WaV/AvdH/AC
Agatha Verdam echtelieden wonende op Achthoven onder Lexmond

Het is een langstlevende testament.
Tot evt. voogden worden benoemd: 

Eijmert van Lint haar zoon wonende te Jutphaas

fiche 423 Procuratie Andries Vermeulen mr. Ijzersmid binnen deze Stede, maakt machtig 19-10-1806 WaV/JvL/AvdH
Willem Pernis procureur voor het gerecht van Lexmond en Agthoven

om te handelen tegen
Arie Quint

169/fiche 424 Transport Jan Bik penningmeester van de grote Zeevismarkt te Amsterdam in q.t als procuratie heb- WaV/LN/JvL
bende van 

Marigje van Harten d.d. 04-10-1806 voor notaris Willem Johan van Rijp te Rotterdam
Een huis en erve aan de Voorstraat, belend ten zuiden de wed.e Christoffel Reijne
en ten noorden Arie en Peter van der Ham, strekkende van den Dam tot halver
Nieuwstraat

Cornelis Perk wonende binnen deze Stede 24-12-1806 937 Gld.

170/fiche 427 Transport Jan Bik penningmeester van de grote Zeevismarkt te Amsterdam in q.t als procuratie heb- WaV/LN/JvL
bende van 
Een akker bouwland groot Drie hond, strekkende van het zandpad der Broeksteeg
tot halver Vaarsloot en van halver Liesveldsesteeg tot halver sloot van het volgende
perceel 
een hoekje tuin en boomgaardland met tuinhuisje groot Een hond, strekkende van
het zandpad der Broeksteeg tot halver Vaarsloot en van halver sloot van voorstaand
perceel tot het griendje van Ameide genaamd Rijk honds Campjes

Gerrebregt van Dijk wed.e wijlen Christoffel Reijne en
Fredrika van Dijk beide wonende binnen deze Stede 24-12-1806 1090 Gld.

Copie Notaris Willem Johan van Rijp, notaris te Rotterdam
Margje van Harten meerderjarige dochter, wonende te Rotterdam even buiten de stad

en maakt machtig haar neef
Jan Bik penningmeester van de grote Zeevismarkt te Amsterdam
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172/fiche 433 Erfpachtbrief Warnardus Verhagen Schout
Marcelis Duijbus
Huijbert Pinse van der Aa
Leendert Noordegraaff
Jacobus van Lomwel
Arie van der Ham
Arie Cappeteijn en
Johannis van Kesteren

met kennis en instemming van 
Daniel Gerard v der Burgh Heer van Ameide

geven in Erfpacht uit aan
Gerrebregt van Dijk wed.e wijlen Christoffel Reijne en
Fredrika van Dijk beide wonende binnen deze Stede

Een sniepje land thans griend, groot omtrent 40 Roeden strekkende van halver
Vaarsloot, westw. op langs en tot den akkerland, thans tuin en boomgaard groot Een
hond, getransporteerd op 24-12-1806 aan Schout en Schepenen
en voorts van halver dwarssloot van Arie Vendeloo zuidwaards opt tot gem. akker-
land, thans tuin en boomgaardland
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fiche 437 Contract Leendert de Pater koornmolenaar te Lopik en 29-01-1807 WaV/HPvA/JvKs
Teunis Heijdelaar koornmolenaar te Jaarsveld

zijn samen met 
Dirk de Kruijf koornmolenaar te Jutphaas en schoonvader van Teunis Heijdelaar in 11 en 12-1806

eigenaar geworden van 5 percelen
1ste perceel
Koornmolen van Jaarsveld met erf en tuintje in de polder Vogelzang, zuidw. de 
gemeenweg langs de Vaart, zijnde de koornmolen belast met 25 Gld. jaarlijks tbv.
de Heer van Jaarsveld
2de Perceel
Koornmolenaarshuisje staande bij de Tucke Brug ? Noordoostw. van gemelde 
Vaart waarop 1 Gld. erfpacht t.b.v. de Heer van Jaarsveld
3de Perceel
Huis, erve en boomgaardland groot Twee hond op Vogelzang, zuidwestw. de ge-
meeneweg, langs de Vaart, strekkende van voorsz. tuintje bij het erf van de Koorn-
molen tot Lopik. Erfpacht van 8 Gld. d.d. 12-02-1796
4de Perceel
75 Roeden land in twee stukje in de polder Vijfhoeven belend ten oosten Warnardus
Verhagen en ten westen Benjamin Verveer
5de Perceel
de Koornmolen van Lopik, een dwangmolen, met huizinge, schuur, erve, tuintje in 
het benedeneind van Lopik tussen Grave omtrent de Damweg, strekkende uit de
halve Voorwetering tot de halve Kade Wetering belend ten oosten het Kapittel van
St. Maria en ten westen de wed.e Jan van Limbeek 10.000 Gld.

Warnardus Verhagen Schout en Secretaris van Ameide en Tienhoven  3000 Gld. Obligatie 14-11-1806
Maria Geertruij Lachij-Ruth wonende te Utrecht   2000 Gld. hypotheekbrief d.d. 11-1806 te Jaarsveld

doorgehaald Dirk de Kruijf schoonvader van Teunis Heijdelaar  2000 Gld. onderhandse obligatie d.d. 11-1806
13-06-1807

Gerrit van Vliet en
Klaas van Vliet gebroeders wonende te Benschop   3000 Gld. onderhandse obligatie d.d. 11-1806

Bepalingen over levering en maalloon etc.

177/fiche 445 Borgtocht Marcelis Duijbus president des gerechts dezer Stede WaV/AvdH/AC
stelt zich tot borg voor zijn schoonzoon

Johannis Plooster als koopman in wijnen binnen deze Stede 09-03-1807 1200 Gld.
inz. de ordonnantie op de wijnen d.d. 03-01-1806
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fiche 447 Hypotheek Isak Verheij Jacobuszn wonende binnen deze Stede WaV/AC/JvKs
Speciaal hypotheecq of onderpand
Huis en erve aan de westzijde van de Nieuwstraat belend ten noorden Philip 
Abrams en ten zuiden Marcelis Duijbus
In eigendom verkregen op 07-10-1801

Gerrit van Tienhoven 06-04-1807 300 Gld.

fiche 449 Codicil Hendrik van Petten en 03-06-1807 WaV/LN/JvKs
Neeltje Middelkoop echtelieden wonende binnen deze Stede

verklaren als Neeltje eerst overlijdt aan haar zoon 
Anthonij van Dijk uit haar eerder huwelijk verwekt door Cornelis van Dijk en aan
Wiggert van Petten hun beider zoon te legateren

