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folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
1/fiche 4 Transport Wilhelmus van Harten wonende te Gouda LAvS/WVh/CdJ

Een hoekje erf aan de zuidzijde van en op het kerkhof, zijnde lang van de gracht na
de kerk Vier en een halve Roeden, en breed drie Roeden acht en halve voetten, alle
Rijnlandse maat, zoals het is afgeheind, daar ten westen de Pastorije van Ameide en
Tienhoven met het Predicantshuijs en erve en ten oosten het Kerkepad

Johannis Plooster brouwer alhier 30-09-1789 < 1000 Gld.
compareren tevens

Cornelis Roodnat en
Nicolaas Visser fungerende kerkmeesters van Ameide approberen het hoekje in erfpacht

3/fiche 6 Transport Hermanus Diepenhorst schepen dezer Stede LAvS/WVh/CdJ
Een huijs en erve met opstal aan de Voorstraat daar ten noorden Jan van Steenis en
ten zuiden de chirurgijn Nicolaas Perk, strekkende vooruit de diepte van de Lecq tot
achter halver Nieuwstraat

Cornelis Roodnat mr. timmerman
koopconditien d.d. 12-08-1786 30-09-1789 1600 Gld.

5/fiche 8 Plegtbrief Cornelis Roodnat mr. timmerman, wo. alhier LAvS/WVh/CdJ
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een huijs en erve met opstal aan de Voorstraat daar ten noorden Jan van Steenis en
08-12-1803 ten zuiden de chirurgijn Nicolaas Perk, strekkende vooruit de diepte van de Lecq tot

achter halver Nieuwstraat
Hermanus Diepenhorst schepen dezer Stede 30-09-1789 1000 Car. Gld.

v. 20 St. 't stuk

7/fiche 10 Plegtbrief Geertje Vogel wed.e en boedelhoudster van Jan Mouwrik, wonende alhier LAvS/WVh/CdJ
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Twee Mergen hooi- en weiland op Zevenhoven, daar ten noorden Marcelis Duijbus
23-03-1792 en ten zuiden Gerrit de Bie

Lucas Abraham van Slijpe in q.t. als gadermeester van Ameide 122 Gld.
v. 20 St. 't stuk
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9/fiche 13 Hypotheek Leendert Noordegraaf wonende alhier LAvAS/CvdA/CdJ

brief Speciaal hypotheecq of onderpand
Huijs, verdere betrimmeringe, thuin en erve aan de Dam, daar ten oosten Hijeroni-
mus van Kesteren en ten westen de Kerksteeg
de huizen, schuur en verdere betimmering, tuin met boomgaard en erven genaamd
het Hoog-Huis staande tussen de Stadsgrachten alwaar schout Verhagen ten 
noorden; leenroerig aan het huis Vianen
Een Mergen 250 Roeden boomgaard en griendland aan de Broeksteeg op den Tip in
Aaxterveld in het 3de Weer, strekkende van halver Broeksteeg tot halve dwarssloot
naast Cornelis Perk, daar ten noorden Arij Cappeteijn en ten zuiden mr. Reijnen
Drie Mergen een hond en 50 Roeden wei- en griendland op Zevenhoven in het 7de
Weer belend ten noorden mr. Reijnen en ten zuiden Jan v Steenis en Jan v. Harten

Marcelis Duijbus schepen dezer Stede 04-11-1789 1000 Gld.
v. 20 St. 't stuk

11/fiche 17 Hypotheek Florus Vink burgemr. dezer Stede WaV/HD/WVh
brief Speciaal hypotheecq of onderpand
geroyeerd en Een Huijsinge en erve aan de Princegracht daar ten zuiden Nicolaas Visser en ten
gecasseerd noorden Arij Kapteijn
12-12-1793 Drie Mergen een hond en 50 Roeden weiland in het .. Op Aexterveld belend ten

noorden Cornelis van den Andel en Hendrik Verveer en ten zuiden Dijkgraaf Repe
laar
Drie Mergen hooi- en griendland op Aaxterveld in het 36ste Weer belend ten noor-
den de wed. Isac Verheij en ten zuiden Arij Capteijn

Ignatia Maria Bichon wed.e wijlen de wel.ed.geb. heer en mr. Jan Wijnand Ram 07-11-1789 600 Car. Gld.
In de Marge genoemd: de wed.e van Florus Vink (= Helena Blommendaal) v. 20 St. 't stuk

13/fiche 20 Hypotheek Louw Pietersz van Lomwel burger en inwoner alhier WaV/WVh/CdJ
en schuld- Speciaal hypotheecq of onderpand
brief Twee Mergen 3 hond land op Aaxterveld in het 20ste Weer
geroyeerd en Twee Mergen 3 hond land op Aaxterveld in het 21ste Weer
gecasseerd Marigje de Ruijter wed.e en boedelhoudster, enige en universele erfgename van wijlen Arij Heijkoop 11-12-1789 1200 Gld.
28-10-1790 in leven schepen en timmerlandschen Heemraad der heerlijkheid Tienhoven v. 20 St. 't stuk

2 onderhandse obligatien tesamen 1500 Gld. d.d. 01-04-1734 gepasseerd door
Louw Pietersz van Lomwel t.b.v. Arij Heijkoop
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16/fiche 26 Transport Willem Verheij weduwnaar en boedelhouder, enige en universele erfgenaam van Johanna de Groot WaV/CvdA/HD

in leven dochter van Divina de Groot (= Nevina Kol, gehuwd met Corstiaan de 
Groot) en uit dien hoofde erfgename van Maarten Col, die een zoon is geweest van 
IJsbrand Col, mede schepen dezer Stede
Huijzinge, erf en hof in de Nieuwstraat alwaar ten noorden de diaconij armen van
Meerkerk en ten zuiden Hermanus Diepenhorst en Lammert van den Boom, strek-
kende uit de Nieuwstraat tot achter over of halver brandsloot toe

Jacob Hol mr. kleermaker binnen dezer Stede 14-01-1790 800 Gld.

18/fiche 28 Hypotheek- Jacob Hol mr. kleermaker binnen dezer Stede WaV/CvdA/HD
brief Speciaal hypotheecq of onderpand

Huijzinge, erf en hof in de Nieuwstraat alwaar ten noorden de diaconij armen van
Meerkerk en ten zuiden Hermanus Diepenhorst en Lammert van den Boom, strek-
kende uit de Nieuwstraat tot achter over of halver brandsloot toe

Marcelis Duijbus mede schepen dezer Stede 14-01-1790 450 Gld.

20/fiche 31 Transport Lammert van den Boom wonende onder Tienhoven WaV/HD/WVh
Een hofje of stukje land glegen in de stadsgracht westwaards van Ameide nabij de
Hoogendijk, op 27-04-1782 getransporteerd aan Lammert

Willem Schreij meestersmid binnen dezer Stede 19-02-1790 26 Gld.

22/fiche 33 Transport Hendrik Verveer wonende in Tienhoven WaV/HD/WVh
Een huijzinge en erve aan het noordereinde van de Nieuwstraat, daar ten noorden,
oosten en westen de Hoogendijk of rol van dien, deels bewoond door kleermaker
Hendrik Sibeling. Getransporteerd aan Hendrik Verveer op 08-08-1783

Hendrik Ronkwitz 19-02-1790 450 Gld.

24/fiche 35 Transport Arie Brouwer en WaV/CdJ/HDr
Aalbert Zwijnenburg diakonen der heerlijkheid Meerkerk, geauthoriseerd door de Kerkenraad 17-01-1790

Een huijzinge (twee woningen), schuur, steege, erve en boomgaard welke op 22-07-
1760 aarn de Diaconij armen van Meerkerk is getransporteerd, gelegen westw. de 
Nieuwstraat alwaar ten noorden Marcelis Duijbus en ten zuiden Jacob Hol, strek-
kende ten oosten van de halve Nieuwstraat af westw. op tot de brandsloot met het
recht op de Steeg conform transport d.d. 30-05-1665 van Leendert Cornelisz Pelt
aan Jacob Dirksz Vuijck

Cornelis van den Andel mede schepen dezer Stede 04-03-1790 550 Gld.
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25/fiche 37 Authorisatie Kerkenraad (J.D. Goldbach, predikant te Meerkerk) van Meerkerk verkoopt

het geheel huis met schuur, erf in de Nieuwstraat dat aan de Diaconie toebehoort,
het grootste deel wordt gehuurd door Cornelis van den Andel tot 01-05-1791 en 
het kleindere deel is bewoond door Huijbertje van Kekem.
Authoriseren tot deze verkoop

Aarie Brouwer en 17-01-1790
Aalbert Swijnenburg

26/fiche 38 Transport Hermanus Diepenhorst mede schepen dezer Stede, als last en procuratie d.d. 10-03-1790 hebbende van WaV/MD/CvdA
Johannes van Oorschot inwoner der stad Wijk bij Duurstede

acte gepasseerd te Wijk bij Duurstede voor notaris Leendert van Schaik
Een huijs, schuur, hoefstal en erve aan de afweg op de hoek van de Peperstraat, 

Willem Schreij mr. smid wonende alhier 15-03-1790 425 Gld.

