
Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
1/fiche 3 1: Transport Warnardus Verhagen verklaart het transport van de 1/2 van een graf in de Nieuwe Kerk te Amsterdam

door Jan Roothorst d.d. 03-07-1808 ten overstaan van S&S van Ameide aan
Salomon Alexander getransporteerd voor 55 Gld. 03-07-1808 55 Gld.

2/fiche 4 1: Transport Jan Roothorst enige erfgenaam van wijlen zijn zuster Cornelia Roothorst, wed.e Johannis Schol WaV/AvdH/JvKs
die enige erfgenaam was van haar minderjarige overleden zoon Johannis Nicolaas
Schol en Jan Roothorst als zodanig gerechtigd in de 1/2 van het graf door wijlen
Marretje Tjebbes Schol, wed.e Cornelis Jansz Alders nagelaten (+ 19-7-1749 A'dam)
De helft van een graf in de Nieuwe Kerk in laag G nr. 7 staande op naam van 
Marretje Tjebbes Schol, wed.e Cornelis Jansz Alders. (Dit was een tante van 
Johannis Schol)

Salomon Alexander en 03-07-1808 55 Gld.
Mozes Salomon Alexander wonende te Amsterdam

4/fiche 8 2: Testament Andries Vermeulen en 13-09-1808 HPvA/LN/JvKs
Aletta van Waerden echtelieden, wonende alhier

Mutueel testament
Tot voogden worden benoemd: Arie Vermeulen, broeder, wonende te Ameide
Aart Klijn, wonende op Achthoven onder Lexmond

7/fiche 14 3: Acte van Jacobus van Lomwel wed.r van Annigje Heijkoop 04-10-1808 WaV/AvdH/JvKs
Voogdij Zij hadden een mutueel testament d.d. 16-10-1793 voor S&S van Ameide. Daarin

benoemd tot voogden:
(Zijn zwager) Cornelis de Jongh, polder Heemraad van Tienhoven en
(haar zwager)  Gerret Slingerland, wonende onder Noord-Polsbroek alsmede
zijn (aangehuwde) neef Jacobus de Bruin, wonende te Lopik (gehuwd met 
Aaltje Heijkoop, haar nicht)

9/fiche 18 4: Transport Hermen Vendeloo gerechtsbode dezer Stede WvH/HPvA/JvKs
Een Mergen vier hond en 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 zuiden Alewijn Duijbus en ten noorden
Jacob van Mouwerik en Arie Vendeloo
in zijn bezit gekomen uit de boedelscheiding van zijn ouders d.d. 22-07-1793
belast met slag Hogendijk onder Tienhoven in paal 300

Alewijn Duijbus wonende binnen Ameide 05-12-1808 215 Gld.
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11/fiche 22 5: Uitkoop < Johannis van Kesteren mede schepen dezer stede WaV/JvL/AvdH

4000 Gld. Matthias Surmannus van 
Heijnsbergen predikant van Ameide en Tienhoven en
Gerrit Lagendijk mr. chirurgijn alhier

geven te kennen dat
Johannis van Kesteren en zijn overleden huisvrouw Maria van Besooijen op 05-09-1803 een mutueel 

testament hebben gemaakt te Gorinchem voor notaris Willem Mekem
Maria van Besooijen is overleden op 17-10-1806, nalatende 7 kinderen genaamd:

Jeronimus van Kesteren 13 jaar
Huibert van Kesteren 12 jaar
Adriaan van Kesteren 10 jaar
Willem van Kesteren 8 jaar
Andries van Kesteren 6 jaar
Adriana van Kesteren 5 jaar

en  
Jannigje van Kesteren welke kort na de dood van haar moeder in de ouderdom van slechts 19 weken ook

is komen te overlijden
Johannis wil andermaal in het huwelijk treden met

Neeltje Vermeulen meerderjarige j.d. wonende alhier
Er is getracht een contract van uitkoop tbv de kinderen op te stellen, maar hij kon 
het niet eens worden met 

Peter van Besooijen broeder en
Dirk Muilwijk in huwelijk hebbende
Willemijntje van Besooijen zuster

De volgende staat van de boedel is opgemaakt:
Een huizinge genummerd 85 met erve aan den Dam en een schuur genummerd 14
benedenDams 1000 Gld.
huisraad en roerende goederen incl. contant geld en schulden 1700 Gld.
Tarwe of Rogge volgens opgaaf 1300 Gld.

tesamen 4000 Gld.
klederen van linnen en wollens
goud en zilver ten lijve en cieraden van de overleden huisvrouw en wel specifiek
een gouden halsketting van 4 snoeren en een goud slootje eraan
een goud slootje met steentjes en een goud oogje beiden mede tot halssieraad
dienende
twee gouden handringen, waarvan een met steentjes
Een paar gouden oorbellen met steentjes
Twee zwarte oorslingen met zilver gemonteerd
Een zilveren beugeltas
Twee zilveren snuifdozen
Een zilveren knipbeugeltje tot een geldbeursje
Twee zilveren naaldenkokers
Een zilveren Eau de la Reine doosje
Een paar zilveren schoengespen
Een zilveren slootje in oogje tot een halssieraad
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een zilveren vingerhoed
Conclusie:
Johannis van Kesteren houdt het volle bezit van de gemenen boedel
Elk kind dat meerderjarig wordt of trouwt krijgt dan 100 Gld. en als de jongste 
meerderjarig is dan worden de sieraden verdeeld
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17/fiche 34 6: Procuratie Gerrebregt van Dijk wed.e wijlen Christoffel Reijne, wonende binnen deze Stede 24-01-1809 WaV/HPvA/JvKs

maakt machtig
Pieter Adriaan van Scherm-

beek procureur te Utrecht
om haar te vertegenwoordigen in een zaak tegen Gerrit Anthonij van Torenburgh
wonende te Utrecht

19/fiche 37 7: Procuratie Gerrit van Tienhoven wonende binnen deze Stede 06-03-1809
maakt machtig

Jacob Bot wonende te Vreeswijk, anders genaamd de Vaart
om op te treden voor de Commissarissen uit den Ed. Achtb. Gerechte te Edam
om over te dragen aan

Leendert Kalis wonende te Sliedrecht 
Twee stukken land, tesamen 6,5 Deempt in de Zuid-Polder zoals hij heeft gekocht
voor 550 Gld. van dhr. Post en Grim en verkocht heeft aan Leendert Kalis voor
1040 Gld.

21/fiche 40 8: Testament Pieter Vurens en 09-04-1809 WaV/AvdH/JvKs
< 5000 Gld. Grietje Vurens broeder en zuster, beiden ongehuwd doch reeds bejaard, wonende onder Meer-

kerksbroek
mutueel testament

23/fiche 44 9: Transport Johannis Plooster wonende binnen deze Stede WaV/JvL/JvKs
Huis en Brouwerij, genummerd 36, genaamd het gekroonde Molenijzer met erve en
tuin benedenDams, strekkende noordw. en oostw. tot halver stadsgracht, zuidw. 
deels tot de huizinge en ervan van Philip Abrams en deels tot halver sloot van de
huisarmen van Ameide, westw. deels tot de huizinge en stal van Johannis Plooster
en deels tot de heining waardoor het erf van dit laatste huis v de tuin is gescheiden
incl. ketels, bakken, vaatwerken en verdere gereedschappen tot de Brouwerij be-
horende
in zijn eigendom gekomen op 01-04-1782

Johan Adriaan Kievid thans mede wonende alhier 13-04-1809 8000 Gld.