Huis, schuur, tuin en erve aan den Dam en den Hogendijk bekend als nr. 8, vermits
de zonen na de dood van Hendrik 1600 Gld. in de boedel inbrengen
Er is een mutueel testament d.d. 20-08-1783. Daarin als voogden genoemd: Jacob
van Middelkoop, broeder van Neeltje, wonende te Lexmond en Alewijn Duijbus,
wonende te Ameide

Arnoldus van Dijk
Anthonij van Dijk
Johannis van Dijk
Jannigje van Petten
Anna van Petten eigen of aangehuwde kinderen van Hendrik hebben deze codicil goedgekeurd

180/fiche 452 Transport Adrianus Nederberg wonende te Schoonhoven in zijn q.t als universele erfgenaam van zijn overledene WaV/HPvA/AvdH
1ste huisvrouw Baartje van der Ham, volgens mutueel testament d.d. 21-01-1801
te Schoonhoven

Klaas van der Ham wonende alhier onder Ameide, beide als voogden over de minderjarige
Hendrikje van der Ham en
Hendrik van der Ham volgens acte van surrogatie d.d. 23-12-1792 voor S&S van Ameide door wijlen Jan

van der Ham, overleden op 25-12-1792
Baartje, Hendrikje en Hendrik waren zijn enige kinderen en erfgenamen
Een Mergen weiland op Zevenhoven in het 7de Weer belend ten noorden Willem de
Kogel en ten zuiden de wed.e  Pieter van Tienhoven, ten westen Arie Cappeteijn en
ten oosten de wed. Hermanus Drost
de Meent achter het huisje der Stede Ameide met de Steeg op den Groenendijk uit-
komende, welke steeg bij de ene Mergen hoort.

Jacob van Mouwerik 
Gerritszn wonende te Lopik 20-06-1807 250 Gld.
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181/fiche 455 Transport Adrianus Nederberg wonende te Schoonhoven in zijn q.t als universele erfgenaam van zijn overledene WaV/HPvA/AvdH
1ste huisvrouw Baartje van der Ham, volgens mutueel testament d.d. 21-01-1801
te Schoonhoven

Klaas van der Ham wonende alhier onder Ameide, beide als voogden over de minderjarige
Hendrikje van der Ham en
Hendrik van der Ham volgens acte van surrogatie d.d. 23-12-1792 voor S&S van Ameide door wijlen Jan

van der Ham, overleden op 25-12-1792
Baartje, Hendrikje en Hendrik waren zijn enige kinderen en erfgenamen
Een boomgaardje omtrent 25 Roeden aan de Zouwendijk, belend ten noorden Klaas
van der Ham en ten zuiden Jan van der Meiden, strekkende van de halver sloot van
het dwarsakkertje van Jan van der Meiden tot over het zandpad van de Zouwendijk

Jasper Markus wonende alhier onder Ameide 20-06-1807 50 Gld.

182/fiche 458 Copie Extract uit het Register der notulen en resolutien etc. van het Dijkcollegie 's Lands
van Vianen
Dijkgraaf en Hoogdijk Heemraaden van Vianen en 

dhr. Schimmelpenning
betreft 
Tweeenhalf hond land buitendijks boven de boezem van de 5 voormolens buiten de
sluizen bij Ameide tot het graven van een buitenboezem voor de 8 voormolens op
Agthoven
welke zullen worden afgegraven van den Uiterwaard en steenplaats van Schimmel-
penning tot gebruik van een buitenboezem voor de 8 Voormolens op Agthoven
De nieuwgelegde kade tot de boezem zal door het Collegie worden onderhouden
Dhr. Schimmelpenning en zijn nazaten houden de vrije uitgang over de kade

Gemeeneland van Vianen 04-06-1763 200 Gld.

fiche 461 Procuratie Jan Herpst en 21-07-1807 WaV/LN/JvKs
Gerrit Lagendijk in q.t als diakenen en adm. van het Diaconij Armenfonds van Ameide en Tienhoven

geven procuratie aan
Willem Wiltschut marktschipper van Schoonhoven op 's Hage om kwitantie van rantsoenpenningen 

te ontvangen ter burele van de huishoudelijke administratie van het Dep.t Maasland 
op het Oude Hof in 's Hage
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fiche 465 Testament Johanna van Heijnsbergen wed.e wijlen Jacob Martijn 06-10-1807 WaV/JvL/JvKs
< 25.000 Gld. prelegateert aan haar nichten dochter van hare broeders en zusters

de klederen, kleinodien, goud- en zilverwerk ten lijve en cieraden en de eigendom
van alle roerende en onroerende goederen
benoemt tot haar erfgenaam haar broeder Huibert van Heijnsbergen of bij zijn 
vooroverlijden zijne kinderen of verdere descendenten van haar overledene
broeders en zusters
doch dat de erfportie haar neef, Nicolaas Adrianus van Heijnsbergen, zoon van
wijlen haren broeder Pieter van Heijnsbergen in haar nalatenschap, niet zal worden
genoten worden door denzelfen haren neef, maar dat dezelve erfportie zal overgaan
op zijne wettige kinderen
Executeurs van dit testament haar neven Matthias Hermannus van Heijnsbergen,
predikant van Ameide en Tienhoven en Jacobus van Baalen Jzn, koopman in Den
Haag
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fiche 470 Extract Boelde en nalatenschap van 13-04-1807
Scheiding Jacob Hermense Vermaat, in leven weduwnaar van en vruchtgebruiker van de goe-
boedel deren van zijn vooroverleden huisvrouw Ariaantje van 't Hoog. Zij waren in 

gemeenschap vangoederen gehuwd en hebben gewoond onder Tienhoven bij
Ameide en is aldaar 13-04-1807 overleden
Testament was 22-01-1759 voor S&S van Tienhoven gepasseerd
Ariaantje van 't Hoog is reeds in 1772 overleden en liet het vruchtgebruik aan haar
man Jacob Hermense Vermaat. Er waren op dat moment 4 kinderen: 

Harmen Vermaat
Cornelis Vermaat
Johanna Vermaat in gemeenschap van goederen gehuwd met Hendrik van Hoff
Cornelia Vermaat in 1801 ongehuwd en kinderloos overleden onder Tienhoven