27/fiche 40 Procuratie Leendert van Schaik notaris bij den hoven van Utrecht, burgemr. der stad Wijk bij Duurstede 15-03-1790
is verschenen

Johannes van Oorschot burger en inwoner van Wijk bij Duurstede constitueert en maakt machtig
Hermanus Diepenhorst schepen van Ameide

om te transporteren aan
Willem Schreij Huijzinge, erve en grond zijnde een hoefsmederij tegenwoordig door Willem Schreij

bewoond
koopconditien d.d. 18-03-1787

29/fiche 44 Kustingbrief Willem Schreij mr. smid binnen dezer Stede WaV/MD/CvdA
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een huijs, schuur, hoefstal en erve aan de afweg op de hoek van de Peperstraat, 
04-05-1797 belend oostw. de diaconie armen van Ameide en ten westen de Achterweg als op

24-02-1784 aan Johannes van Oorschot getransporteerd
Johannes van Oorschot 15-03-1790 425 Gld. van

20 St. 't Stuk

31/fiche 48 Transport- en Bastiaan van der Zwaan wonende te Oud-Beijerland WaV/CvdA/HD
Kustingbrief Bezaanschuit, zijnde een zgn. Damschuit, groot c.a. tien Lasten lang over steven tot

voet en wijd 12 voet
Louw van Es wonende binnen dezer Stede 27-04-1790 400 Gld.

Borg: Arij Cappeteijn, inwoner alhier
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33/fiche 51 Transport Pietertje Pellen wed.e van wijlen Huijbert Verkerk, in leven gerechtsbode alhier en WaV/HD/WVh

Willem Huijsman in huwelijk hebbende
Aaltje Verkerk voor hemzelf en als procuratie d.d. 01-05-1790 te Alblasserdam hebbende van
Jan Harsveld in huwelijk hebbende 
Teuntje Verkerk wonende te Alblasserdam
Cornelis Verkerk wonende te Lekkerkerk en
Jan Verkerk wonende te Nieuw Lekkerland

Pietertje Pellen en Willem Huijsman wonen te Lexmond 
Pietertje is usufructaire erfgename en Teuntje, Aaltje, Cornelis en Jan de enige na-
gelaten kinderen van wijlen Huijbet Verkerk. Testament d.d. 13-05-1751 te Ameide
verleden
Een huijs en erve aan de westzijde van de Nieuwstraat daar noordw. Abram Isaacs
en zuidw. Marcelis Duijbus, trekkende vooruit de straat tot aan den brandsloot
Huijbert heeft het op 27-06-1778 gekocht en is onderhands getransporteerd aan
Johannis van Kekum in 12-1789

Johannis van Kekum 02-05-1790 900 Gld.

35/fiche 54 Procuratie Jan Harsvelt in huwelijk hebbende
Teuntje Verkerk wonende te Alblasserdam
Cornelis Verkerk wonende te Lekkerkerk
Jan Verkerk wonende te Nieuw Lekkerland

Teuntje, Corelis en Jan Verkerk zijn nagelaten kinderen en mede erfgenamen van
wijlen Huijbert Verkerk te Ameide overleden.
Testament 13-05-1751 door hemzelf en zijn huisvrouw Pietertje Pellen
Zij maken machtig:

Willem Huijsman wonende te Lexmond
Een huijs en erve aan de westzijde van de Nieuwstraat daar noordw. Abram Isaacs
en zuidw. Marcelis Duijbus, trekkende vooruit de straat tot aan den brandsloot

Verkoopcon- Thans in huur bij Gerrit Mijndering, mr. verwer en glazenmaker
ditien Pietertje Pellen verkoopt alles m.u.v. een voetenbankje en schermpje aan Johannis van Kekem 12-1789

39/fiche 61 Hypotheek- Johannis van Kekem wonende alhier WaV/HD/WVh
brief Speciaal hypotheecq of onderpand
geroyeerd en Een huijs en erve aan de westzijde van de Nieuwstraat daar noordw. Abram Isaacs
gecasseerd en zuidw. Marcelis Duijbus, trekkende vooruit de straat tot aan den brandsloot
03-05-1799 Christoffel Reijnen oud burgemr. dezer Stede 02-05-1790 900 Gld. van

Borg: 20 St. 't Stuk
Grietje Vervoorn, wed.e van wijlen Arij van Kekum en moeder van Johannis van
Kekem

versie 01, september 2018  uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 5 van 30



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
41/fiche 64 Transport Bastiaan Wildschut wonende te Langerak bezuiden de Lek WaV/HD/WVh

Een huis en erve Benedendams aan de Westzijde daar ten noorden de diaconij Ar-
men van Ameide en Tienhoven/huisarmen van A & T en ten zuiden Cornelis de
Kogel
op 01-11-1768 in zijn bezit gekomen

Cornelis de Kogel oud burgemr. dezer Stede 06-05-1790 250 Gld.

43/fiche 66 Transport Gerrit Ockerse procureur te Vianen en Ameide, last en procuratie hebbende d.d. 16-04-1790 van WaV/CvdA/HD
Peter Verkerk en
Lammert Bunschoten in huwelijk hebbende gehad wijlen Petertje Verkerk en dus weduwnaar

enige kinderen erfgenaam van Jannigje Bouwman in leven wed.e Johannis Verkerk
beide wonende te Ameide
Huijzinge en erve Benedendams, strekkende voor van de gemeene straat tot achter
aan de Gracht, daar noordw. Ieronimus van Kesteren en zuidw. Burgemr. Florus
Vink

Lammert Bunschoten
gekocht op 27-04-1790 18-06-1790 58 Gld.

45/fiche 69 Procuratie Rudolphus Ockerse notaris van Vianen en Ameide 16-04-1790
Peter Verkerk en
Lammert Bunschoten als in huwelijk hebbende gehad Petertje Verkerk

in leven kinderen en erfgenamen van Jannigje Bouman, wed.e wijlen Johannis
Verkerk
Huijzinge en erve Benedendams, strekkende voor van de gemeene straat tot achter
aan de Gracht, daar noordw. Ieronimus van Kesteren en zuidw. Burgemr. Florus
Vink

47/fiche 72 Acte van Aart de Ruijter weduwnaar en boedelhouder van Annigje Versluijs, wonende alhier. Zij zijn in 1782 WaV/HD/WVh
uitkoop in gemeenschap van goederen getrouwd en uit dit huwelijk 1 kind, een zoon ge-

naamd Jan de Ruijter, thans omtrent 8 jaar
Annigje is overleden 11-1789 zonder testament
Vrouws vader is Jan Claasz Versluijs wonende Meerkerksbroek
De boedel van Aart en Annigje bestaat voornamelijk uit wederzijdse klederen en 26-10-1790
wat huisraad alles van weinig waarde
Aart de Ruijter gaat hertrouwen
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50/fiche 78 Transport Louw Pietersz van Lomwel wonende binnen dezer Stede WaV/WVh/CdJ

Vijf Mergen land, waarvan 2,5 inhet 20ste Weer en 2,5 in het 21ste weer naast el-
kaar op Aaxterveld, beiden strekkende voor van de halve Aaxterveldse Steeg tot
achter over de Kleijne Vliet, daar ten zuiden en ten noorden Marigje Borst, wed.e
wijlen Arij van Lomwel (is Louw Pietersz moeder)
In zijn bezit gekomen op 2-04-1784

Ignatia Maria Bichon wed.e wijlen Jan Wijnand Ram, vrouwe van Ameide en Herlaar 28-10-1790 2128 Gld.

52/fiche 81 Hypotheek- Jacobus Verheij oud burgemr. WaV/CvdA/WVh
brief Speciaal hypotheecq of onderpand
geroyeerd en Huis, schuur en erve alwaar ten zuiden burgemr. Huibert Pinsen van der Aa en ten 
gecasseerd noorden het Dijklogement van de Alblasserwaard, strekkende uit de halve haven
30-05-1794 tot halve Nieuwstraat

Ignatia Maria Bichon wed.e wijlen Jan Wijnand Ram, vrouwe van Ameide en Herlaar 27-11-1790 300 Gld. á
20 St. 't Stuk

54/fiche 84 Hypotheek- Aart de Ruiter en WaV/CvdA/HD
brief Stijntje van Rooijen echtelieden, wonende onder jurisdictie dezer Stede
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Vier Mergen hooi- en rietland in de Zouwens, strekkende van den westenhoek van

de Wiel langs de Zouwendijk tot aan de halven sloot van de wed.e Arij van Lomwel
belend ten oosten de erven Hendrik van der Ham en ten westen de Zouwendijk
Een Mergen rietland in de Zouwens, strekkende van den Westenhoek van de Wiel
langs den Zouwendijk tot aan de halven sloot van de wed.e Arij van Lomwel, belend
ten oosten de Dooven Vliet en ten westen de erven Hendrik van der Ham en ten
noorden de wed.e van der Ham