27/fiche 51 10: Assumtie Warnardus Verhagen Schout en Secretaris te Ameide en Tienhoven 19-04-1809
Willem Evertsz Spaan
is overleden en heeft op 03-04-1795 een acte gepasseerd te Amsterdam voor nota-
ris Johannis Lambertus Budde en heeft aangesteld tot administrateur van zijn na te
laten vaste goederen en landerijen: Floris Adriaan van Hall, notaris te Vianen.
Deze is echter overleden 29-06-1808. Nu is benoemd

Hendrik van der Poel ajd. Secr. te Jaarsveld en inwonende bij Warnardus Verhagen. Mocht hij ook over-
lijden en nog inwonend zijn dan neemt Warnardus het waar.

29/fiche 54 11:Testament Jan Valk en 22-04-1809 WaV/LN/JvKs
< 5000 Gld. Anthonia van der Goor echtelieden wondende in de Polder Batuwe onder Jaarsveld

mutueel testament
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33/fiche 62 12:Procuratie Dirk van Elk koopman in paarden en bouwman wonende alhier 22-04-1809 WaV/HPvA/JvKs
ad Lites geeft procuratie aan

Pieter Commijs procureur des Konings, wonende te Rotterdam om voor den gerechte te dagen
Martinus Zetman vleeshouwer te Kralingen tot betaling van levering van vette koeien en kalveren in 

1808 geleverd.
WaV/HPvA/JvKs

35/fiche 65 13: Transport Frank van der Schoor wonende te Dordrecht
Een boeier genaamd de jonge Arion lang 26 Voeten Rhijnlands maat, met de haken
bomen etc.

Hendrik van der Hof marktschipper van Ameide op Rotterdam 27-05-1809 475 Gld.

37/fiche 69 14: Bijlbrief Hendrik van der Hof wonende binnen deze Stede WaV/HPvA/JvKs
Onderpand
Een boeier genaamd de jonge Arion lang 26 Voeten Rhijnlands maat, met de haken
bomen etc.

Frank van der Schoor wonende te Dordrecht 27-05-1809 475 Gld.

40/fiche 74 15: Borgtocht Jacobus van Lomwel en 29-05-1809 WaV/LN/JvKs
Dirk van Elk beide alhier woonachtig

stellen zich borg voor 
Johan Adriaan Kievid koopman in wijnen binnend deze Stede < 1200 Gld.

42/fiche 78 16:Procuratie Johan Adriaan Kivith en WaV/LN/JvL
Catharina Hendrica van

Brummelen echtelieden, wonende alhier
geven procuratie aan

Zeger van Brummelen woonachtig te Tricht om te compareren voor S&S van Deil om te cederen aan
Roelof van Wijk en
Jacoba Verkerk echtelieden wonende te Capel Avezaath

Een huizinge en herberge genaamd de Zwaan met gebouwen en erven tesamen 
ong. 2 Hond aan de Dijk te Wadenoijen
1/2 Morgen land afgescheiden van 5 1/2 Mergen genaamd de Kokkenhoff op de
vergaarder onder Wadenoijen 07-06-1809 4000 Gld.

47/fiche 85 18: Hyptheek Pieter Meuzer mr. chirurgijn wonende alhier WaV/HPvA/JvKs
doorgehaald Onderpand
11-02-1811 Huijs en erve genummerd 59 aan het noorder einde van de Nieuwstraat tegen de

hogen Lekkendijk, daar ten noorden/oosten en westen de Hogen Lekkendijk of rol
in zijn bezit gekomen op 21-08-1804

Daniel Gerard van der Burgh  en

Ignatia Maria Bichon echteleiden, Heere en Vrouwe van Ameide en Tienhoven 21-07-1809 500 Gld.
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50/fiche 89 19: Transport Johannes van Harten wonende binnen deze Stede WaV/HPvA/JvKs

Een Mergen land verongeldend voor Twee hond land, belend ten oosten Anthonij
de Groot en ten westen Warnardus Verhagen, strekkende van de halve Liesveldse
Steeg over de Hogendijk tot halver dove Vliet
Een Mergen een hond land in het 6de en 7de Weer op Zevenhoven belend ten noor-
den Leendert Noordegraaff en ten zuiden de Erve Cornelis van den Andel, strek-
kende van halver dwarssloot van de erven Cornelis van den Andel tot halver Zeven-
hovense Wetering

Cornelis Perk wonende binnen deze Stede
Hij roijeert een schuldbrief van 951:17:0 d.d. 27-04-1798 tbv Kouwens en vd Kaa,
kooplieden te Dordrecht
Cornelis betaalt daarvoor 350 Gld. en per week 12 Stuivers gedurende 1 jaar
Johannes van Harten is thans 75 jaar 19-08-1809 381:5:0 Gld.

53/fiche 93 20:Testament Gerrit van der Ham wonende onder Ameide aan de Sluijzen 07-09-1809 WaV/AvdH/JvKs
< 5000 Gld. laat na (als hij zonder nakomelingen sterft) aan

Klaas van der Ham zijnen vader een legtitieme portie
en benoemt

Geertje Berger zijnen huisvrouw tot enige en universele erfgename
benoemt tot voogd naast zijn huisvrouw:

Maarten van der Ham zijn broeder en tot toeziend voogd
Klaas van der Ham zijn vader en ook
Willem Dogterom zijn aangehuwden broeder (gehuwd met Adriana Berger), wonende Krimpen aan

de Lek

57/fiche 99 21: akte van Teuntje Klijn wed.e van wijlen Samuel Verhoef, wonende onder Meerkerksbroek 14-10-1809 WaV/LN/JvKs
Voogdij testament d.d. 22-08-1790 te Vianen voor Notaris Willem Pernis gepasseerd

Hierin benoemd tot voogden:
Gerrit Crouwel wonende te Meerkerk en
Gijsbert Ponse Heijkoop mede gewoond hebbende in Meerkerksbroek

Samuel Verhoef is overleden in 1807 en Gijsbert Ponse Heijkoop in 1808
Zij benoemt nu erbij: 

Teunis Verhoeff haar zoon en
Willem van Houwelingen haar aanbehuwden zoon, beide mede wonende te Meerkerksbroek en als toeziend

voogd haar goede vriend:
Klaas Boers Dorps schoolmeester te Meerkerk

60/fiche 103 22:Testament Geertje Berger huisvrouw van Gerrit van der Ham, wonende aan de Sluisen 03-11-1809 LN/HPvA/AC
< 5000 Gld. benoemt tot haar enige en algehele erfgenaam haar man

Gerrit van der Ham
benoemt tot voogd naast haar man:

Maarten van der Ham haar behuwd broeder en tot toeziend voogd
Klaas van der Ham haar aanbehuwde vader en ook
Willem Dogterom haar aangehuwden broeder (gehuwd met Adriana Berger), wonende Krimpen aan

de Lek
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65/fiche 110 23: Transport Pieter van Stenis mr. wagenmaker, wonende te Lexmond LN/HPvA/AC
Drie Mergen twee hond en 50 Roeden bouw- en hooiland in het 29ste Weer op 
Aaksterveld, strekkende van halver dwarssloot van Bastiaan de Hoop tot over het
zandpad van de Broeksteeg belend ten noorden Jacobus van Lomwel en ten zuiden
Hermen Vermaat belast met slag Hogendijk paal 257 onder Tienhoven en in paal 
380 onder Ameide , leenroerig aan Vianen

Jan van den Andel mr. bakker binnen deze Stede 08-11-1809 700 Gld.