Jacob Hermense Vermaat is hertrouwd zonder het maken van een staat of inventa-
ris, noch uitkering van de legitieme portie aan zijn kinderen
Acte van voogdij op 12-10-1796 te Vianen gepasseerd
Jacob Hermense Vermaat is 13-04-1807 overleden te Ameide, nalatende zijn zonen
Harmen en Cornelis Vermaat voor 1/3 deel en de kinderen van zijn overleden 
dochter Johanna Vermaat in huwelijk verwekt aan Hendrik van Hoft, genaamd  
Teunis, 24 jr., Ariaantje 21 jr., Adriana 18 jr. en Martje 15 jr. voor ook 1/3 deel
Harmen en Cornelis Vermaat en Hendrik van Hoff zijn ieder voor 1/4 gedeelte 
gerechtigd in de moederlijke helfte van de erfenis. De 1/4 van hun zus Cornelia is
vervallen aan haar vader.
Tot de vaderlijke helfte in de nalatenschap van Jacob Hermensz Vermaat zijn ge-
rechtigd: 

Harmen Vermaat
Cornelis Vermaat samen voor 2/3
kinderen Johanna Vermaat samen voor 1/3

Erfenis bestaat uit:
191/fiche 480 nr. 1 Een hofstede in Tienhoven onder Ameide

Onder Ameide
nr. 8 Twee Mergen weiland in 't 3de Weer, strekkende van de Aaksterveldse Steeg
tot de dwarssloot van deze boedel, belend ten noorden Philip Abrahams en ten 
zuiden Gerrit de Bie
nr. 9 Vier Mergen wei- of hooiland in het 16de Weer daar ten noorden Willemina 
de Kogel en ten zuiden Harmen Vermaat
nr.10 Vier Mergen 150 Roeden hooiland in het 30ste Weer belend ten noorden
Bastiaan de Hoop en Pieter van Steenis en ten zuiden Warnardus Verhagen
nr.11 Drie Mergen 150 Roeden wei- en griendland in 't 1ste Weer, strekkende van
de Aaktsterveldse Steeg tot de dwarssloot van Bastiaan de Hoop, belend ten noor-
den de Tiendweg en ten zuiden Philip Abrahams
nr.12 Twee Mergen Hooiland in het 3de Weer strekkende van de dwarssloot van 
deze boedel tot over de kleine vliet belend ten oosten Philip Abraham en ten westen
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Gerrit de Bie
nr.13 Twee Mergen hooiland in het 17de Weer, strekkende van de halve Aakster-
veldse Steeg tot over de kleine Vliet, belend ten noorden Harmen Vermaat en ten 
zuiden de wed.e van Lomwel
nr.14 Een Mergen 250 Roeden hooiland in het 26ste Weer, strekkende van de halve
dwarssloot van de wed.e van Lomwel tot over de kleine Vliet belend ten noorden
de wed. van Lomwel en ten zuiden Roelof de Hoop.
Op Lakerveld
nr.15 Twee Mergen 
er wordt een verdeling van deze percelen gemaakt onder Harmen, Cornelis en
de kinderen van Hendrik van Hoff

Harmen Vermaat krijgt: nr. 1; 8, 10, 11, 12, 13, 14
Cornelis Vermaat krijgt: nr. 1; 9, 10, 15
4 kind.n v Johanna Vermaat niet ingevuld

Hele berekeningen zijn hier ter plekke niet ingevuld

Willem Pernis, notaris te Vianen en Ameide 10-09-1807
Harmen Vermaat wonende onder Tienhoven
Cornelis Vermaat wonende onder Tienhoven
Hendrik van Hoff weduwnaar van en in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Johanna

Vermaat wonende aan den Bazendijk onder Meerkerk
Ariaantje van Hoff meerderjarige dochter 

Harmen, Cornelis en Hendrik als voogden over de drie minderjarige kinderen Teunis .
Adriana en Marigje van Hoff
Allen kinderen en kindskinderen van Jacob Hermensz Vermaat en Ariaantje van
t Hoog, in leven echtelieden
gaan akkoord met de boedelscheiding. Deze volgt daarna:

Hermen Vermaat 2 Mergen in het 17de Weer met dijkslag nr. 271
3 Mergen 100 R in het 1ste Weer in het dijkslag 326 en 327
4 Mergen in het 3de Weer met dijkslag 332
1 Mergen 250 R in het 26ste Weer met dijkslag 373
1 Mergen 500 R in het 30ste Weer in dijkslag 385

Cornelis Vermaat 2 Mergen in het 16de Weer met dijkslag 76
2 Mergen  met dijkslag 359
1 Mergen 250 R in het 30ste met dijkslag 384
1 Mergen in dijkslag 385 28-10-1807
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203/fiche 507 Transport Hermen van Gelderen wonende binnen deze Stede WaV/AvdH/JvKs
Een huis en erve buitendijks aan de oostzijde van het stadhuis genummerd 2, strek-
kende van de goot bij het stadhuis tot in de diepte van de Lek, belend ten noorden
het erf van Marcelis Duijbus en ten zuiden het huis en erf van Jasper Bouwman
In eigendom gekregen op 07-02-1776

Huisarmenfonds Ameide 04-11-1807 80 Gld.
Liquidatie van Hermen van Gelderen en Johannis van Kekem, 1ste en adm. huis-
armmeester dezer Stede 

fiche 509 Liquidatie Johannis van Kekem in q.t als 1ste en admin. Huisarmmeester van Ameide en
Hermen van Gelderen wonende binnen Ameide

Johannes van Kekem komt toe:
kaaigeld á 22 Gld. 's Jaars 44 Gld.
Hermen van Gelderen komt toe:
verdiensten wegens het opgehaalde haardas 8 Gld.
kooppenninen van het huis een erve als vandaag getransporteerd 80 Gld.
Dus komt Hermen van Gelderen toe: 04-11-1807 44 Gld.
uit te keren in termijnen van 24 St. per week
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204/fiche 510 Procuratie Hendrik van Petten weduwnaar en mede erfgenaam van Neeltje Middelkoop, voor zichzelf en als mede 19-11-1807 WaV/AvdH/JvKs
voogd over de twee minderjarige kinderen

Arnoldus van Dijk en 24-11-1807
Johannis van Dijk zoons van wijlen Neeltje Middelkoop, verwekt in eerder huwelijk aan haar voorover- 17-11-1807

leden man Cornelis van Dijk
beiden in q.t als mede erfgenamen van wijlen hun moeder en als enige en universele
erfgenamen van hunnen overleden broeder Anthonij van Dijk

Jannigje van Petten getrouwd met Fredrik de Graaf 24-11-1807
Anna van Petten getrouwd met Nicolaas Perk 6/10-12-'07
Alewijn Duijbus in q.t als en benevens Hendrik van Petten en Jacob Middelkoop, voogd over de 19-11-1807

minderjarige
Jacoba van Petten en
Wigger Jacob van Petten als gezamenlijke kinderen van wijlen Neeltje Middelkoop en Hendrik van Petten

Een huis, erve, boomgaard en griendland tezamen Een Mergen onder Langerak,
belend ten westen Cornelis Labee en ten oosten Arij Zwijnenburg 900 Gld.