Jan den Hartog wonende onder Lakerveld 28-12-1790 600 Gld. á
waarvan 200 Gld. al is verkregen op 14-03-1789 20 St. 't Stuk
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56/fiche 88 Voor de ar- kosten voor het As-Huis, alhier op den SluijzenDijk in paal nr. 294 aan den binnen- 03-01-1791

men kant onder het opzicht en directie van Schout en Schepenen, Huisarmen, nieuw
opgebouwd volgens project gesuppediteert door de wel Ed. Geb. Vrouwe Ignatia

In de marge Maria Bichon, wed.e van wijlen de wel Ed. Geb. Heer en mr. Jan Wijnand Ram,
gemeld dat vrouw van Ameide en Herlaar. Dit ten behoeven van het Huisarmenfonds van 
het bedrag v. Ameide om de as op te halen en bewaren die bij de goede burgers en ingezetenen 
640:0:0 is van tijd tot tijd gemaakt wordt:
betaald op Jan van Lakerveld  te Vianen voor 27000 steen 250:10:0 Gld.
29-09-1794 Harmen Timmer te Dordrecht voor 7 hoed kalk, 5 tonnen tras, 1300 roode pannen en 100 roode
door Ignatia vorsten  79:2:0
Maria van en voor nog 4 zakken kalk  3:14:0 82:16:0 Gld.
der Burgh- de Haan en van Hoogstraten te Dordrecht voor houtwaren 93:0:0 Gld.
Bichon Samuel het Hooft te Dordrecht terzake voorschreven 7:0:0 Gld.

tezamen 433:6:0 Gld.
Gerrit Vet Gerritsz te Dordrecht voor ijzer en ijzerwerk 14:0:0 Gld.
erven Linden van Slingeland te Dordrecht terzake voorschreven 23:0:0 Gld.
J.T. Hofman en Zoonen te Rotterdam terzake voorschreven 47:0:0 Gld.
Huibert Pinse van der Aa voor scheepsvrachten der voorschreven materialen van Vianen en Dordrecht 26:17:0 Gld.
Hendrik van der Hof voor scheepsvracht van het voorschrevene van Rotterdam 0:14:0 Gld.
Arij Woudenberg metselaar, voor het vermetselen en verwerken der voorschreven 27000 stenen den

20-08-1790 bij hem publiek aangenomen voor 48 St. iedere 1000 stenen 64:16:0 Gld
en nog voor 2 Schepel kalk 0:12:0 Gld. 65:8:0 Gld.

tezamen 610:5:0 Gld.
Andries Vermeulen smid, arbeidsloon en leverantie ijzer 29:10:0 Gld.
Willem Schreij smid, terzake voorschreven 6:18:0 Gld.
Jan Diepenhorst wagenmaker, voor het maken en leveren van twee kruiwagens: een voor het opha-

len der aflen en een voor het van de straten weghalen der vulnis 13:0:0 Gld.
Willem Verheij timmerman, voor het maken en leveren van een houten goot onder het dak van het

ashuis aan de Dijkzijde en aan de oostzijde van hetzelfde ashuis 8:14:0 Gld.
Hermanus Diepenhorst schepen, heeft in persoon op de steenoven van Lakerveld, gelegen bij de stad 

Vianen de steen voor het ashuis ten minsten prijzen wezen kopen en de overige 
materialen ingsgelijks te Dordrecht, doch pretendeert nietwes voor zijne moeiten 
daaromtrent tezamen 668:7:0 Gld.
gehad, maar schenkt zulks aan den Armen dan heeft ter dier gelegenheid verscho-
ten de aan hem gerestitueerde 4:3:8 Gld.

Hermanus Diepenhorst schepen, 
Hermanus Drost schepen en
Willem Verheij benevens de timmerlieden
Abraham Verheij
Cornelis Rootnat alle het timmermanswerk verricht of gedaan verrichten waarvoor zij niet pretende-

ren als hetzelve mede aan de Armen schenkende
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Ter aanmoediging van het werk en arbeidsvolk is door schout, burgemeesters en
vier overige schepenen aan hetzelve ten besten gegeven en uit hunne privébeurzen
betaald een ton best oudbier, waaromtrent dezelven van de Armen geene restitutie
pretenderen

En verklaren zij Schout, burgemeesteren, schepenen en armmeesteren en secretaris
wijders nietwes te pretenderen voor alle hunne moeitens ter dezer zake gehad en 
genomen, neemaar alle hetzelver te hebben gedaan en verricht uit liefde voor den
Armen
monteerende dus de kosten van het As-Huijs 672:10:8 Gld.

de kosten van den opbouw van het As-Huijs monteert, zoals op de andere zijde de-
zer folio blijkt 672:10:8 Gld.
Dan de overgeschotene materialen, zoo van het kale hok, als anderszins, zijn op 
den 14de September 1790 ten overstaan van Schout en Schepenen publiek verkocht 32:2:0 Gld.

resteert 640:8:8 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
61/fiche 99 Transport Claas van der Ham wonende op de Sluijzen WaV/HD/WVh

Drie Mergen weiland genaamd den Stoofkamp, op Liesveld aan de Vaarsloot daar
ten oosten de halve Vaarsloot en ten westen de wed.e Arij van Lomwel, strekkende
van de halve Liessteeg tot achteraan het Zevenhovense Land 
In het bezit gekomen op 11-05-1778

Ignatia Maria Bichon wed.e wijlen Jan Wijnand Ram, vrouwe van Ameide en Herlaar 20-01-1791 1000 Gld.

63/fiche 102 Transport Cornelis de Kogel burger en inwoner alhier WaV/HD/WVh
Een Mergen vijf hond hooiland op Aaxterveld in het 33ste Weer daar ten noorden
Willem Verheij en ten zuiden Willem Schreij, strekkende van de Aaxterveldse Steeg
tot de halve dwarssloot van dhr. Lucas Abraham van Slijpe
Dit perceel gekocht op 17-04-1756 van wijlen Willem Louwen van Lomwel

Willem Schreij mr. Smid alhier 21-01-1791 350 Gld.

65/fiche 105 Hypotheek Willem Schreij mr. Smid binnen dezer stede WaV/HD/WVh
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een Mergen vijf hond hooiland op Aaxterveld in het 33ste Weer daar ten noorden
04-05-1797 Willem Verheij en ten zuiden Willem Schreij, strekkende van de Aaxterveldse Steeg
voor 350 Gld. tot de halve dwarssloot van dhr. Lucas Abraham van Slijpe
daarvoor één Een huis, schuur, hofstede en erve aan den Afweg op de hoek van de Peperstraat
Mergen 5 belend oostw. de Diaconij en Huisarmen van Ameide en westw. de Achterweg
hond uit de Cornelis de Kogel burger en inwoner alhier 21-01-1791 750 Gld. á
hypotheek 20 St. 't Stuk

67/fiche 108 Hypotheek- Fredrik Diepenhorst mr. kuiper WaV/CvdA/WVh
brief Speciaal hypotheecq of onderpand
geroyeerd en Een Mergen griendland op Liesveld in het 13de Weer alwaar ten oosten en ten wes-
gecasseerd ten de wed.e Arij van Kekum
30-10-1793 Een nieuwgebouwd huijs en een kleiner oud dito met erven achter de gewezen
voor 50 Gld. Brouwerij de drie Snoecken in de Nieuwstraat uitkomende naast Jan van Steenis
26-11-1801 Een huisje en erve Benedendams daar ten zuiden Jeronimus van Kesteren en ten

noorden Cornelis de Kogel
Ignatia Maria Bichon wed.e wijlen Jan Wijnand Ram, vrouwe van Ameide en Herlaar 25-03-1791 300 Gld. á

In de Marge staat gemeld dat Fredrik Diepenhorst 't huis Benedendams aan Louw 20 St. 't Stuk
van Es verkoopt en dat dit uit het speciaal verband wordt ontslagen
26-11-1801 geeft Mr. D.G. van der Burgh en Ignatia Maria Bichon, echtelieden aan
dat er 100 Gld. is afgelost. Er resteert 150 Gld. schuld. Het kleine huisje wordt uit
de hypotheek onstlagen (bekend als nr. 37) en wordt aan Adriaan Diepenhorst 
getransporteerd. Datum 10-01-1805.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
69/fiche 112 Transport Willemijntje Koene Dijns WaV/CdJ/PvT

Hannis van Gelderen als in huwelijk hebbende Cornelia Koene Dijns
Abraham Verheij als in huwelijk hebbende Magdalena Koene Dijns
Huibert Pinse van der Aa op 14-04-1791 door dhr. Drossaard en Schepenen benoemd tot test. voogd over 
Cornelis Koene Dijns en
Lambert Koene Dijns

verkregen volgens testament v de grootouders maternel, wijlen Cornelis Pinse van
der Aa en Magdalena Verkerk, in der tijd echtelieden, akte gepasseerd 27-01-1772
te Tienhoven. Acte van Scheidinge met oom Huibert Pinse van der Aa 29-04-1789
Een huijzinge, zijnde logement en herberge genummerd 144 op de Sluijzen alhier
belend ten oosten de Boezemkade van de polder Agthoven en ten westen de wed.e
Joost Baltzen van Tienhoven

Frederik Bastiaanse wonende onder Ameide 29-04-1791 800 Gld.
gekocht op 11-10-1790