69/fiche 116 24: Transport Pieter van der Vloet wonende te Nieuwland WaV/AvdH/JvKs
heeft procuratie van:

Klaas van der Vloet wonende te Rotterdam
Anthonie den Dunnen als getrouwd met 
Teuntje Verhoef weleer wed. van wijlen Hendrik van der Vloet, wonende onder Achthoven
Aart Rietveld als in huwelijk hebbende
Cornelia van der Vloet wonende te Schoonhoven

Pieter en Cornelia zijn enige nagelaten kinderen van wijlen Hendrik van der Vloet
verwekt aan Teuntje Verhoef

Hendrik Verbaan als in huwelijk hebbende Cornelia Snel, bevorens wed.e wijlen Jan van der Vloet
die is overleden zonder nakomelingen, wo. te Schoonhoven

Jan van der Meijden als in huwelijk hebbende 
Baartje van der Ham dit moet Beertje/Baertje van der Vloed zijn .....
Jan Kortenoever als in huwelijk hebbende 
Lijsje van der Vloet wonende onder Achthoven

gezamenlijke kinderen en erfgenamen van wijlen Ariaantje van der Ham aan haar 
verwekt door wijlen Arie van de Vloet
Een huisje genummerd 119 met erf en boomgaardje aan de Zouwendijk, strekkende
van over het Zandpad van de Zouwendijk tot halver sloot van Jan van der Meijden
belend ten zuiden Jacob van Mouwerik en ten noorden Jan van der Meijden

Maarten van der Ham wonende alhier aan de Sluijsen 05-01-1810 195 Gld.

Een bouwakkertje nabij de Zouwendijk, strekkende van halver sloot van de Jan van
der Meijden tot halver sloot van de kweldam van de kinderen van wijlen Jan van der
Ham, belend ten zuiden Jan van der Meijden en ten noorden het meentje der Stede
Ameide ten name staande van Anthonie den Dunnen door de lootcedulle bij de 
kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik van der Ham en Baartjen Karst in der
tijd echtelieden gewoond hebbende en overleden zijn aan de Sluisen onder Ameide,
den 13-05-1786 voor S&S gepasseerd. Nimmer wettige overgang van eigendom ge-
daan.
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75/fiche 124 25: Boedel- Boedelscheiding in gemeenschap bezieten door Arie van Lomwel en Marigje Borst 13-01-1810 WaV/LN/JvKs

scheiding in der tijd echtelieden binnen de stede Ameide gewoond hebbende en overleden
< 50.000 Gld. resp. 06-06-1779 en 12-08-1809.

hun kinderen:
Anna van Lomwel getrouwd met  
Jacobus van der Wiel wonende te Groot-Ammers
Jannigje van Lomwel wed.e wijlen Gijsbert Ponsen Heijkoop, wonende Meerkerksbroek
Merrigje van Lomwel getrouwd met  
Cornelis Perk wonende binnen Ameide
Louw Pieters van Lomwel wonende binnen Ameide
Lijsje van Lomwel in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met
Cornelis de Jong wonende onder Tienhoven. Lijsje is overleden 25-11-1809, dus na haar moeder, en

nalatende 5 kinderen: Arie, Daniel, Cornelis, Boezer en Pieter de Jong.
Cornelis is universele erfgenaam van Lijsje van Lomwel volgens testament d.d. 
29-03-1796 voor S&S te Tienhoven gepasseerd

Jacobus van Lomwel wonende te Ameide
Boedelscheiding a.g.v. testament door Marigje Borst gepasseerd op 09-12-1807
Verdeling als volgt:

Anna van Lomwel huisvrouw van Jacobus van der Wiel krijgt:
Een onderhandse obligatie door haar man d.d. 30-04-1801 tbv haar moeder Marigje
Borst gepasseerd 5000 Gld.
7 jaar interest 1400 Gld.
Een gemeenelandsobligatie ten kantore Leijden tnv Jan van Rijn en Hermanus Staal
voor de erven van Maria van Oosten d.d. 18-03-1745 nr. 13 folio 253 registratie d.d.
20-09-1745 Nr. 10863 folio 1124 groot 1000 Gld. 360 Gld.

tezamen 6760 Gld.

Jannigje van Lomwel wed.e wijlen Gijsbert Ponsen Heijkoop
Een hypotheeken schuldbrief tlv de erven Peter Vermeulen d.d. 09-02-1788 200 Gld.
Een huis, bekend als nr. 9, benedenDams, strekkende van halver straat tot Arie van 
der Ham, belend ten zuiden Arie van der Ham en ten Noorden de Hogendijk, 1000 Gld.
Winkelgoederen voor de getaxeerde somma van 868 Gld.
een gemeenelandsobligatie ten kantore Goude tnv Bartholomeus Verhoek en Teunis
Blok als voogden en administrateurs over de goederen van de minderjarige kinderen
van Jacobus Borst, in huwelijk verwekt aan Anna Timmerman, verkregen door het
overlijden van hun grootvader maternel wijlen Nicolaas Timmerman d.d. 03-08-1743
fo 522, no 4919, groot 1000 Gld. 360 Gld.

tezamen 2428 Gld.
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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 v Jan Floren de Gier en van de Hervormde
Gemeente v Jaarsveld, deels tot de halve dwarssloot van Caspar van Solingen van
Jan Floren de Gier en van de Hervormde Gemeente van Jaarsveld en deels tot het
buurland van Lopik, belend ten westen dhr. van Jaarsveld, Casper van Solingen en
de Hervormde Gemeente van Jaarsveld, en ten oosten Jan Floren de Gier
Twee Mergen Zouwens- of Rietland aan de Zederik strekkende uit de diepte van de
Zederik tot halver sloot aan den Zouwendijk
Restant kapitaal en interessen van een onderhandse obligatie d.d. 20-08-1801 groot
geweest 300 Gld. welke zij aan haar moeder schuldig was alsmede 48 Gld. als bij
haar van Jacobus Borst wegens interessen van de obligatie ontvangen 4182 Gld.
Hypohteek en schuldbrief tlv Jacobus Borst, d.d. 07-04-1785 voor S&S van Lopik
gepasseerd 2400 Gld. 
Een gemeenelands obligatie ten kantore Gouda groot 1000 Gld. tnv de voogden over
de erven van Nicolaas Timmerman, d.d.d 14-09-1745 folio 29 Verso, geaggreerd
14-02-1746 foio 542 nr. 5109 360 Gld.