Jacob Zwijnenburg (voor S&S van Langerak bezuiden de Lek)
Vier Mergen weiland in het 19de Weer op Aaxterveld, strekkende van halver Aax-
terveldse Steeg tot over het zandpad der Broeksteeg belend ten zuiden Andries 
Vermeulen en ten noorden Hermanus Diepenhorst Lzn

Wilhelmina de Kogel (voor S&S van Ameide) 2325 Gld.
Drie mergen Wei- en hooiland op Achthoven belend ten oosten de wed.e Koppelaar
en ten westen Lammert Versteeg, strekkende van halver Wetering tot in de Mole
kade Wetering

Hendrik van Petten (voor S&S van Lexmond) 50 Gld.
Een kustingbrief ten laste van Pieter de Groot, wonende te Jaarsveld per reste 
350 Gld. op 30-11-1805 voor S&S van Lexmond tbv Hendrik v Petten gepasseerd

Willem van Pernis 280 Gld.

fiche 516 Hypotheek Wouter van Gelderen WaV/AvdH/JvKs
Speciaal hypotheecq of onderpand
Huis en erve aan de Oostzijde van de Nieuwstraat genummerd 7? , strekkende van
de schuur van Arie en Peter van der Ham tot halver Nieuwstraat, belend ten noor-
den de Wed.e Pieter de Jongh Czn. en ten zuiden Arie en Peter van der Ham

Arie v der Ham Gijsbertszn
de Jongste wonende in Meerkerksbroek 19-11-1807 150 Gld.
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207/fiche 517 Testament Gerrebregt van Dijk wed.e wijlen Christoffel Reijne, wonende binen deze Stede 19-11-1807 WaV/AvdH/JvKs
< 50.000 Gld. legateert aan

Fredrica van Dijk haar zuster
Vier Mergen drie hond en vijftig Roeden boomgaard- en weiland in het 9de Weer
op Aaxterveld
in haar bezit gekomen op 15-06-1781
Twee Mergen twee hond en 25 Roeden hooiland in het 9de Weer op Aaxterveld
in haar bezit gekomen op 01-08-1786
de helft van de bouwakker groot 4 Hond strekkende van het zandpad der Broek-
steeg tot halver vaarsloot en van halver Liesveldse Steeg tot halver dwarssloot van
Arie Vendeloo, waarvan Fredrica de andere helft al heeft (= Rijk honds Campjes)
in haar bezit gekregen 24-12-1806 en deels in bezit van het Fonds in erfpacht
mit zij voor dit legaat 2800 gulden tbv de boedel uitkeert
universelen erfgenaam:

Rutgerus Reijne onder conditie dat het kind of kinderen van haar zoon Rutgerus zullen worden geäli-
menteert en onderhouden. Dit onder toezicht van de voogden die bepalen hoeveel er
uitgekeerd wordt aan Rutgerus Reijne, zijn vrouw 

Johanna Elzelina van 
Torenburg en kinderen

Zij benoemt haar neven de gebroeders Hendrikus de Wekker de Groot en Fredrik
de Groot om haar nalatenschap te regelen.

210/fiche 524 Transport Rogier Diderik van Slijpe baljuw etc te Goudriaan in q.t als procuratie hebbende van zijn moeder WaV/JvL/AC
Johanna Diderica v Horbag wed.e wijlen Nicolaas van Slijpe Rogierszn. Wonende te Goudriaan volgens procu-

ratie d.d. 04-12-1807
Twee Mergen drie hond Griendland in 't 4de Weer op Zevenhoven, strekkende van
de Griend van de wed.e Pieter van Tienhoven tot halver Zandwetering, belend ten
zuiden Jacob van Mouwerik en Arie Vendeloo en ten noorden Jan van der Meiden
belast met slag Hogendijk onder Tienhoven 307
In eigendom verkregen 05-02-1788

Jan van den Andel wonende binnen Ameide 10-12-1807 860 Gld.

211/fiche 527 Transport Rogier Diderik van Slijpe baljuw etc te Goudriaan in q.t als procuratie hebbende van zijn moeder WaV/JvL/AC
Johanna Diderica v Horbag wed.e wijlen Nicolaas van Slijpe Rogierszn. Wonende te Goudriaan volgens procu-

ratie d.d. 04-12-1807
Een Mergen drie hond boomgaard- en griendland op Liesveld, strekkende van hal-
ver Liesveldse Steeg over de Hogendijk tot de Dove Vliet, belend ten oosten Jan
Roothorst en ten westen Anthonij de Groot
In eigendom verkregen 05-02-1788

Marcelis Duijbus mede schepen 10-12-1807 730 Gld.
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212/fiche 530 Copie procu- Cornelis Nijsz Vonk, Arie den Haan en Teunis Gerritsz Terlouw, S&S Goudriaan 04-12-1807
ratie Johanna Diderica v Horbag wed.e wijlen Nicolaas van Slijpe Rogierszn. Geeft volmacht aan haar zoon

Rogier Diderik van Slijpe baljuw etc te Goudriaan
om te transporteren aan

Jan van den Andel wonende in Ameide
Twee Mergen drie hond Griendland in 't 4de Weer op Zevenhoven, strekkende van
de Griend van de wed.e Pieter van Tienhoven tot halver Zandwetering, belend ten
zuiden Jacob van Mouwerik en Arie Vendeloo en ten noorden Jan van der Meiden
belast met slag Hogendijk onder Tienhoven 307
en aan

Marcelis Duijbus Een Mergen drie hond boomgaard- en griendland op Liesveld, strekkende van hal-
ver Liesveldse Steeg over de Hogendijk tot de Dove Vliet, belend ten oosten Jan
Roothorst en ten westen Anthonij de Groot

versie 01, september 2018  uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 59 van 71



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 10
titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen

213/fiche 532 Testament Marigje Borst wed.e boedelhoudster en enige erfgename van wijlen Arie van Lomwel, wonende 09-12-1807 WaV/HPvA/JvKs
< 50.000 Gld. te Ameide

legateert aan:
Jannigje van Lomwel huisvrouw van Gijsbert Ponse Heijkoop

de Hypotheek- en schuldbrief tlv de erven Peter Vermeulen van 200 Gld. d.d. 200 Gld.
20-08-1788 (door Peter Vermeulen tbv Marigje Borst)
Een huis en erve genummerd 9, benedenDams strekkende vanhalver straat tot Arie
van der Ham belend ten zuiden Arie van der Ham en ten noorden den Hogendijk 1000 Gld.
verplichting om winkelgoederen over te nemen tegen taxatie

Merrigje van Lomwel huisvrouw van Cornelis Perk
Vijf Mergen drie hond boomgaard- en griendland in de Polder Graaf onder Jaars-
veld, strekkende van halver dwarssloot van Jan Floren de Gier en van de hervormde
Gemeente van Jaarsveld gedeeltelijk tot de halve dwarssloot van Caspar van Soo-
lingen van Jan Floren de Gier en van de Hervormde Gemeente van Jaarsveld en 
gedeeltelijk tot het Buurland van Lopik, belend ten westen dhr. van Jaarsveld,
Casper van Soolingen en de Hervormde Gemeente van Jaarsveld en ten oosten
Jan Floren de Gier.
Twee Mergens Zouwens- of rietland aan de Zederik, strekkende uit de diepte van
de Zederik tot halver sloot aan de Zouwendijk
Een hypotheekbrief t.l.v. Jacobus Borst, d.d. 07-04-1785 voor S&S van Lopik ge-
passeerd van 2400 Gld. 6582 Gld.

Louw Pieters van Lomwel Een huis, twee schuren een berg bekend met nr. 24, Erve Tuintje en boomgaardland
benedenDams, oostw. de Prinsegracht, strekkende van de halve Prinsegracht tot
halver Vaarsloot, belend ten zuiden de Zijlsloot en ten noorden Jacobus van Lomwel
Twee Mergen vijf hond en 50 Roeden bouw- en weiland in het 10de Weer op Aax-
terveld, strekkende van halver Aaxterveldse Steeg tot over het Zandpad van de
Broeksteeg belend ten zuiden Roelof de Hoop Claaszn en ten noorden de wed.e
Christoffel Reijne belast met slag Hogendijk in paal 336
Twee Mergen drie hond hooiland in het 18de Weer op Aaxterveld, strekkende van
halver Aaxterveldse Steeg tot over de kleine Vliet belend ten zuiden het volgende
perceel en ten noorden Hermen Vermaat belast met een slag Hogendijk in Paal 16
onder Tienhoven
Twee Mergen drie hond hooiland in het 19de Weer op Aaxterveld strekkende als
het hiervoorgenoemde perceel belend ten zuiden dhr. van Ameide en ten noorden
de voorgaande 2 Mergen drie hond hooiland belast met een slag Hogendijk in paal
nr. 362
Een onderhandse obligatie van 5000 Gld. t.l.v. Louw Pieters van Lomwel d.d. 
01-12-1801 7000 Gld.
1/6 part van de huisraad meubilen en inboedel als bevonden wordt in het huis na 
haar overlijden uitgezondert hetgeen tot de winkel behoort
Louw Pieters van Lomwel en zijn vrouw Johanna Verheij worden verplicht om
na het overlijden van Marigje Borst 2000 Gld. in de boedel in te brengen etc. etc.
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Bij scheiding van de boedel moet hij aan zijn broeder Jacobus van Lomwel 
overdragen Vier Mergen twee hond als leenroerig zijnde aan Vianen en Ameide 
in het 1ste Weer op Liesveld gemeen met 2 Mergen 5 hond tezamen 7 Mergen 
1 hond, strekkende van halver Liesveldse Steeg zuidw. tot halver sloot van dhr. van 
Ameide en van halver sloot van Arie van der Ham de Jongste westw. op gedeel-
telijk tot halver sloot van de Wed.e Christoffel Reijne en gedeeltelijk tot het Zand-
pad van de Broeksteeg
100 Gld. aan zijn broeder Jacobus van Lomwel als huur te betalen per 01-04-1808
Plicht om verder af te zien van alle andere rechten en aanspraak

Jacobus van Lomwel Een huis, schuur bekend als nr. 22 en erve oostw. de Prinsegracht, strekkende van
halver Prinsegracht tot halver Vaarsloot, belend ten noorden Hermen Vendeloo en
ten zuiden haren zoon Jacobus van Lomwel
Vier hond Boomgaardland op den Doelakker, strekkende van het tuintje van Ber-
nardus de Waal, zuidw. tot halver Liesveldse Steeg en van halver sloot van Ale-
wijn Duijbus, westw. op tot halver Vaarsloot 
Twee Mergen vijf hond bouw- en weiland in 't 1ste Weer op Liesveld gemeen met
Vier Mergen twee hond land leenroerig aan Vianen en Ameide, tezamen 7 Mergen
1 hond land in het 1ste Weer op Liesveld. Vier Mergen 2 hond is belast met 2 slag-
gen Hogendijk in paal 13 en in paal 38 beiden op de Sluissendijk en met een gedeelte
slag Hogendijk in paal 162 (zgn. Smaldeel van Liesveld). Twee Mergen en 5 hond
met een gedeelte slag Hogendijk in paal 268 en met een deel slag Hogendijk in paal
161 (dit deel ook in Smaldeel van Liesveld).
Negen Mergen wei-, hooi- en griendland in het 1ste Weer op Zevenhoven, strekken-
de van halver sloot van Jacob van Mouwerik en van Dirk Willemse westw. op tot
het zandpad van de Broeksteeg en van halver sloot langs de grens van Meerkerk
noordw. op tot halver sloot van Arie Cappeteijn en Alewijn Duijbus. Hiervan is 7
Mergen belast met slag Hogendijk in paal 299
Twee Mergen twee hond hooi- en weiland in het 11de Weer op Aaxterveld, strek-
kende van halver Aaxterveldse Steeg tot over de kleine Vliet, belend ten zuiden
Adrianus Verheij en ten noorden Jacobus van Lomwel zelf, belast met 2 slagen Ho-
gedijk in paal 365 en 1 slag in paal 366
Twee percelen weiland van ieder twee Mergen in het 21ste Weer op Aaxterveld, 
strekkende van halver Aaxterveldse Steeg tot over het zandpad van de Broeksteeg
belend ten zuiden Cornelis en Adrianus Verheij en ten noorden Andries en Arie 
Vermeulen.
Twee Mergen drie hond hooiland in het 22ste Weer op Aaxterveld, strekkende van
halver Aaxterveldse steeg tot over de kleine Vliet, belend ten zuiden het volgende
perceel en ten noorden dhr. van Ameide, belast met slag Hogendijk in paal 370
Twee Mergen drie hond hooiland in het 23ste Weer op Aaxterveld, strekkende als
het vorige perceel, belend ten zuiden dhr. van Ameide en ten noorden de bovenge-
noemde Twee Mergen 3 hond, belast met slag Hogendijk in paal 367
Een Mergen twee hond weiland in het 25ste Weer op Aaxterveld, strekkende van

versie 01, september 2018  uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 61 van 71