71/fiche 116 Hypotheek- Frederik Bastiaanse wonende onder Ameide WaV/CdJ/PvT
brief Speciaal hypotheecq of onderpand

Een huis genummerd 124 met een boomgaardje en erve nabij de koornmolen alwaar
ten westen Claas van der Ham en ten oosten Cornelis van den Andel
Een huijzinge, zijnde logement en herberge genummerd 144 op de Sluijzen alhier
belend ten oosten de Boezemkade van de polder Agthoven en ten westen de wed.e
Joost Baltzen van Tienhoven
Drie Mergen vier hond land op Liesveld in het 16de Weer belend ten westen de 
wed.e wijlen Bastiaan Fredrikse en ten oosten Hermanus Drost

Dirk Slingerland scheepstimmermansbaas te Meerkerk 29-04-1791 800 Gld. á
20 St. 't Stuk 

73/fiche 120 Transport Huibert Pinse van der Aa regerend burgemr. dezer Stede WaV/CvdA/WVh
Huizinge en erve aan den Dam op den hoek van de Franschestraat belend ten
oosten de Kerkstraat en ten westen Cornelis van den Andel, genummerd 23
hem toebedeeld bij acte van scheidinge d.d. 29-04-1789 te Tienhoven inzake de
boedel van wijlen zijn ouders Cornelis Pinse van der Aa en Magdalena Verkerk
echtelieden die het huis d.d. 28-04-1746 hadden gekocht

Abraham Verheij Izaacszn zijn aangehuwde neef, mr. timmerman binnen dezer Stede 16-05-1791 700 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
75/fiche 122 Hypotheek Abraham Verheij Izaacszn mr. timmerman binnen dezer Stede WaV/CvdA/WVh

en schuld- Speciaal hypotheecq of onderpand
brief Huizinge en erve aan den Dam op den hoek van de Franschestraat belend ten

oosten de Kerkstraat en ten westen Cornelis van den Andel, genummerd 23
Huibert Pinse van der Aa regerend burgemr. dezer Stede 16-05-1791 1300 Gld.

700 Gld. voor de koop van het huis en erve en 600 Gld. voor de kooppenningen van
velerlei winkelwaren volgens contract d.d. 03-08-1789 te Tienhoven
Borgen: Cornelis Verheij Izaacszn en Adriaan Verheij Izaacszn, beiden wonende
op de Hoogenwaard onder Tienhoven

77/fiche 126 Transport Christoffel Reijnen oud-burgemr. dezer Stede WaV/CvdA/WVh
Vier Mergen twee hond goedenaards hooiland op Aaxterveld in het 34ste Weer, 
strekkende van de halve Aaxterveldse Steeg tot over de kleijne wetering, belend ten
noorden Christoffel Reijnen en ten zuiden de wed.e van wijlen Izaac Verheij, van-
ouds genaamd Voetjes Hofsteede
Perceel gekocht op 29-01-1778 uit de boedel v Anthonij van Dijk/Adriana de Groot

Ignatia Maria Bichon wed.e wijlen Jan Wijnand Ram, vrouwe van Ameide en Herlaar 19-05-1791 1830 Gld.

79/fiche 128 Transport Nicolaas de Visser koopman in Drogerijen binnen de stad Utrecht WaV/CvdA/WVh
Een huis, achterhuis en erve Benedendams aan de Westzijde, daar ten noorden 
Johannis Plooster en ten zuiden de huisarmen van Ameide met de Diaconij armen v
Ameide en Tienhoven, strekkende van de gracht tot achter aan de hoek van het
achterhuis op den hoek van de hout- of turfschuur van de Brouwerij het gekroond
molenijzer genummerd 109
gekocht op 31-05-1785

Flip Abrams wonende alhier 25-05-1791 542:10 Gld.

81/fiche 131 Transport Cornelis van den Andel mede schepen dezes Gerechts WaV/MD/PvT
Een hoekje land groot zeven á acht Roeden 
een ribland groot veertien Roeden ernaast gelegen aan den Zouwendijk, achter de
korenmolen, belend ten zuiden Cornelis van den Andel en ten noorden Hermanus
Drost, strekkende aan de westzijde van de Wiel oostwaards op over het te graven
enige sloot tot het land van Cornelis van den Andel
het buitenland ten noorden het huis van Hermanus Drost 

Hermanus Drost mede schepen dezes Gerechts 03-06-1791 44 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
83/fiche 134 hypotheek- Lucas Abrhham van Slijpe subst. Drossaard der baronije Liesveld en WaV/MD/PvT

brief Catharina Waanders weleer wed.e, boedelhoudster en universele erfgename van wijlen Jurriaan Molen-
steen
echtelieden wonende binnen Ameide
Speciaal hypotheecq of onderpand
Huis en erve aan de Voorstraat alwaar ten noorden Cornelis Verveer en ten zuiden
het collegie van den Alblasserwaard, strekkende vooruit de haven tot achter halver
Nieuwstraat
Huizinge, schuur, tuin, tuinhuis en erve aan de Achterweg, daar oostw. den Dijk,
westw. en zuidw. de Stadsgracht en noordw. Hermanus en Neeltje Diepenhorst
Een hond griendland tussen de stadsgrachten aan de westzijde van de stad, strek-
kende van het einde der bouwakkers van de hoogenwaard, nu boomgaard tot de
sloot van het hofje thans in gebruik van Willem Schreij
gekocht door Juriaan Molensteen op 26-09-1775

Ignatia Maria Bichon wed.e van wijlen Jan Wijnand Ram, vrouwe van Ameide en Herlaar 13-08-1791 3200 Car. Gld.
v. 20 St 't Stuk

87/fiche 140 hypotheek- Abraham Isaacs slachter binnen deze Stede en WaV/CvdA/WVh
brief Morrianna Levi echtelieden

Speciaal hypotheecq of onderpand
Huis en erve wan de Westzijde van den Nieuwstraat, daar ten noorden Daniel de 
Jong en ten zuiden Johannes van Kekum
gekocht op 17-04-1766

Phlip Abrams hun zoon, mede wonende binnen deze Stede 22-08-1791 1200 Gld. á
Op 16-08-1788 300:0:0 v. 20 St 't Stuk
Op 07-05-1789 300:0:0
Op 08-07-1789 300:0:0
Op 04-05-1790 200:0:0
Op 26-09-1790 200:0:0 tezamen 1200:0:0
Hij verklaart uit kinderlijke liefde en genegenheid voor zijn ouders deze lening te 
verstrekken
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
89/fiche 144 Transport Daniel de Jong Pietersz burger en inwoner alhier WaV/CvdA/HD

Vier Mergen een hond land genaamd het klaphekke, waarvan de helft is weiland en
de andere helft griendland, gelegen op Zevenhoven in het 14de Weer belend ten 
noorden de Zandwetering en ten zuiden Marcelis Duijbus, strekkende van de halve
Zandwetering tot het zandpad op de Broeksteeg belast met 24 voeten Hoogendijk
in paal nr. 320 en 321
Twee Mergen drie hond hooiland in het 24ste Weer op Aaxterveld, belend ten zui-
den en ten noorden de wed.e van wijlen Arie van Lomwel, strekkende van halver
Aaxterveldsesteeg tot over de kleijne Vliet, belast met 10 voeten Hoogendijk in
paal 15

Ignatia Maria Bichon wed.e van wijlen Jan Wijnand Ram, vrouwe van Ameide en Herlaar 20-10-1791 2650 Gld.

91/fiche 147 hypotheek- Daniel de Jong Pietersz burger en inwoner alhier WaV/CvdA/HD
brief Speciaal hypotheecq of onderpand
geroyeerd en Huizinge, schuur, erve en boomgaard in de Nieuwstraat alwaar ten zuiden Abram
gecasseerd Izaacs en ten noorden Kors Goudriaan
16-06-1798 Vier Mergen 40 Roeden boomgaard-, hooi- en weiland in het 13de Weer op Aaxter-

veld daar ten zuiden Johannis Plooster en ten noorden Christiaan de Jong
Ignatia Maria Bichon wed.e van wijlen Jan Wijnand Ram, vrouwe van Ameide en Herlaar 21-10-1791 1000 Car. Gld.