tezamen 6942 Gld.
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Louw Pieters van Lomwel Een huis, twee schuren een berg genummerd 24, met erve tuintje en boomgaardland
benedendDams, oostw. de Princegracht, strekkende van halver Princegracht tot
halver Vaarsloot belend ten zuiden de Zijlsloot en ten noorden Jacobus van Lomwel
Twee Mergen vijf hond 50 Roeden bouw- en weiland in het 10de Weer op Aaxter-
verld strekkende van halve Aaxtervelse Steeg tot over het zandpad van de Broek-
steeg belend ten zuiden Roelof de Hoop Claaszn en ten noorden de wed.e Christof-
fel Reijne, belast met slag Hogendijk in Paal 336
Twee Mergen drie hond hooiland in het 18de Weer op Aaksterveld, strekkende van
halver Aaxterveldse Steeg tot over de kleine Vliet belend ten zuiden het volgende
perceel en ten noorden Hermen Vermaat, belast met slag Hogendijk in Paal 16 on-
der Tienhoven
Twee Mergen drie hond hooiland in het 19de Weer op Aaxterveld, strekkende als
het vorige perceel, belend ten zuiden dhr. van Ameide en ten noorden de voorgaan-
de 2 Mergen drie hond hooiland, belast met slag Hogendijk in Paal 362
Aandeel of 1/6 par in de huisraad, meubilen en inboedel tezamen 11.000 Gld.

Totale boedel bedraagt 45658 Gld. 1/6 deel komt hem als oudste zoon nog toe 7609:13:5 1/3G
ter egalisatie van de 11.000 Gld. verplicht aan zijn broeder/zusters uit te keren 3390:6:10 2/3G
doch in onderling overleg slechts 2000 Gld.
en dus vrijgesteld van de overige 1390:6:10 2/3G
Daartoe zal hij renuntiëren ten behoeve van de boedel
Vier Mergen twee hond gemeen met Twee Mergen vijf hond land tezamen Zeven
Mergen een hond in het 1ste Weer op Liesveld, strekkende van halver Liesveldse
Steeg zuidw. op tot halver sloot van dhr. van Ameide en van halver sloot van Arie
van der Ham de jongste tot het zandpad van de Broeksteeg hierachter aan zijn broe-
der Jacobus van Lomwel toe- en aanbedeeld als leenroerig geweest aan Vianen en
bij het overlijden van zijn vader Arie van Lomwel op hem als oudste zoon gekomen
Hij transporteert Vier Mergen 2 hond gewezen leenland ten behoeve van de geme-
ne boedel
Door zijn broeder Jacobus van Lomwel wordt 2000 Gld. (zie folio 91 Vs 10) in de
inboedel ingebracht en Louw Pieters bekend 2000 Gld. aan Jacobus schuldig te zijn
Als onderpand verstrekt Louw Pieters Twee schuren, berg, erve, tuintje, boomgaard
en Zeven Mergen vijf hond 50 Roeden land

Cornelis de Jong wed.r wijlen Lijsje van Lomwel
Onderhandse obligatie d.d. 01-07-1801 tbv zijn schoonmoeder gepasseerd 4000 Gld.
en de interesse daarop 134 Gld.
Een gemeenelands obligatie ten kantore Gouda tnv Bartholomeus Verhoek en Teu-
nis blok als voogden en administrateurs over de goederen van de minderjarige kin-
deren van Jacobus Borst, in huwelijk verwekt aan Anna Timmerman, hun opgeko-
men door 't overlijden van hun grootvader maternel wijlen Nicolaas Timmerman dd
03-08-1743 fo 1743 Vs10, reg. fo 522 No 4920 den 07-03-1743 groot 1000 Gld. 360 Gld.

tezamen 4494 Gld.
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Jacobus van Lomwel Een huis, schuur genummerd 22 met erve oostw. de Princegracht, strekkende van
halver Princegracht tot halver Vaarsloot belend ten noorden Hermen Vendeloo en 
ten zuiden Jacobus van Lomwel zelf
Vier hond boomgaard op Doelakker, strekkende van het tuintje gekomen van Ber-
nardus de Waal zuidw. op tot halver Liesveldse Steeg en van halver sloot van Ale-
wijn Duijbus westw. op tot halver Vaarsloot 
Vier Mergen twee hond gemeen met Twee Mergen vijf hond land tezamen Zeven
Mergen een hond in het 1ste Weer op Liesveld, strekkende van halver Liesveldse
Steeg zuidw. op tot halver sloot van Arie van der Ham de jongste, westw. deels tot
halver sloot van de wed. Christoffel Reijne en deels tot het zandpad van de Broek-
steeg. 4M 2 H is leenroerig aan Vianen en op Louw Pieters van Lomwel als oudste
zoon overgegaan van zijn vader Arie van Lomwel en tbv de gemenen boedel ge-
transporteerd
Negen Mergen weil- en hooiland in het 1ste Weer op Zevenhoven strekkende van
halver sloot van Jacob van Mouwerik en Dirk Willemse westw. op tot het Zandpad
van de Broeksteeg en van haler sloot langs grens Meerkerk noordw. op tot halver
sloot van Arie Capteijn en van Alewijn Duijbus, waarvan 7 Mergen belast met slag
Hogendijk in Paal 299
Twee Mergen twee hond hooi- en weiland in het 11de Weer op Aaxsterveld, 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 twee slagen
Hogendijk: 1 in paal 365 en 1 in paal 366
Twee percelen weiland van ieder 2 Mergen in het 21ste Weer op Aaxterveld, strek-
kende van halver Aaxterveldse Steeg tot over het zandpad van de Broeksteeg, be-
lend ten zuiden Cornelis en Adrianus Verheij en ten noorden Andries en Arie Ver-
meulen
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 volgend
perceel en ten noorden dhr. van Ameide belast met een slag Hogendijk in Paal 370
Twee Mergen drie hond hooiland in het 23ste Weer op Aaxterveld, strekkende als
voorgaand perceel, belend ten zuiden dhr. van Ameide en ten noorden vorige 2 M
en 3 hond belast met slag Hogendijk in Paal 367
Een Mergen twee hond weiland in het 25ste Weer op Aaxterveld strekkende van 
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 de Slui-
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 en Hermen Vermaat en ten noorden dhr. van Ameide, belast met slag Ho-
gendijk in Paal 14, op den Sluijsendijk
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 voorgaande
perceel, belast met slag Hogendijk in paal 374
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Drie Mergen hooiland in het 28ste Weer op Aaxterveld, strekkende van halver Aax-
terveldse Steeg tot over de Kleine Vliet, belend ten zuiden Arie Kappeteijn en ten
noorden Warnardus Verhagen
Twee Mergen vier hond en 50 Roeden bouwland op de Hogenwaard onder Tienho-
ven in het 37ste Weer, strekkende van Gerrit de Bie den ouden en van Gerrit Riet-
veld, noordw. op tot halver sloot van dhr. van Ameide, belend ten oosten Gerrit de
Bie den ouden en ten westen Warnardus Verhagen tezamen 16.700 Gld.
Onderhandse obligatie t.l.v. Mees, Anthony en Elizabeth van de(r) Graaf wonende 
te Benschop d.d. 01-05-1796 tbv zijn moeder 300 Gld.
Drie schuldbrieven:
1 nr 65251 gereg. Bij het Bureau van Conversie d.d. 31-12-1799 fo 1306 en in het
register der Nationale Schulden d.d. 31-10-1800 folio 986 100 Gld.
1 nr 65252 gereg. Bij het Bureau van Conversie en in het register der Nationale
Schulden als hierboven 100 Gld.
1 nr 95311 gereg. Bij het Bureau van Conversie d.d. 28-02-1801 en in het register
der Nationale schulden d.d. 24-03-1801 fo 1587 400 Gld.
Twee Nationale losrenten
1 no 0607 gereg. Bij het Bureau van Conversie d.d. 01-05-1800 fo.193 en in het re-
gister der Nationale Schulden d.d. 26-01-1801  500 Gld.
1 no 2533 gereg. Bij het Bureau van Conversie d.d. 01-11-1802 fo. 51V en in het
register der Nationale Schulden 19-12-1803  100 Gld.

tezamen 440 Gld.
Hiervanaf hetgeen hem van den boedel is competeerende  min 3406 Gld.