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 10
titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen

halver sloot van Abraham Adriaan Stoop tot over het zandpad van de Broeksteeg,
belend ten zuiden de Pastorij van Ameide en Tienhoven en ten noorden de wed.e en
zoon van Cornelis van den Andel belast met slag Hogendijk in paal 45 op den Sluis-
sendijk
Twee Mergen vijf hond hooiland in het 25ste Weer op Aaxterveld, strekkende van
halver Aaxterveldse Steeg tot over de Kleine Vliet, belend ten zuiden het volgende
perceel van Hermen Vermaat en ten noorden dhr. van Ameide, belast met slag 
Hogendijk in paal 14 op de Sluissendijk
Een Mergen twee hond en 50 Roeden hooiland in het 26ste Weer op Aaxterveld, 
strekkende van halver Aaxterveldse Steeg tot halver dwarssloot van Hermen Ver-
maat, belend ten zuiden Roelof de Hoop Claaszn. en ten noorden het vorige perceel
belast met slag Hogendijk in paal 374
Drie Mergen hooiland inhet 28ste Weer op Aaxterveld, strekkende van halver Aax-
terveldse Steeg tot over de Kleine Vliet belend ten zuiden Arie Cappeteijn en ten 
noorden Warnardus Verhagen.
Twee Mergen vier hond en 50 Roeden bouwland op den Hogenwaerd onder Tien-
hoven in het 37ste Weer, strekkende van Gerrit de Bie den Ouden en Gerrit Riet-
veld noordw. op tot de halve sloot van dhr. van Ameide, belend ten oosten Gerrit de
Bie den Ouden en ten westen Warnardus Verhagen 16700 Gld.

Benoemt tot voogd: haar zoon Jacobus van Lomwel en schoonzoon Cornelis Perk
compareerden ook nog:

Anna van Lomwel gehuwd met Jacobus van der Wiel
Jannigje van Lomwel gehuwd met Cornelis Perk
Louw Pieters van Lomwel
Lijsje van Lomwel gehuwd met Cornelis de Jongh
Jacobus van Lomwel

Zij beloven het testament uit te voeren
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220/fiche 547 Transport Jacob Middelkoop wonende te Lexmond in q.t als voogd en WaV/JvL/AvdH

Hendrik van Petten wed.r en erfgenaam van wijlen Neeltje Middelkoop als mede voogd over de 2 
minderjarigen:

Arnoldus van Dijk en
Johannis van Dijk beide zoons van wijlen Neeltje Middelkoop aan Cornelis van Dijk, haren eersten

man verwekt
Zij zijn enige erfgenamen van hun overleden broeder Anthonij van Dijk

Jannigje van Petten en haren man Fredrik de Graaf
Anna van Petten en haren man Nicolaas Perk
Alewijn Duijbus in q.t met Hendrik van Petten als voogd over de minderjarigen:
Jacoba van Petten en
Winger Jacob van Petten

Vier Mergen weiland in het 19de Weer op Aexterveld, strekkende van halver 
Aaxterveldse Steeg tot over het zandpad der Broeksteeg, belend ten zuiden Andries
Vermeulen en ten noorden Hermanus Diepenhorst LZn, belast met slag Hogendijk
Nr 363

Willemina de Kogel wonende alhier 10-12-1807 2325 Gld.

fiche 551 Acte van Marigje Borst wed.e, boedelhoudster en enig universele erfgename van Arie van Lomwel 14-12-1807 WaV/AvdH/JvKs
Executeur- benoemt 
schap Jacobus van Lomwel haren zoon en

Cornelis Perk haren schoonzoon
tot executeuren van haar testament d.d. 09-12-1807

222/fiche 552 Acte van Teunis Demper en 22-12-1807 WaV/AvdH/JvKs
Voogdij Ariaantje Zwijnenburg echtelieden wonende onder Langerak bezuiden de Lek

herroepen hun aanstelling van voogden over hun minderjarige kinderen die bij testa-
ment d.d. 03-09-1797 zijn benoemd
Zij benoemen nu de langstlevende van hen tot voogden en 

Bastiaan Demper broeder van Teunis Demper en
Dirk Zwijnenburg broeder van Ariaantje Zwijnenburg, beiden wonende te Langerak bezuiden de Lek

fiche 556 Testament Philip van der Ham en 20-01-1808 WaV/LN/JvKs
Maaike Brouwer echtelieden wonende onder Meerkerksbroek

Maaike maken een mutueel testament
Brouwer is Zij benoemen tot voogden over hun na te laten minderjarige kinderen:
overleden de langstlevende van hen
03-06-1847 Arie van der Ham en

Peter van der Ham broeders van Philip, beide wonende onder Meerkerksbroek en
Jacob van Lakerveld neef van Maaike Brouwer, wonende aan de Sluizen onder Ameide
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fiche 560 Procuratie Geertje Berger meerderjarige jongedochter wonende binnen deze Stede WaV/LN/JvKs
geeft procuratie aan

Arie van der Ham haar oom, mede schepen dezer Stede 
haar stiefvader is 

Otto Dogterom wonende onder het Land van Stein nabij Gouda
haar ouders waren:
Claas Berger en Ariaantje de Groot in der tijd Echtelieden

fiche 563 Testament Isaac van Kleef en 13-02-1808 WaV/LN/JvKs
Neeltje van Wijk echtelieden wonende onder Meerkerksbroek

maken een mutueel testament
Als Neeltje zonder kinderen overlijdt en haar moeder Teuntje de Jong, wed.e van
Jan van Wijk nog leeft dan krijgt die haar legitieme portie
aangewezen als voogd naast de langstelevende van Isaac en Neeltje:

Andries van Kleef wonende te Nieuwland, broeder van Isaac
Jan van Wijk wonende te Meerkerksbroek, broeder van Neeltje en 
Arie Teunisz Sterk schoolmeester te Hoornaar, aangehuwde neef
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229/fiche 568 Testament Gerrebrecht van Dijk wed.e van wijlen dhr. Christoffel Reine, wonende binnen deze Stede 17-02-1808 WaV/AvdH/JvKs
< 50.000 Gld. legateert aan haar zuster