In de Marge genoemd: Cornelis de Jong Danielsz en Daniel Gerard van der Burgh v. 20 St 't Stuk
en Ignatia Maria Bichon, echtelieden

93/fiche 150 Transport Geertje Vogel wed.e en enige erfgename van wijlen Jan Mouwerik WaV/CdJ/CPk
Twee Mergen land, zijnde Een Mergen griend- en Een Mergen weiland, weleer 
bouwland 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
het slag Hoogendijk in Paal 303
gekocht de ene Mergen op 07-10-1767 en de ander Mergen op 14-07-1779

Cornelis van den Andel mede schepen dezer Stede 23-03-1792 200 Gld.
Nog gemeld: Cornelis van den Andel verklaart de 2 Mergen wederom te zullen
transporteren tbv Geertje de Vogel of haar erven als zij aan Cornelis 200 Gld. 
betalen schuldig wegens leverantie van brood ofte uit welke hoofden dan ook
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
95/fiche 153 Transport- en Antje van Merkom wed.e wijlen Joost Baltense van Tienhoven, wonende aan de Sluizen onder Ameide WaV/CvdA/CdJ

Schuldbrief bezit samen met haar enige zoon en erfgenaam
Pieter van Tienhoven

Zij is in 1787 door de inrukking van de Pruisische troepen van haar contante geld, 
huisraad, meubels en inboedel alsook van haar winkel beroofd
Om de kost te blijven verdienen heeft zij zich in de schulden moeten steken. Zij is nu
83 jaar
Zij wil niet graag ten gronde dalen als een insolvente en haar crediteuren onbetaald
laten. Daartoe transporteert zij nu huizen en landen aan Pieter van Tienhoven voor
de helft als die door wijlen haar man zijn aangekocht. De andere helft dient ter beta-
ling van haar crediteuren
Helft van den malioratie van een huis, schuur en erve aan de Sluizen alwaar oostw.
den Dijk en westw. het gemeeneland van Vianen. Gekocht op 04-04-1757 232:17:8 Gld.
Helft van Een Mergen boomgaardland op Liesveld in het 5de Weer. Gekocht op
14-01-1763 207:10:0 Gld.
Helft van een Huizinge en erve 
Helft van Een Mergen lands daarachter aan de Sluizendijk op Liesveld. Gekocht op
16-05-1759 62:10:0 Gld.
Helft van Twee Mergen Griendland met hofje daavoor op Liesveld. Gekocht op 
16-07-1759 100:0:0 Gld.
Helft van een halve Mergen Griendland aan den Zouwendijk in de Meente. Gekocht
op 14-10-1768 55:0:0 Gld.
Helft van Twee en een halve Mergen Land op Achthoven. Gekocht 05-05-1770
Dit staat nu diep onder water. 0:0:0 Gld.

tezamen 657:17:8 Gld.
Pieter van Tienhoven moet 657:17:8 voldoen aan zijn moeders crediteuren
Van de rest moet hij rente betalen aan zijn moeder en haar begrafenis betalen 13-04-1792
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
100/164 Hypotheek- Lucas Abraham van Slijpe subst. Drossard der Baronie Liesveld en WaV/CdK/CPk

brief Catharina Waanders weleer wed.e en boedelhoudster en universele erfgename v wijlen Juriaan Molen-
steen, echtelieden wonende binnen Ameide 
Speciaal hypotheecq of onderpand
Een huis en erve aan de Voorstraat binnen dezer Stede, daar ten noorden Cornelis
Verveer en ten zuiden het collegie van de Alblasserwaard strekkende vooruit de 
haven tot achter ter halver Nieuwstraat
Huizinge, schuur, tuin, tuinhuis en erve aan de Achterweg daar oostw. de Dijk,
westw. en zuidw. de Stadsgracht, en noordw. Harmanus en Neeltje Diepenhorst
Een hond griendland tussen de stadsgrachten aan de westzijde van de stad, strek-
kende van het einde der Bouwakkers, nu boomgaard, van den Hoogenwaard tot de
sloot van het hofje in gebruik bij Willem Schreij
Alle welke op 26-09-1775 tbv wijlen Jurriaan Molensteen zijn getransporteerd
Twee Mergen twee hond en 50 Roeden hooiland en elsebos gelegen op Aaxterveld 
in het 33ste Weer, strekkende voor met een gedeelt evan de halve Broeksteeg en 
met een dwarssloot van Willem Schreij daar ten noorden de erven van wijlen Izaac 
Verheij en ten zuiden Cornelis Verveer/Cornelis de Kogel gekocht op 01-11-1779

Ignatia Maria Bichon wed.e wijlen Jan Wijnand Ram, vrouwe van Ameide en Herlaar 10-07-1792 1200 Gld. á
20 St. 't Stuk

104/fiche 172 Hypotheek- Lidia den Uijl wed.e boedelhoudster en universele erfgename van Daniel de Jong, wonende WaV/CvdA/CdJ
brief binnen deze Stede
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een huizinge, schuur, erve en boomgaard aan de Nieuwstraat alwaar ten zuiden 
03-08-1802 Abram Izaacs en ten noorden Kors Goudriaan

Vier Mergen 50 roeden boomgaard, hooi- en weiland in het 13de Weer op Aaxter-
veld belend ten zuiden dhr. Plooster en ten noorden Christiaan de Jong

Johannis Drost Dammisz koopman wonende te Haastrecht 500 Gld. á
In de Marge genoemd: Cornelis de Jong, wonende te Tienhoven 20 St. 't Stuk
en Willem Blok, gemachtigde v. dhr. Johannes Drost Dammisz, koopman te Haas-
trecht
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
106/fiche 176 Transport Cornelis Verveer drossard der hooge en vrije heerlijkheid Jaarsveld als last- en procuratie hebbende WaV/CvdA/CPk

van de meerderjarige kinderen en kinds-kinderen, 
item van de voogden over de minderjarige kinds-kinderen, gezamenlijk enige erfge-
namen van wijlen Hendrik Verveer en Marigje Ablas, in der tijd echtelieden, laatst
gewoond hebbende en overleden onder Tienhoven.
procuratie d.d. 29-09-1792 te Tienhoven
Drie Mergen hooi- en weiland in het 16de Weer op Aaxterveld aan de Steeg daar
ten noorden de wed.e Arij van Kekum en ten zuiden de wed.e Florus Vink, strek-
kende van de halve Aaxterveldse Steeg tot de halve sloot van het land genaamd de
Kat

Marcelis Duijbus president schepen dezer Stede 20-11-1792 502 Gld.

fiche 179 Procuratie Dirk de Ridder wonende onder Jaarsveld 29-09-1792
Hendrik de Ridder wonende onder Lopik
Huibert de Ridder wonende onder Willige Langerak gedrieën voor zich en gezamenlijk zich sterkma-

kende voor hun twee meerderjarige absente zusters
Engeltje de Ridder en
Marigje de Ridder Met z'n vijven de enige nagelaten kinderen van Aaltje Verveer, aan haar verwekt 

door wijlen Lambertus de Ridder
Cornelis Verveer bejaard en ongehuwde jongman, wonende te Tienhoven
Jan Verveer wonende onder Lopik
Cornelis Verveer en
Benjamin Verveer wonende onder Jaarsveld in q.t als voogden over de minderjarige kinderen van
Maarten Verveer en van
Hendrikje Verveer als aan haar in huwelijk verwekt door Roelof Pietersz de Hoop
Benjamin Verveer wonende onder Jaarsveld
Pieter Timmer wonende onder Tienhoven als in huwelijk hebbende 
Marigje Verveer de laatste 2 in privé alsook zich sterkmakende voor hun absente zuster
Annigje Verveer wed.e Arij Jansz de Lange

Allen gezamenlijk enige nagelaten kinderen, en kindskinderen en universele erfgena-
men van Hendrik Verveer en Marigje Alblas, in der tijd echtelieden, laatst gewoond
en overleden te Tienhoven
Zij maken gezamenlijk machtig: 

Cornelis Verveer drossard der hooge en vrije heerlijkheid Jaarsveld 
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
110/fiche 184 Hypotheek- Geertje Vogel wed.e en boedelhoudster van wijlen Jan Mouwerik, wonende binnen dezer Stede WaV/CdJ/HvP

brief Jan Mouwerik is in 1785 overleden en heeft 2 huizen, erven en boomgaardje nage-
geroyeerd en laten in de Peperstraat aan de Achterweg, 
gecasseerd een koppel schapen en enig gering huisraad
11-01-1811 hypotheekbrief van 600 Gld. d.d. 14-07-1779 t.b.v. 

Willem van Lomwel 17-01-1793
de boedel was bij het overlijden van haar Jan Mouwerik reeds insolvent
hun zoon Teunis Mouwerik heeft met zijn vader met allen ijver en vlijt het houden
van de schapen waargenomen en zo de kost verdiend. Willem van Lomwel heeft 
hen daartoe aangemoedigd en zo hebben ze het gered
Zij bekend nu nog schuldig 310 Gld. aan Cornelis de Kogel
Speciaal hypotheecq of onderpand
2 huizen, erven en boomgaardje in de Peperstraat aan de Achterweg en het koppel
schapen
Borg: Teunis van Mouwerik
In de Marge genoemd: Arie van der Ham de Jonge als in huwelijk hebbende 
Willemina de Kogel en ook namens zwagers Willem de Kogel en Adrianus Verheij 
als weduwnaar en erfgenaam van wijlen Geertruij de Kogel, welke de enige nagela-
ten kinderen zijn van wijlen Cornelis de Kogel, die (of zijn overleden huisvrouw) erf-
genaam was van wijlen Willem van Lomwel, eigenaar van de schuldbrief
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
116/fiche 196 Transport Hermanus Diepenhorst oud schepen dezer Stede ter eenre zijde WaV/CvdA/CPk