Rest 14034 Gld.
begrafeniskosten en verdere schulden  1000 Gld. onderling verdeeld
Dubieuze debiteuren  677:4:0

Tezamen 45.658 Gld.
Hier vanaf 11.000 Gld. als hiervoor is aangegeven aan Louw Pieters van Lomwel min 11.000 Gld
is toe- en aanbedeeld Resteert 34.658 Gld.
Hierbij dan 2000 Gld. als hij Louw Pieters van Lomwel verschuldigd is en voor hem
door zijnen broeder Jacobus van Lomwel word in de boedel ingebracht 2000 Gld.

36.658 Gld

Ieders 1/5 part daarin 7331:12:0 Gld.
Anna van Lomwel zij kreeg hierboven al 6760 Gld. en krijgt van Jacobus van Lomwel nog 571:12:0
Jannigje van Lomwel zij kreeg hierboven al 2428 Gld. en krijgt van Jacobus van Lomwel nog 4903:12:0
Marrigje van Lomwel zij kreeg hierboven al 6942 Gld. en krijgt van Jacobus van Lomwel nog 389:12:0
Cornelis de Jong hij kreeg hierboven al 4494 Gld. en krijgt van Jacobus van Lomwel nog 2837:12:0
Jacobus van Lomwel hij kreeg hierboven al 14.034 Gld. en 2000 te leen van Louw Pieters van Lomwel

is 16.034 Gld. Hiervan afgetrokken de bedragen uitgekeerd aan Anna, Jannigje, 
Merrigje en Cornelis tezamen 8702:8:0 en blijft zijn aandeel over: 7331:12:0 Gld.
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93/fiche 162 Registratie Anna van Lomwel getrouwd met Jacobus van der Wiel 16-07-1808 WaV/Hpo

Jannigje van Lomwel getrouwd met Gijsbert Ponse Heijkoop
Merrigje van Lomwel getrouwd met Cornelis Perk
Louw Pieters van Lomwel
Lijsje van Lomwel getrouwd met Cornelis de Jongh
Jacobus van Lomwel

verklaren dat het testament van hun moeder
Marigje Borst wed.e, boedelhoudster en universele erfgename van wijlen Arie van Lomwel op

09-12-1807 voor S&S van Ameide is gepasseerd
Jannigje van Lomwel krijgt het huis en erve nr. 9 benedenDams, maar het genot pas na het overlijden van

haar moeder en de boedelscheiding zal zijn gepasseerd
Elk kind brengt in tbv hun moeder 200 Gld. Louw Pieters brengt 100 Gld. in

Anna van Lomwel een onderhandse obligatie door Jacobus van der Wiel d.d. 30-04-1801 tbv zijn haar 5000 Gld.
moeder gepasseerd 
Zeven jaar rente 1400 Gld.
contant geld van Jacobus van Lomwel ontvangen 182 Gld.

tezamen 6582 Gld.

Jannigje van Lomwel van broeder Jacobus van Lomwel ontvangen contant geld 6382 Gld.
Hypotheek- en schuldbrief tlv de erven Peter Vermeulen door haar moeder reeds
de ontvangst der interesse aan Jannigje overgegeven 200 Gld.

tezamen 6582 Gld.

Marigje van Lomwel wegens aan haar gelegateerde landen 4182 Gld.
verrekend onderhandse obligatie aan haar moeder d.d. 20-08-1801 van 300 Gld. 
gelegateerde hypotheek- en schuldbrief tlv Jacobus Borst, door haar moeder aan 
haar gegeven 2400 Gld.

tezamen 6582 Gld.

Louw Pieters van Lomwel 2000 Gld.
Lijsje van Lomwel uit onderhandse obligatie door haar en haar man d.d. 01-07-1801 tbv van haar moe-

der gepasseerd 4000 Gld.
Rente 134 Gld.
in contant ontvangen van broeder Jacobus van Lomwel 2448 Gld.

tezamen 6582 Gld.
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Jacobus van Lomwel 16.700 Gld.
onderhandse obligatie tlv Mees, Anthony en Elizabeth van der Graaf, wonende te
Benschop op 01-05-1796 tbv zijn moeder gepasseerd 300 Gld.
afrekening door zijn moeder 74 Gld.

tezamen 17.074 Gld.
Hier vanaf door Jacobus van Lomwel aan zijn moeder geleend 3480 Gld.
Aan zus Anna van Lomwel gegeven: 182 Gld.
Aan zus Jannigje van Lomwel gegeven 6382 Gld.
Aan zus Lijsje van Lomwel gegeven 2448 Gld.            tezamen min 12.492 Gld

resteert 4582 Gld.

97/fiche 169 26:Procuratie Philip Abrams koopman en joodsch slachter te Ameide 23-01-1810 WaV/LN/JvKs
maakt machtig

Ento Jansz Meciman procureur wonende te Vianen
om op te treden jegens de erven van Klaas de Bruin, gewoond hebbende te Lex-
mond en overleden, tot betaling van zekere promesse van 100 Gld. d.d. 27-01-1799
tbv Philip getekend te Lexmond

99/fiche 175 27:Testament Johanna Verheij huisvrouw van Louw Pieters van Lomwel, wonende aan de Princegracht 25-01-1810 WaV/AvdH/JvKs
< 1000 Gld. legateert:

aan haar dochters Cornelia van Lomwel en Merrigje van Lomwel of bij hun 
vooroverlijden aan de langstlevende
de klederen, goud en zilverwerk ten lijve en cieraad
en verder tot haar universele erfgenaam haar man Louw Pieters van Lomwel
Als voogden worden benoemd

Louw Pieters van Lomwel haar man
Adrianus Verheij haar broeder en tot toeziend voogd:
Jacobus van Lomwel haar aangehuwden broeder

103/fiche 181 28:Procuratie Neeltje Hofflandt wed.e en universele erfgenamen van wijlen Dirk van Elk, wonende binnen deze 15-02-1810 WaV/AC/JvKs
Stede
maakt machtig

Adrianus Prins haren aangehuwden vader en
Krijn Hofflandt haren broeder, wonende te Bergambacht

om te verkopen voor S&S te Ouderkerk aan den IJssel
Een hofstede, (twee huizen en schuur), erve en zestien Mergen land onder Ouder-
kerk van den IJssel
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105/fiche 184 29:Registratie Maartje in 't Hout wed.e wijlen Hermanus Drost 20-02-1810

onderhandse Jacobus Drost en
acte van Neeltje Drost zoon en dochter inwonende bij Maartje en Neeltje gehuwd met
Scheiding Johannes van Soomeren haar man