Frederika van Dijk
Vier Mergen drie hond en 50 Roeden boomgaard- en weiland in het 9de Weer op
Aaxterveld
In haar bezit gekomen 15-06-1781
Twee Mergen twee hond en 25 Roeden Hooiland in het 9de Weer op Aaxterveld
In haar bezit gekomen 01-08-1786
De 1/2 van vier hond bouwland strekkende van het Zandpad der Broeksteeg tot
halver Vaarsloot en van halver Liesveldse Steeg tot halver dwarssloot van Arie
Vendeloo waarvan de ander helft al in bezit is van Frederika van Dijk
In haar bezit gekomen op 24-12-1806 deels in bezit van het armenfond van Ameide 2800 Gld.
Verder legateert zij:
het beste bed met beddezak en hoofdpeluw en vier kussens gemerkt G.R.
alle de gemene daagse klederen aan

Aarke Boele dienstmeid en
Eijgje van den Andel naaister van Gerrebrecht van Dijk

Frederika mag nog 6 weken in Gerrebrachts huis verblijven en zij mag uit de inboe-
del kiezen wat zij in haar huis nodig heeft

legateert aan 
Christoffel Gerardus Reijne haren kleinzoon als hij 26 jaar oud is of meerderjarigheid is gekomen een goud 

zakhorloge, gedragen door Christoffel Reijne en
het porceleinen theeservies met merk C.R. en als Christoffel Gerardus jong overlijdt
dan krijgt zijn vader Rutgerus Reijne het.

Agnita Elisabeth Reijne haar kleindochter krijgt haar kerkboek met gouden sloten alsmede beide juwelen
ringen elk met vijf tafelstenen
Aan de gezamenlijke kinderen van Rutgerus Reijne:
het slangenhout Kabinet met het daarop staande Proceleinen stel
dit bureau met het beste theeservies staande op de boven-voorkamer
Alle klederen behoord hebbende aan haar overleden man mogen door de executeurs
verdeeld worden
Haar eigen klederen mogen behalve die boven al gelegateerd zijn worden verkocht
alsook het overige goud, zilver, juwelen, linnen, servetten en tafelgoed, twee Chitze
deekens en dito spreijen; de meubilaire goederen, proceleinen en boeken, maar 
Rutgerus Reijne en zijn huisvrouw mogen het gebruiken als de wettige kinderen van
Rutgerus Reijne  allen tot mondige dagen zijn gekomen mogen worden verdeeld
Als Rutgerus Reijne 50 jaar is en geen wettige nakomelingen inleven heeft dan mag
de inboedel worden gegeven aan Rutgerus en zijn huisvrouw
Rutgerus Reijne krijgt een legitieme Portie en er zijn nog meer voorwaarden
Als bij overlijden van Rutgerus Reijne zijn huisvrouw Johanna Elselina van Toren-
burg nog in leven is dan zal zij tot een evt. herhuwelijk de vruchten genieten. Ook 
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hierbij talloze voorwaarden

Tot executeurs worden benoemd:
Hendrikus de Wekker 

de Groot wonende aan de Rhijndijk over Alphen en
Frederik de Groot wonende te Schoonhoven
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fiche 613 Staat en mas- Hendrik van Petten en
sa Scheiding Neeltje Middelkoop echtelieden wonende te Ameide
en verdeling Neeltje is overleden 17-06-1807 te Ameide

Boedel:
Huis, schuur en erve belend boven den Hogendijk en beneden het Pakhuis etc. etc.
Pakhuis naast het vorige perceel belend beneden de wed.e Cornelis van den Andel 800 Gld.
bekend met nummer 7
Vier Mergen wei- of hooiland op Broek
verder wordt er een staat gemaakt die verder niet is ingevuld

Hendrik van Petten weduwnaar van en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Neeltje 11-02-1808
Middelkoop op 17-06-1807 te Ameide overleden.

Johannis van Dijk voor zichzelf en caverende voor 
Arnoldus van Dijk zijn broeder

als erfgenamen van hun overleden broeder Anthonij van Dijk, die zijn moeder heeft
overleefd

Frederik de Graaf in huwelijk hebbende 
Jannigje van Petten
Nicolaas Perk als in huwelijk hebbende
Anna van Petten waaruit kinderen zijn geboren
Jacoba van Petten thans 20 jaar, en volgens statuten van Vianen en Ameide meerderjarig
Jacob Middelkoop en
Alewijn Duijbus in q.t als voogden tezamen met Hendrik van Petten over de minderjarige 
Winger Jacob van Petten allen enige kinderen van Neeltje Middelkoop verwekt bij wijlen haar 1ste man Cor-

nelis van Dijk en in haar 2de huwelijk met Hendrik van Petten
Testament van 20-08-1783

Het pakhuis wordt toebedeeld aan Arnoldus en Johannis van Dijk

fiche 625 Procuratie Warnardus Verhagen baljuw van Jaarsveld 08-03-1808 HPvA/AC/JvKs
maakt machtig

H.I. Voorstad wonende in Den Haag

fiche 627 Testament Arie van der Ham mede schepen dezer Stede, en 11-03-1808 WaV/LN/JvKs
Geertje de Groot echtelieden

Hendrik vd Hendrik van der Ham en
Ham is over- Maagje de Groot echtelieden wonende onder Achthoven
leden Arie en Hendrik zijn broeders en Geertje en Maagje zijn zusters
13-05-1845 Zij benoemen elkaar tot erfgenamen, tenzij 1 langstoverleden hertrouwt.
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fiche 636 Transport Coenraad Visser wo. te Leerdam WaV/MD/HPvA
Huis, genummerd 25, met erve, tuin en boomgaardland tezamen met 
Een Mergen drie hond benedendams, oostw. de Prinsegracht, strekkende van hal-
ver Prinsegracht tot halver Vaarsloot, belend ten noorden de zijlsloot en ten zuiden
Arie Vendeloo
In eigendom gekregen op 14-11-1798

Jacobus van Lomwel mede schepen dezer Stede 23-03-1808 2545 Gld.
2245 Gld contant en 300 Gld. moet met Kerstmis betaald worden aan Dirk van Elk

fiche 638 Transport Gerrit Balse de Vaal wonende binnen deze Stede WaV/MD/HPvA
Huis, schuur, genummerd 42, aan de Achterweg, strekkende van halver Achterweg
tot halver Brandsloot, belend ten noorden Willemina de Kogel en ten zuiden de Mo-
lenstraat
In eigendom gekregen 03-05-1802 samen met wijlen zijnen aangehuwden broeder
Hendrik van Mouwerik, van wie hij is enige erfgenaam bij testament d.d. 26-7-1806