en
Neeltje Diepenhorst bejaarde ongehuwde dochter ter andere zijde

zij zijn broer en zus en hebben jaren tezamen gewoond in de Herberge het Fortuijn
geexerceerd de tapnering, bouwerij en andere affaires in gemeenschap gehouden en
gebruikt de huisraad, meubels en inboedel, koeijen, paarden, bouw- , melk- Tappers
en andere gereedschappen alsook de navolgende huizen en landen aangekomen bij
testament van hun oom Pieter Jansz Diepenhorst en bij transport van hun vader
Leendert Jansz Diepenhorst
Zij hebben rustig en vredig geleefd, maar er is nu door veranderingen van zaken
tussen hen disrecpantie ontstaan en willen overgaan tot scheiding van de gemeen-
schap. Neeltje wil in rust op haar zelve gaan wonen.
De gemeenschap wordt opgeheven per 01-11-1792. Neeltje gaat op zich wonen.
Zij transporteert de huisraad, meubilen en inboedel, koeien, paarden, bouw- melk- 
tappers- en ander gereedschappen, schulden en vorderingen. Neeltje behoudt haar
klederen, goud en zilverwerk, huisraad, meubelen en inboedel voor haar privateve-
lijk. Hermanus zal Neeltje per jaar 100 Gld. betalen in twee termijnen
Huis, Stallinge en erve aan de Westzijde van de Nieuwstraat op den hoek van de
Franschestraat geäpproprieerd tot een Herberg genaam 't Fortuijn
Een huis en erve met boomgaardje aan de Achterweg, belend ten zuiden dhr. Lucas
Abraham van Slijpe en ten noorden de kerk van Tienhoven
Twee Mergen lands in het 18e Weer op Aaxterveld aan de Broeksteeg
Een Mergen drie hond land aan de Aaxterveldse Steeg in 't 31ste Weer
Drie Mergen land op Liesveld in het 6de Weer
Hermanus betaalt Neeltje 2500 Gld. in termijnen van 100 Gld. per jaar tot het volle 
bedrag betaald is of tot Neeltje overlijdt. Dan moet de rest aan haar nakomelingen
worden betaald 24-01-1793
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
123/fiche 212 Hypotheek- Pieter van Tienhoven mede schepen dezer Stede WaV/MD/CvdA

brief Speciaal hypotheecq of onderpand
Een huijs en erve met Eene Mergen weiland aan de Sluijzendijk belend ten oosten
Hermanus Diepenhorst en ten westen het volgende perceel
Een Mergen boomgaardland belend ten oosten het voorgaande perceel en ten wes-
ten mevrouw de Groot
Een huis en erve met vier hond griendland aan de Sluizendijk belend ten oosten 
Warnardus Verhagen en ten westen de Diaconij Armen van Ameide en Tienhoven
Twee Mergen land (1 Mergen weiland en 1 Mergen griendland) aan de Liesveldse
Steeg belend ten oosten de wed. Arie van Kekum en ten westen de Domeinen
Een en een halve Mergen griendland bij de Koornmolen belend ten oosten de Wiel
en ten westen Jan Verheij
Acht hond weiland aan de Wielkade, belend ten oosten dhr. Boellaard, hr. v. Tuijl
Acht hond rietzouwens aan de Zouwendijk belend ten oosten Claas van der Ham cs
en ten westen Aart de Ruiter
Vier hond Elzebos aan de Zouwendijk in de Meent, belend ten oosten Cornelis de
Kogel en ten westen Leendert Noordegraaf
Een Mergen hooiland aan de Zouwendijk belend ten zuiden Arij Captijn en ten 
noorden de kinderen van wijlen Jan van der Ham

Alewijn Duijbus adj. Dijkopzichter van de Alblasserwaard 05-03-1793 1000 Gld. á
20 St. 't stuk

125/fiche 216 Transport Hendrik van der Vloet wonende onder dezer Stede WaV/CdK/HvP
Een Mergen weiland op Zevenhoven in het 7de Weer belend ten noorden Cornelis
de Kogel, ten zuiden Pieter van Tienhoven, ten oosten de erven van wijlen Jan van
der Ham en ten westen de Zevenhovense Wetering

Arij Cappeteijn koopman in paarden binnen dezer Stede 20-04-1793 120 Gld.

127/fiche 219 Transport Hermen Vendelo gerechtsbode dezer Stede WaV/CdK/HvP
Een huijs en erven, zuidwaards de molenstraat belend ten oosten Johannis Plooster
en ten westen Nicolaas Perk, strekkende ten zuiden van het eigendom van de huis-
armen van Ameide en noordw. op tot over de Stadgracht
Gekocht op 11-05-1782

Hendrik van Dunnen wonende alhier 24-05-1793 550 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
129/fiche 222 Hypotheek- Hendrik van Dunnen wonende binnen dezer Stede WaV/CdK/HvP

brief Speciaal hypotheecq of onderpand
geroyeerd en Een huijs en erven, zuidwaards de Molenstraat belend ten oosten Johannis Plooster
gecasseerd en ten westen Nicolaas Perk, strekkende ten zuiden van het eigendom van de huis-
05-03-1795 armen van Ameide en noordw. op tot over de Stadgracht

Cornelis Woudenberg
Johanniszn. mede wonende binnen dezer Stede 24-05-1793 225 Gld.

In de Marge genoemd: Maggeltje Alblas, wed. van Hendrik van Dunnen

131/fiche 225 Transport Pieter Diepenhorst WaV/CdJ/CPk
Hendrik Vuurens als in huwelijk hebbende
Lijsje Diepenhorst
Leendert Diepenhorst
Abraham van Glederen als in huwelijk hebbende 
Annigje Diepenhorst
Maria Diepenhorst meerderjarige j.d. 
Batje Diepenhorst huisvrouw van Wouter van Gelderen, mr. schoenmaker binnen dezer Stede

zijnde de enige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Diepenhorst
Twee huizen en erven in de Fransestraat, daar ten oosten het hierna genoemde huis
dat aan Pieter Diepenhorst is getransporteerd en ten westen de wed.e van wijlen
Tieleman Kloos
In het bezit gekomen van Jan Diepenhorst op 29-04-1755. Genummerd 27 en 28

Wouter van Gelderen in huwelijk hebbende Batje Diepenhost 01-06-1793 280 Gld.

133/fiche 230 Transport Pieter Diepenhorst WaV/CdJ/CPk
Hendrik Vuurens als in huwelijk hebbende
Lijsje Diepenhorst
Leendert Diepenhorst
Abraham van Glederen als in huwelijk hebbende 
Annigje Diepenhorst
Maria Diepenhorst meerderjarige j.d. 
Wouter van Gelderen als in huwelijk hebbende
Batje Diepenhorst

zijnde de enige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Diepenhorst
Huijs aan de Fransestraat daar ten oosten Cornelis van den Andel en ten westen 
het hierboven genoemde huis (nu van Wouter van Gelderen)
Genummer 26

Pieter Diepenhorst 01-06-1793 170 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
135/fiche 233 Transport Pieter Diepenhorst WaV/CdJ/CPk

Hendrik Vuurens als in huwelijk hebbende
Lijsje Diepenhorst
Leendert Diepenhorst
Abraham van Glederen als in huwelijk hebbende 
Annigje Diepenhorst
Maria Diepenhorst meerderjarige j.d. 
Wouter van Gelderen als in huwelijk hebbende
Batje Diepenhorst

zijnde de enige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Diepenhorst
Huis, schuur en wagenmakerswinkel met erve tuin en boomgaard aan de westzijde
van de Achterweg, strekkende vooruit de gemeenweg tot achter in de stadsgracht,
daar en noorden de Diaconij van Ameide en Tienhoven en ten zuiden Gerrit van 
der Grijn. Jan Diepenhorst heeft dit 05-06-1780 in bezit gekregen. Genummerd 63

Cornelis Verveer Drossard en schout van Jaarsveld, mitsgaders schout en secretaris van Tienhoven 01-06-1793 1490 Gld.
Gekocht op 16-05-1793

137/fiche 238 Transport Louw Pieters van Lomwel wonende binnen dezer Stede WaV/CdK/CPk
Vijf hond weiland op Liesveld in het 8ste Weer, belend ten oosten Warnardus Ver-
hagen en ten westen de erven wijlen dhr. Pieter de Groot, strekkende halver Lies-
veldse Steeg tot halver sloot van Adriaan Bik, last van een gedeelte van het slag 
Hoogendijk in paal nr. 30 alhier op Sluijsendijk groot 24 voeten
Aan Louw getransporteerd op 31-01-1786

Arij Cappeteijn mede wonende binnen dezer Stede 08-08-1793 281 Gld.

139/fiche 243 Transport Jacob Vermaat en WaV/CdK/CPk
Arie Fredrikse kerkmeesteren der heerlijkheid Tienhoven

hebben toestemming van 
Dirk Jean van der Hoeven heere van de Heerlijkheid Tienhoven om te verkopen

Huijsinge, erve, tuintje en boomgaardje aan de Achterweg daar ten noorden Corne-
lis van Keekum en ten zuiden Hermanus Diepenhorst, strekkende vooruit de Ach-
tereweg tot achter aan de Stadsgracht

Hendrick Polkamp mr. klompenmaker binnen dezer Stede 24-09-1793 725 Gld.
wordt verhuurd aan Pieter de Kruijk en Cornelis Kuijck tot 01-05-1794
375 Contant en kustingbrief van 350 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
141/fiche 248 Hypotheek- Hendrik Polkamp mr. klompenmaker binnen deze Stede WaV/CdK/CPk

brief Speciaal hypotheecq of onderpand
Huijsinge, erve, tuintje en boomgaardje aan de Achterweg daar ten noorden Corne-
lis van Keekum en ten zuiden Hermanus Diepenhorst, strekkende vooruit de Ach-
tereweg tot achter aan de Stadsgracht

Kerk van Tienhoven 24-09-1793 350 Gld.