Hermanus Drost is overleden 13-09-1799
Onroerende goederen:
Een huis en schuur genummerd 112 met erve en tuin bij de Sluijzen onder Ameide
in eigendom verkregen op 03-06-1791 1200 Gld.
Een huisje genummerd 111 bij concessie van de heren van het collegie van den 
Alblasserwaard gebouwd op een aarden Berm van het gemeene Land 300 Gld.
Vier Mergen uiterwaardland strekkende van de Uitwateringe Vliet der 8 molens
tot de halve sloot van de kinderen en erven van wijlen Willem Evertsz Spaan en van
halver Dijksloot tot in de diepte van de Lek 3000 Gld.
Twee Mergen hooi- en weiland op Liesveld, strekkende van halver sloot van Arie
van der Ham over de Hogendijk tot aan het water genaamt het Sluijzen Gat? belend
ten oosten de wed.e Pieter van Tienhoven en ten westen Fredrik Bastiaanse 1000 Gld.
HIER MIST EEN PAGINA 108
de Polders Wetering, belend ten oosten Arie van Tienhoven en ten westen Hendrik
van der Ham 1200 Gld.
Hypotheek en schuldbrieven, obligaties, contanten, schulden:
t.l.v. verschillende particulieren hypotheken en schuldbrieven 8300 Gld.
Drie gemeenelands obligaties 1300 Gld.  Voor 33% 429 Gld.
Drie Ggemeeneland obligaties tezamen 2300  Voor 33% 690 Gld.
Contanten 500 Gld.
Inneschulden 400 Gld.
Huisraad, meubilen, inboede
het paard, hooi, touwwerk 1500 Gld.
Lasten en schulden aan

Jacobus Drost 450 Gld.
Neeltje Drost 100 Gld.

diverse schulden 200 Gld. 750 Gld.

Het zuiver montant des boedels 19869 Gld.

de helft behoort aan Maartje in 't Hout, want zij waren in gemeenschap getrouwd 9934:10:0 Gld.
mutueel testament d.d. 27-07-1796 voor notaris Floris Adriaan van Hall te Vianen
2/3 parten 6623 Gld.
Begraafkosten Hermanus Drost pro memorie

tezamen 16557:10:0 Gld
1/3 Part 3311:10:0 Gld.

Jacobus krijgt de timmermanskist met het handgereedschap van zijn vader
Jacobus krijgt het goud en zilver en klederen ten lijven van zijn vader
Jacobus krijgt 250 volgens het testament
Zowel Jacobus als Neeltje krijgen 1/2 van 3311:10:0 1655:15:0 Gld.

versie 01, oktober 2018 uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 15 van 53



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen

114/fiche 197 14:Testament Johannes van Someren wonende aan de Sluisen alhier 08-03-1810 WaV/LN/JvKs
< 1000 Gld. benoemt tot zijn universele erfgenaam zijn vrouw

Neeltje Drost
Benoemd tot voogd Neeltje Drost en tot toeziend voogd haar oom

Arie Drost wonende te Gorinchem

118/fiche 204 Registratie Notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh te Utrecht 18-12-1810
van een Paulus Adriaan Beelaerts Mr,, vroedschap der stad Utrecht, in huwelijk hebbende 
procuratie Bartha Theodora Maria Ram

Laurent Teodore Nepveu vroedschap der stad Utrecht, in huwelijk hebbende
Albertina Helena Elisabeth

Ram zijnde enie kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Wijnand Ram, in leven heer van
Ameide en Herlaar, kanonik van het kapittel St. Marie te Utrecht en schepen te
Rotterdam
Zij constitueren

Teodorus Jan du Bon 
Brooks Sperdaal om namens hen te op te treden en te verkopen 

Zes Mergen hooiland in het 17de (= 27ste)  Weer op Aaksterveld, strekkende van 
halver Aaksterveldse Steeg tot over het Zandpad van de Broeksteeg belend ten 
noorden de Pastorije van A&T en Johannes Plooster en ten zuiden de wed.e en
zoon van Cornelis van den Andel

Jan van den Andel
Een Mergen en vier hond bouw- en rietland in het 35ste Weer op Tienhoven, strek-
kende van halver sloot over de Tiendweg noordw. op deels tot halver dijksloot en
deels tot halver sloot langs de Dreef van Reijersteeg bij het Koetshuis van den Hui-
ze Herlaar, belend ten westen Warnardus Verhagen cs en ten oosten Gerrit Riet-
veld, belast met slag Hogendijk nr. 254 700 Gld.

Arie van de Ham de Jonge
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120/fiche 209 32: Inventaris Jacobus van Lomwel en 24-03-1810 WaV/LN/AvdH

Annigje Barten Heijkoop in der tijd echtelieden. Annigje is overleden 08-09-1808 te Ameide
De boedelstaat wordt opgemaakt door Cornelis Perk en Jan van den Andel
Testament is opgemaakt op 06-10-1793 voor S&S te Ameide. Zij waren in gemeen-
schap van goederen gehuwd.
Nagelaten: 8 nog minderjarige kinderen

Arie van Lomwel geboren 29-01-1790
Merrigje van Lomwel geboren 09-10-1791
Arij Heijkoop van Lomwel geboren 07-11-1793
Merrigje Borst van Lomwel geboren 08-02-1796
Anna van Lomwel geboren 14-06-1798
Bartje van Lomwel geboren 29-06-1800
Jacobus van Lomwel geboren 19-12-1802
Albert Ouwerkerk v Lomwel geboren 11-03-1805 (dit is geboren/gedoopt 04/10-03-1805)