Willemina de Kogel mede binnen deze Stede woonachtig 23-03-1808 615 Gld.

fiche 640 Attestatie Andries Vermeulen 24-03-1808 WaV/AvdH/JvKs
Johannis van Kekem en
Teunis van Kekem allen van competenten ouderdom en wonende alhier

verklaren voor het Gemeentebestuur voor waar en waarachtig dat zij kennen
Johannis de Haas en
Aaltje Hogerwerf echtelieden en hun drie kinderen met namen
Merrigje de Haas is 10 jaar en ruim 3 maanden
Daniël de Haas is 6 jaar en ruim 8 maanden en
Aaltje de Haas is 3 jaar en ong. 10 maanden

Zij wonen in het huis van Alewijn Duijbus op Achthoven onder Lexmond zeker voor
05-1806 en hebben dus daar hun vaste woonplaats gehad. Zijn zijn daarna naar 
Ameide gegaan en wonen hier nog steeds.

265/fiche 643 Procuratie Warnardus Verhagen baljuw, schout en secretaris van Jaarsveld 04-04-1808 HPvA/AvdH/JvKs
heeft procuratie d.d. 02-07-1804 voor Schepenen van Jaarveld van
de Gecommitteerden der Polders, besturen van Lopik, Willige Langerak, Cabauw
Zevender en Jaarsveld om hun belang te behartigen
Warnardus heeft tevergeefs geprobeerd om het gemeentebestuur van Schoonhoven 
te dagvaarden
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fiche 646 Transport Maartje in 't Hout weduwe en universele erfgename van wijlen Hermanus Drost, wonend aan de LN/JvL/JvKs
Sluizen onder Ameide
Een huis op de uitmalende Sluis van de vijf buiten Voormolens van het Collegie van
de Lek genummerd 124, belend ten noorden Gerrit van Tienhoven, ten oosten de
Hogendijk en ten zuiden het Gemeene landspad van den Lande van Vianen en het
erbij horende erf en tuintje, strekkende oostw. deels tegen het huis en deels tegen de
schuur van Gerrit van Tienhoven noordw. deels mede van de schuur en deels tot 
het erf en tuintje van Gerrit van Tienhoven en ten westen en zuiden de boezem van
de buiten Voormolens met brandgereedschappen daarbij horende
in eigendom gekomen op 02-04-1793

Warnardus Verhagen 02-05-1808 525 Gld.

fiche 648 Procuratie Matthias Surmannus van
Heijnsbergen predikant der Nederd. Ger. Kerk alhier als in huwelijk hebbende
Catharina Meggelina van
Heijnsbergen

hebben verkocht aan
Hanna Samson wed. Benjamin Polak, wonende in Den Haag

Huis en erve aan de zuidzijde van de St. Anthonies Burgwal in Den Haag, belend
ten westen George Hendrik Pulver en ten oosten Dr. Heijmans, ten zuiden de sloot
of poort uitkomende in de Wagestraat met uitgang in dezelfde Poort en ten noorden
de Herestraat
in bezit gekomen van Catharina Meggelina op 10-003-1793 uit de nalatenschap van
haar vader Pieter van Heijnsbergen, die het op zijn beurt in bezit kreeg op 30-5-1771 
ingevolge scheiding nalatenschap van Susanna de Ruijt, in leven wed.e Johannis
Bloteling
Zij maken machtig:

Jacobus van Balen koopman in den Haag om de verkoop te passeren 02-06-1808 3000 Gld.
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fiche 652 Registratie Christoffel Reijne in huwelijk hebbende  15-03-1783
Gerrebrecht van Dijk wonende tesamen binnen Ameide
Frederica van Dijk meerderjarig en ongehuwd, mede wonende te Ameide

verklaren dat de volgende goederen door scheiding des boedels van wijlen hun 
ouders Anthony van Dijk en Adriana de Groot d.d. 07-12-1779 zijn toebedeeld

Gerrebrecht van Dijk kreeg aanbedeeld:
Twee woninkjes, hoep en beestenschuren
Paarden, stalling met vijf roeijden, berg en het boomgaardje gelegen op het Eijnde
van Ameide 1220 Gld.
Een en een halve Mergen weiland op Liesveld naast de Broeksteeg vanouds ge-
naamd de Geer 755 Gld.
Een Mergen vijf hond weiland en griendland op Zevenhoven aan de Broeksteeg ge-
naamd het smalle Weer 645 Gld.
Vier en halve Mergen goedenaards hooiland op Aaxterveld vanouds genaamd 
Voetjes hofstede 1595 Gld.

Frederica van Dijk kreeg aanbedeeld:
Twee Mergen een hond goedenaards hooiland op Aaxterveld over de Stege 800 Gld.
Een Mergen twee hond, maar eigenlijk groot Een Mergen vier hond hooiland op
Broek onder Meerkerk 520 Gld.
Twee Mergen rietzouwens in de Zederik onder Meerkerk aan de Zouwendijk
Een Mergen daarboven wed. Johannes van Snellenberg en beneden Jan Petersen 340 Gld.
Een Mergen daar ten oosten de Zwaanen Zouwen en ten westen die van de Do-
meinen 370 Gld.

Frederica van Dijk bezit nog een erfje aan de Fransestraat

versie 01, september 2018  uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 70 van 71



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 10
titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen

fiche 658 Registratie Gerrebregt van Dijk met haar thans overleden man Christoffel Reijnen en 13-04-1804 WaV
Frederica van Dijk zijn op 15-03-1783 een onderhandse acte aangegaan waarin zijn de onroerende 

goederen van hun ouders Anthonij van Dijk en Adriana de Groot verdelen
De in die acte gemelde percelen
Vier en halve Mergen goedenaards hooiland op Aaxterveld vanouds genaamd 
Voetjes hofstede
en
Een Mergen twee hond, maar eigenlijk groot Een Mergen vier hond hooiland op
Broek onder Meerkerk
zijn reeds verkocht

fiche 662 Declaratoir Alewijn Duijbus en WaV/HPvA/JvKs
Adrianus Verheij beide wo. binnen deze Stede verklaring aan de Landdrost en assessoren van Dept.

Maasland d.d. 29-03-1808 dat zij de acte van cautie door hen d.d. 27-02-1806 voor
Dirk Hendrik Smits als Gaarder van 's Lands gemene middelen te Ameide en Tien-
hoven gepasseerd hebben
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