143/fiche 251 Transport Willem van Rijssel Raad en rentmr. van dhr. Ed. Groot Mog. Domeinen van Vianen en Ameide MD/CdJ/CPk
Vier Mergen thans griendland in het 11de Weer op Liesveld
enige jaren geleden van wijlen Heijmen en Leendert Ottelander aan de Domeinen
geäbandonneerd

Warnardus Verhagen schout en secretaris dezer Stede 17-09-1793

144/fiche 254 Extract Domeinen v Vianen/Ameide Vier Mergen thans griendland in het 11de Weer op Liesveld op de Westzijde onder 04-09-1793
Ameide

Warnardus Verhagen schout en secretaris dezer Stede 500 Gld.

145/fiche 256 Transport Fredrik Diepenhorst kuipersbaas wonende alhier WaV/MD/PvT
Een huisje en erve Benedendams, genummerd 88, daar ten zuiden Jeronimus van
Kesteren en ten noorden de huis- en Diaconijarmen van Ameide, strekkende van de
halve straat tot achter over de Stadsgracht

Louw van Es koopman in kaas etc. wonende alhier 05-10-1793 200 Gld.

147/fiche 259 Hypotheek- Louw van Es koopman in kaas etc. wonende alhier WaV/MD/PvT
brief Speciaal hypotheecq of onderpand
geroyeerd en Een huisje en erve Benedendams, genummerd 88, daar ten zuiden Jeronimus van
gecasseerd Kesteren en ten noorden de huis- en Diaconijarmen van Ameide, strekkende van de
19-03-1803 halve straat tot achter over de Stadsgracht

Philip Abrams Joods slachter, mede alhier woonachtig 05-10-1793 200 Gld. á
20 St. 't stuk

149/fiche 263 Transport Cornelis de Kogel mede schepen dezer Stede WaV/CvdA/HvP
Huis en erve aan de Voorstraat, daar noordw. Nicolaas Perk en zuidw. Cornelis
Verveer, strekkende vooruit de rivier de Lek tot achter aan de halve Nieuwstraat

Cornelis Verveer schout en secretaris van Tienhoven 08-05-1794 1200 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
152/fiche 266 Decreetbrief Warnardus Verhagen ontvanger der verpondingen 30-05-1794 WaV/CvdA

Pieter van den Andel wonende binnen dezer Stede is in gebreke gebleven om aan Hermen Vendeloo,
gerechtsbode, 22:10:0 Gld. te betalen over 1789-1793
Het huis is nu gepossideert, bekend staand als nr. 73

Johannes van Kekum heeft ingezet op 50 gld.
bij mijning is slaghouder geworden

Marcelis Duijbus president schepen heeft gemijnd op 52 Gld. daarboven op 31-07-1793 102 Gld.

153/fiche 269 Decreetbrief Insolvente boedel van wijlen Jacobus Verheij, in leven oud burgemr. overleden op 19-05-1794 WaV/CvdA/PvT
22-11-1792 te Ameide
Als curator is aangesteld

Warnardus Verhagen
Veiling van:
een ledig erf waarop een hout-, tuin of schuuur heeft gestaan op den zgn. Melkpot
aan de rivier ten noorden het huis weleer gepossideerd bij Pieter van den Andel
Huis en schuur, item huis met erven bij en annex het andere staande aan de 
Voorstraat, alwaar ten noorden het Dijklogement van de Alblasserwaard en ten 
zuiden burgemr. van der Aa en Pieter de Jong Czn., strekkende vooruit de haven
westw. op tot halver Nieuwstraat toe, 
gekocht bij 

Marcelis Duijbus 960 Gld

155/fiche 275 Hypotheek- Hermen Vendeloo gerechtsbode alhier WaV/CdK/HvP
brief Speciaal hypotheecq of onderpand

Een Mergen vier hond en 50 Roeden griendland in het 2de Weer op Zevenhoven
genaamd de Zwarle, belend ten noorden burgemr. Reinen en Arij Vendeloo
Een Mergen Griendland in het 6de Weer op Liesveld, belend ten oosten Hermanus
Diepenhorst en ten westen de erven van Peter Vermeulen

Ignatia Maria Bichon wed.e wijlen mr. Jan Wijnand Ram, vrouwe van Ameide en Herlaar 23-05-1794 320 Gld. á
20 St. 't Stuk

157/fiche 279 Hypotheek- Wouter van Gelderen mr. schoenmaker alhier WaV/CvdA/CdK

/schuldbrief Speciaal hypotheecq of onderpand
geroyeerd en Twee huizen en erven in de Fransestraat, daar ten oosten Pieter Diepenhorst en
gecasseerd ten westen de wed.e van wijlen Tieleman Kloos
17-07-1805 Philip Abrams mede wonende alhier 100 Gld. á

20 St. 't stuk
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
159/fiche 283 Akte van Johannes van Harten weduwnaar van wijlen Josijntje Meelhoofd, wonende alhier 27-05-1794

Uitkoop en
Christoffel Reijne 1ste regerend burgemr. en
Marcelis Duijbus president schepen, beiden dezer Stede in q.t van gestelde en geasj. Voogd over

de minderjarige
Marrigje Snellenburg van

Harten
Johannes van Harten en Josijntje Meelhoofd waren in gemeenschap van goederen
gehuwd
Mutueel testament op 31-12-1789 voor S&S van Ameide stellende bij overlijden
Josijntje haar man en kind tot erfgenamen en bij hertrouwen van haar man of onher-
trouwd overlijden haar erfgenamen.
Als voogden worden aangesteld zijn broeder Wilhelmus van Harten, koopman in 
wijnen binnen de stad Gouda en zijn goede vriend Christoffel Reijne
Josijntje Meelhoofd is op 09-01 j.l. overleden, nalatende haar man en dochter van 
ca. 19 jaren
Voogd Wilhelmus van Harten is ook overleden in 03-1793
Nieuw voogd wordt: Marcelis Duijbus
Gemeene boedel bestaat uit: getaxeerd:
Een huis, boomgaard en erve oostw. des stadsgrachts, belend ten noorden de zijl-
sloot en ten zuiden Arij Vendeloo 2000:0:0 Gld.
Twee Mergen Weiland op Aaxterveld in het 6de Weer genaamd den Tip, belend ten
zuiden Cornelis de Kogel en ten noorden Cornelis Perk 700:0:0 Gld.
Zeven hond griendland op Zevenhoven in het 6de en 7de Weer, belend ten zuiden
Jan van Steenis en ten noorden Leendert Noordegraaf 300:0:0 Gld.
Vijf hond griendland op Zevenhoven in het 9de Weer belend ten zuiden Christoffel
Reijne en ten noorden Marcelis Duijbus 400:0:0 Gld.
Twee hond griendland op Liesveld in 't 11de Weer, belend ten westen Warnardus
Verhagen en ten oosten mevrouw de Groot 300:0:0 Gld.
Vier Mergen boomgaard, hooi- en griendland op Agthoven genaamd Schenkel 
Weer, belend ten oosten Peeter Klijn en ten westen de kinderen van wijlen Bastiaan
Klijn 600:0:0 Gld.
Een Mergen riet-zouwens onder Meerkerk, strekkende van de Zijlsloot tot de erven
Jan Jongkind 350:0:0 Gld.
Onderhandse obligatie t.l.v. Arij Vendeloo d.d. 06-01-1793 800:0:0 Gld.
Obligatie t.lv. 20 Plantagien, in de kolonie Suriname t.n.v. Coopstad en Rochussen,
d.d. 01-01-1768 per reste nog groot 880 Gld. 500:0:0: Gld.
rente daarop 99:0:0 Gld.
Een onderhandse obligatie tlv Jan de Gidts Johanszn, wonende te Schoonhoven d.d.
10-01-1787 50:0:0 Gld.
rente daarop 0:10:0 Gld. 
Alle  huisraad, meubilen en inboedel
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen

Alle goederen tot de winkel behorende, met het contante geld 1806:12:0 Gld.
hetgeen nog te pretenderen van diverse personen wegens leverantie van winkel-
goederen volgens schuldboek 319:0:10 Gld.

tezamen 8225:2:10 Gld.
De aan Willem van Harten, thans ruim 25 jaar bij hem in 1ste huwelijk verwekt aan
Annigje Versluijs, bij acte van vertigtinge d.d. 11-10-1769 voor S&S 200:0:0 Gld.
Aan de erven van wijlen zijn broeder Wilhelmus van Harten verschuldigde hypo-
heek- en schuldbrief d.d. 12-02-1773 voor S&S t.b.v. wijlen zijnen broeder gepas-
seerd 1600:0:0 Gld.
Diverse Crediteuren in somma van 2401:3:8 2401:0:0 Gld.

tezamen 4301:3:8 Gld.