Jacobus van Lomwel wil andermaal trouwen

Onroerende goederen onder Ameide:
Huis, schuur genummerd 22 en erve oostw. de Princegracht, strekkende tot halver
Vaarsloot belend ten noorden Hermen Vendeloo en ten zuiden Jacobus van Lomwel
Stal, erve en tuintje genummerd 23 aan de oostzijde van de Princegracht naast nr.
22, strekkende van halver Princegracht tot halver Vaarsloot ten noorden nr. 22 en 
ten zuiden Louw Pietersz van Lomwel
Een huis genummerd 25 met erve, tuin en boomgaardland tezamen Een Mergen drie
hond benedenDams oostw. de Princegracht, strekkende van halver Princegracht tot
halver Vaarsloot ten noorden de Zijlsloot en ten zuiden Arie Vendeloo
Vier hond boomgaardland op den Doelakker, strekkende van het tuintje gekomen
van Bernardus de Waal zuidw. op tot halver Liesveldse Steeg en van halver sloot
van Alewijn Buijs westw. op tot halver Vaarsloot
Zeven Mergen een hond land in het 1ste Weer op Liesveld, strekkende van halver
Liesveldse Steeg zuidw. op tot halver sloot van Arie van der Ham de jongste,
westw. op deels tot halver sloot van de wed.e Christoffel Reijne en deels tot het
zandpad van de Broeksteeg
Twee Mergen griendland in het 12de Weer op Liesveld achter het land van de 
wed.e Pieter van Tienhoven, strekkende van halver dwarssloot van de wed.e Pieter
van Tienhoven tot over de Zandwetering, belend ten oosten Fredrik Diepenhorst en 
de wed.e Arie van Kekem en ten westen Warnardus Verhagen belast met slag
Hogendijk in paal 23 op de Sluijsendijk
Negen Mergen wei- en hooiland in het 1ste Weer op Zevenhoven strekkende 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 Alewijn Duijbus. Hiervan 7 Mergen belast met slag
Hogendijk in paal 299
Een Mergen drie hond hooiland in het 10de Weer op Aaxterveld, strekkende van 
halver Aaxterveldse steeg tot over de kleine Vliet, belend ten zuiden Jacobus van
Lomwel en ten noorden de wed.e Christoffel Reijne, belast met slag Hogendijk in
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Paal 264 onder Tienhoven
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, belast met 2 slagen Hogen-
dijk, 1 in paal nr. 365 en 1 in paal 366
Twee percelen weiland ieder 2 Mergen in het 21ste Weer op Aaxterveld, strekken-
de van halver Aaxterveldse Steeg tot over het zandpad van de Broeksteeg, belend
ten zuiden Cornelis en Adrianus Verheij en ten noorden Andries en Arie Vermeu-
len
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 navolgende
perceel en ten noorden de Heer van Ameide, belast met slag Hogendijk in paal 370
Twee Mergen drie hond hooiland in het 23ste Weer op Aaxterveld, strekkende van
halver Aaxterveldse Steeg tot over de kleine Vliet, belend ten zuiden dhr. v. Ameide
en ten noorden het voorgaande perceel, belast met slag Hogendijk in paal 367.
Een Mergen twee hond weiland in het 25ste Weer op Aaxterveld, strekkende van
halver sloot van dhr. Abraham Adriaan Stoop tot het zandpad van de Broeksteeg,
belend ten zuiden de Pastorij van A&T en ten noorden de wed.e en zoon van Cor-
nelis van den Andel, belast met slag Hogendijk nr. 45
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 en Hermen Vermaat en ten noorden dhr. van Ameide, belast met slag
Hogendijk in paal 14 op de Sluijsendijk
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 voorgaande
perceel, belast met slag Hogendijk in paal 374
Drie Mergen hooiland in het 28ste Weer op Aaxterveld, strekkende van halver
Aaxterveldse Steeg tot over de kleine Vliet, belend ten zuiden Arie Cappeteijn, en
ten noorden Warnardus Verhagen
Twee Mergen twee hond weiland, gelegen in het 28ste Weer op Aaxterveld, strek-
kende van halver Broeksteeg tot halver dwarssloot van Claas Fredrikse, belend ten
noorden dhr. van Ameide, en ten zuiden de wed.e Cornelis van den Andel en Arie
van der Ham
Onroerende goederen onder Tienhoven:
Een Mergen drie hond en 50 Roeden bouw-, griend- en hooiland in het 7de Weer,
strekkende van halver Tiendweg tot over de Hogendijk, belend ten oosten Jacob
Vermaat en ten westen Jacob Vermaat en de kinderen van Jan de Jong
Vier hond buitenland, strekkende van de Hogendijk tot de halve kilsloot van Jacob 
Vermaat, belend ten oosten Jacob Vermaat en ten westen de erven Jan de Jong
Twee Mergen hooiland in het 7de Weer, strekkende van de halve Middelwetering
tot de landscheiding van Noordeloos, belend ten oosten Jacob Vermaat en ten wes-
ten Jacob Vermaat en de kinderen van Jan de Jong
Drie Mergen drie hond bouw-, wei- en griendland, 
Item tuin met de oude schuur daarop in het 10de Weer, strekkende van 
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halve Tiendweg tot over de Hogendijk, belend ten westen Cornelis de Jong en ten
oosten het navolgende perceel
Elf Mergen drie hond bouw-, wei-, hooi-, griend- en boomgaardland
Item tuin en erf met het huis, schuur en twee bergen in het 11ste Weer. Het huis en
land strekkende van de landscheiding van Noordeloos tot over de Hogendijk, belend
ten westen het voorgaande perceel en Jacob Vermaat, waarvan een deel eenden-
kooi
Zeven Mergen drie hond hooi- en griendland in het 12de Weer, strekkende van de 
landscheiding van Noordeloos tot halver Tiendweg, belend ten oosten Jacob Ver-
maat en ten westen het laatst voorgaande perceel
Twee hond en 50 Roeden boomgaardland in het 13de Weer, belend ten oosten 
Klaas en Aart Fredrikse en ten westen de erven Jacob Vermaat, strekkende van 
halver sloot van Jacobus van Lomwel en erven Jacob Vermaat tot over de Hogen-
dijk
Twee Mergen twee hond bouwland in het gemelde 13de Weer, strekkende van de
halve dwarssloot van de zgn. Polder Kampen, tot halver dwarssloot van Arij Fred-
rikse en Jacobus van Lomwel, belend ten westen Jacob Vermaat en ten oosten de
wed.e Cornelis van Es
Twee Mergen drie hond en 60 Roeden hooiland in het 15de Weer over de Tiendweg
strekkende van de halve dwarssloot van het land van Arie Ariensz Maat, belend ten
oosten een deel van de twee volgende percelen in 't 16de Weer en Jacob Vermaat
en ten westen de wed.e Cornelis van Es.
Een Mergen hooiland in 't 16de Weer binnen de Tiendweg, genaamd Kostverloren
strekkende van de halve Tiendweg tot de halve dwarssloot van de erven Claas de
Hoop, belend ten oosten de erven Claas de Hoop en ten westen de erven Pieter
Klijn, belast met slag Hogendijk in Paal 181 in het smaldeel van Tienhoven
Vier Mergen vier hond hooiland en weiland in 't 16de Weer over den Tiendweg, 
strekkende van halver dwarssloot van Jaocb Vermaat tot halver Tiendweg, belend
ten oosten de Kleine Vliet en ten westen Arie Ariensz Maat en Jacobus van Lom-
wel
Drie Mergen drie hond weiland in 't 20ste Weer binnen de Tiendweg, strekkende 
van de steegsloot tot halver dwarssloot van de bouwakkers van de wed.e Cornelis
van Es, belend ten westen Arie Maat, Claas Ferdrikse en de wed.e Verheij en ten
oosten de wed.e Cornelis van Es, dit perceel heeft vrij op en overpad van en naar
de Hogendijk over de bouwakkers van de wed.e Cornelis van Es, belast met een
deel slag Hogendijk nr. 68 onder Tienhoven
Twee Mergen vier hond en 50 Roeden bouwland op de Hogenwaard in het 37ste
Weer, strekkende van Gerrit de Bie den ouden en van Gerrit Rietveld noordw. op 
tot halver Sloot van dhr. van Ameide, belend ten oosten Gerrit de Bie den ouden en
ten westen Warnardus Verhagen
De Helft van vijfendertig Mergen en vijf hond uiterwaardland onder Tienhoven. De
andere helft behoort de wed.e Cornelis van Es
Onroerende goederen onder Meerkerk:
gemene en onverdeelde helft van Twee Mergen zouwens, waarvan de andere helft
de wed.e Cornelis van Es behoort
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Onroerende goederen onder Agthoven:
Twee Mergen en drie hond hooiland op Agthoven, strekkende van de gemene Vliet
tot halver sloot van Lambert Christiaanse belend ten oosten Gerrit Lekkerkerk en
ten westen het Domcapittel van Utrecht