Zuiver bedrag des boedels conform taxatie 4023:19:2 Gld
SCHULDEN
Sebastiaan Kuijpers, procureur wonende te Giessen in 't land van Altena volgens
onderhandse obligatie d.d. 24-02-1789 100:0:0 Gld.
met 4 jaren interest 16:0:0 Gld.
diverse personen wegen leverantie van winkelgoederen tezamen 319:15:0 Gld.

tbv zijn dochter Merrigje Snellenberg van Harten te voldoen 1/4 part van het zuiver
bedrag 1006:0:0 Gld.

169/fiche 305 hypotheek en Grietje de Lang wed.e wijlen Arie van Kekum, wonende alhier WaV/CvdA/HD
schuldbrief Speciaal hypotheecq of onderpand
geroyeerd en Drie Mergen wei- en griendland in het 14de Weer op Liesveld, strekkende voor van
gecasseerd de halve Liessteeg tot aan de halve dwarssloot van Pieter van Kekum, belend ten 
07-05-1798 oosten Cornelis van den Andel en ten westen Grietje de Lang cs.

Huijbert Pinse van der Aa regerend burgemr. dezer Stede 400 Gld. á
20 St. 't stuk

171/fiche 309 hypotheek en Pieter de Jong gaarder van des gemeenelands middelen van Ameide en Tienhoven WaV/MD/CvdA
schuldbrief Speciaal hypotheecq of onderpand

Huijs, verdere betimmeringen en erve in de Nieuwstraat, daar ten noorden Marcelis
Duijbus en ten zuiden Jan de Groen

Cornelis de Kogel mede schepen dezer Stede 30-09-1794 1000 Gld. á
20 St. 't stuk
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
173/fiche 312 hypotheek en Andries Vermeulen en WaV/CPk/HD

schuldbrief Arie Vermeulen mr. smede wonende te Ameide
Speciaal hypotheecq of onderpand
Huijs, smederij en erven alwaar ten zuiden Cornelis Perk en ten noorden Jasper
Bouwman
Vier Mergen hooi- en weiland in het 20ste Weer op Aaxterveld ten zuiden de wed.e
Arij van Lomwel en noorden Hendrik van Petten
Twee Mergen weiland met huijzinge daarop in 't 5de Weer op Liesveld belend ten
oosten Hermen Vendeloo en ten westen Warnardus Verhagen

J.T. Hofman en zn kooplieden binnen Rotterdam 06-12-1794 396:15:0 Gld.

175/fiche 316 hypotheek- Maggel Alblas wed.e van Hendrik den Dunnen wonende binnen deze Stede
brief Speciaal hypotheecq of onderpand
geroyeerd en Huijs en erve in de Molenstraat belend ten oosten Johannis Plooster en ten westen
gecasseerd Nicolaas Perk
19-11-1799 Annigje den Haan haar moeder, wed.e Andries Alblas 05-03-1795 250 Gld. á

20 St. 't stuk

177/fiche 320 Transport Kors Goudriaan LAvS/CRn/WvG
Een huijs en verdere betimmeringen, erve en tuin met alle brandgereedschappen
aan de Peper- en Nieuwstraat
Verkocht op 24-08-1741 door Pieter Pietersz de Jong aan Jacobus van Ommering

Alewijn Duijbus adj. Dijkopzichter van den Alblasserwaard 28-04-1795
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
179/fiche 322 Akte van Hendrik Ronkwitz weduwnaar v wijlen Grietje Alblas, weleer wed.e van Jan de Jong wonende alhier 03-05-1795

uitkoop Christoffel Reijne en
Cornelis van den Andel beiden wonende alhier in q.t als voogden over de twee nagelaten minderjarige 

kinderen van Hendrik en Grietje
Wilhelmina de Jong oud ruim 15 jaar en
Antje de Jong oud ruim 12 jaar

Hendrik en Grietje waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Mutueel testa-
ment d.d. 20-10-1794 voor S&S Ameide
Grietje prelegateerde aan haar dochters 58:10:0 Gld. en benoemde tot haar erfgena-
men haar man en haar 2 dochters alsook haar zoon Andries Ronkwitz, 6 jaar oud
Grietje Alblas is op 06-02-1795 overleden
Gemeene boedel bestaat uit:
Een huijs en erve in de Nieuwstraat aan den Hoogendijk 450:0:0 Gld.
Onderhandse obligatie tlv. Lijsje Vink, wed.e van Thileman Kloos d.d. 18-11-1793 600:0:0 Gld.
met rente 5:6:0 Gld.

1055:6:0 Gld. 
aan goud en zilver 40:16:0 Gld.
de huisraad, meubilen en inboedel 250:0:0 Gld.
Linnen, wollen en pellen:
Tien slaaplakens 17:0:0 Gld.
zes kussenslopen 3:0:0 Gld.
vier tafelkleden 4:10:0 Gld.
Vier servetten 4:0:0 Gld.
zestien luiers 4:16:0 Gld.
twee dekentjes en meer kindergoe 3:0:0 Gld.
Twee tafel- en schoorsteenkleden 1:0:0 Gld.

klederen van Grietje Alblas
Een schoudermanteltje 5:5:0 Gld.

1383:8:0 Gld.
elf jakken 23:10:0 Gld.
negen rokken 32:0:0 Gld.
drie hemden 4:0:0 Gld.
vier schorteldoeken 4:0:0 Gld.
negen mutsen 3:0:0 Gld.
zeven doeken 4:0:0 Gld.
een zwart jak, rok etc. 4:0:0 Gld.
Rok, borstrok en schoudermanteltje 2:0:0 Gld.
??, muilen kousen 2:0:0 Gld.

93:5:0 Gld.
een boek met zilverbeslag 5:0:0 Gld.
contant geld is niet gevonden
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen

totaal 1481:13:0 Gld.
hiervan afgetrokken doodschulden 52:19:0 Gld.
Prelegaat 58:10:0 Gld.
zuiver montant des boedels 1370:4:0 Gld.

De helft hiervan van Hendrik Ronkwitz 685:2:0 Gld.
Volgens testament 1/4 hiervan 171:5:8 Gld.

samen 856:7:8 Gld.
Wilhelmina de Jong en Antje de Jong 58:10:0 Gld. en 1/4 part in de helft des boedels 342:11:0 Gld.

1108:18:8 Gld.
zoon Andries Ronkwitz 1/4 part in de helft 171:5:8
Wilhelmina de Jong en Antje de Jong 342:11:0
en prelegatie 58:10:0  maakt tezamen 401:1:0
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 9
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
186/fiche 334 Transport Annigje den Haan wed.e wijlen Andries Alblas, wonende alhier LAvS/HvP/WvG

Vier Mergen weiland in het 24ste Weer op Aaxterveld strekkende van halver
Aaxterveldse Steeg tot over het zandpad van de Broeksteeg, belend ten zuiden de
wed.e Arie van Lomwel c.s. en ten noorden Marcus Klijn
Door Andries Alblas gekocht op 10-12-1777

Cornelis van den Andel 15-07-1795 850 Gld.

188/fiche 340 Transport Willem Evertsz Spaan wonende te Amsterdam CdJ/PdJ/WvG
Een stuk uiterwaardland van Vier Mergen bij de Sluijzen, strekkende van de halve
dwarssloot van de grote Uiterwaard van Willem Spaan tot aan de Voorvliet, als-
mede van de halve Uiterwaardsloot nabij de Hogendijk tot aan de rivier de Lek

Hermanus Drost wonende te Ameide 08-08-1795 2450 Gld.
gekocht op 18-04-1795

192/fiche 346 Kustingbrief Hermanus Drost wonende te Ameide
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een stuk uiterwaardland van Vier Mergen bij de Sluijzen, strekkende van de halve
27-08-1798 dwarssloot van de grote Uiterwaard van Willem Spaan tot aan de Voorvliet, als-

mede van de halve Uiterwaardsloot nabij de Hogendijk tot aan de rivier de Lek
Willem Evertsz Spaan wonende te Amsterdam 08-08-1795 600 Gld.

194/fiche 351 Transport Lucas Abraham van Slijpe schout dezer Stede in huwelijk hebbende JvL/CRn/WvG
Catharina Waanders bevorens wed.e wijlen Juriaan Moolensteen

Een huijs en erve aan de Voorstraat daar ten noorden Warnardus Verhagen en ten
zuiden het Dijklogement van de Alblasserwaard, strekkende vooruit de haven ter
halver Nieuwstraat
Huijzinge,schuur, tuinhuijs en erve aan de Achterweg, daar oostw. de Dijk en zuidw.
de stadsgracht en noordw. Hermanus Diepenhorst Leendertsz
Een hond griendland tussen de grachten aan de westzijde van Ameide, strekkende
van het einde der bouwakkers nu boomgaard van den Hoogenwaard tot aan de
sloot van het hofje gepossideert bij Willem Schreij
Jurriaan Molensteen heeft dit op 26-09-1775 gekocht

Daniel Gerard v der Burgh en 30-09-1795 < 5000 Gld.
Ignatia Maria Bichon echtelieden
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