Obligatien en rentebrieven:
t.l.v. Jacob van Mouwerik een hypotheekbrief d.d. 28-05-???? 200 Gld.
Teunis Dempert een hypotheekbrief d.d. 500 Gld.
Louw Pietersz van Lomwel een hypotheekbriefin de boedelscheiding van wijlen
Arie van Lomwel en Marigje Borst d.d. 13-01-1810 2000 Gld.
Een gemenelandsobligatie ten kantore Leiden tnv Jan van Rhijn en Hermanus Staal
voor de erven van Maria van Oosten d.d. 18-03-1745 nr. B fo 253 reg. 20-09-1745
no 10863 fo 1124 1000 Gld.
Drie nationale schuldbrieven:
1 no 65251 bij het bureau van conversie d.d. 31-12-1799 op fo 1306 in het reg. nat.
schulden 31-10-1800 fo. 986 100 Gld.
1 no 65252 bij het bureau van conversie d.d. 31-12-1799 op fo 1306 in het reg. nat.
schulden 31-10-1800 fo. 986 100 Gld.
1 no 95311 bij het bureau van conversie d.d. 28-02-1801 in het reg. nat. Schulden 
d.d. 24-03-1801 fo. 1587 400 Gld.
Twee nationale lorente?
1 no 9607 bij het bureau van conversie d.d. 01-05-1800 fo 193 in het reg. nat. Schul-
den d.d. 26-01-1801 500 Gld.
1 no 2533 bij het bureau van conversie d.d. 01-11-1802 fo 51 Vs in het reg. nat.
schulden d.d. 19-12-1803 100 Gld.
Onderhandse obligatie t.l.v. Mees, Anthony en Elisabeth van der Graaf wonende te
Benschop d.d. 01-05-1796 tbv Marigje Borst, wed.e Arie van Lomwel 300 Gld.
DEZE OBLIGATIE IS AFGELOST!
4 onderhandse obligaties 500 Gld.

400 Gld.
300 Gld.
150 Gld.

Paarden en Runderbeesten:
Twee aftandse zwart bleste kort staarte Merrypaarden
Een vost langstaart dito oud 4 Jaren
Een dito oud 3 jaren
Een aftands voste dito
Een rood vaste Merryveulen
Een swart blest dito
Twee merryveulens en drie hengst dito

15 zwart bonte kalfkoeien
Een vaal bonte kalfkoe
Een witte dito
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Een rood bonte dito
6 zwart bonte Vaarkoeien
6 zwart bonte Vaarkoeien
2 rood bonte vaarkoeien
3 swartbont geuste Vaarzen
2 dito Pinken

Rijtuigen, schouw, ijssleden, ploeg, eegden en verder bouw- en melkgereedschap
Een Hollandse chais
Een Franse dito
Een carat wagentje
Een boerenwagen
Een dito met een rijbank
Een Arreslee
Een bakslee, waarvan C Perk de helft behoort
Een Ijsslee
Een ploeg
Twee Eegden
Twee Zeisen
Twee Sigten
Een schouw
6 hooivorken
4 hooirijven
Een dubbel chaistuig
Een enkel chaistuig
Een arretuig
Een wagentuig
Een ploegtuig voor 4 Paarden
3 grote koperen melkketels
3 dito ketels
Een kaernton
Een wrongtol
3 Staven
3 melkjukken
6 stuks differente melkemmers
20 kaasvaten van differente grootte
6 kaasplanken

Huisraad, meubelen en inboedel
13 zilveren lepels
13 dito vorken
5 dito zinken lepels
12 Messen met dito heften
1 dito beker
1 dito papkom met dito lepel
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2 kurken met dito beslag
5 bedden, 5 peuluws en 5x 2 kussens
2 bedden, 2 peuluws en 2x 3 kussens
7 wollen dekens
7 katoenen dekens
40 beddenlakens
24 kussenslopen
4 tafellakens
24 servetten
3 handdoeken
Een Friese hangklok
Een ijzeren geldkist
Een Eikenhouten kabinet
Een dito kleinder
Een linnenkast
Een ladetafel
Een witwerkers bureau
Een geschilderde uittrektafel
2 hangoortafels
2 kleinder dito
Een geverfd kastje
12 Cuijlenburgse stoelen
6 Scheijstoelen
14 diverse dito
8 stoven met testen
3 katoenen schoorsteenvallen
4 neteldoekse glasgordijnen
8 paar groene saije bedstedegordijnen
2 spiegels
52 differente prenten zon in glazen als zonder
2 verlakte theestoven
1 dito theeblad
1 dito koffijkan
1 bruine dito
10 ronde verlakte presenteerblaadjes van differente grootte
2 vierkante dito
2 dito kandelaars
1 koperen dito
1 tinnen dito
2 stalen snuiters met verlakte bakjes
1 Bijbel in folio met koperbeslag in lessenaar
1 koperen doofpot
2 dito tangen
2 dito schoppen
2 dito asvarkens
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1 dito aker
2 dito schenkketels
2 dito theeketels
3 dito koffijketels
2 dito braadpannen
1 wastafel ijzer
1 ijzer comfoor
1 treeft, 1 hangijzer en koekepan
1 haardijzer
1 ijzeren haal
2 dito tangen
2 dito schoppen
1 dito blaaspijp
2 handlantaarns
4 tinnen schotels
11 dito borden
2 dito bierkannen
12 dito lepels
12 stalen vorken
18 diverse messen
2 ijzeren potten
1 vleeskuip
1 grote wastobbe
1 kleinder dito
1 blauw procelain stel van vijven
1 dito dito
36 porcelaine borden
6 dito kommen
8 1/2 dozijnen porcelain theegoed
3 serviesjes theegoed bestaande uit melkkan, trekpot, spoelkom en suikerpot
9 witte roomkleurde visschotels
6 dito assietten
26 dito borden
28 dito soepborden
12 dito boterschoteltjes
2 dito sauskommen
2 dito botervlootjes
2 dito zoutvaten
2 dito peperbusjes
33 stuks delfse borden
26 stuks wijnroemers
8 diverse bierglazen

Hoepels en brandhout
80000 oude leverantie hoepen
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30 stinkjes? Stommelen
enig brandhout

Inneschulden en contant geld na aftrek schulden des boedels 1400 Gld.

verdere schulden en lasten des boedels
onderhandse obligatie d.d. ?? Welke Jannigje van Lomwel, wed.e v wijlen Gijsbert
Ponse Heijkoop is competerende 4000 Gld.

Jacobus van Lomwel 24-03-1810 WaV/LN/AvdH
Cornelis Perk
Jan van den Andel verklaren de Staat en Inventaris oprecht is opgemaakt en verklaren dit onder ede
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144/fiche 255 31:Testament Neeltje Drost huisvrouw van Johannis van Someren, wonende aan de Sluizen alhier 08-03-1810 WaV/LN/JvKs

< 1000 benoemt tot haar universele erfgenaam haar man
Johannis van Someren

en in geval Neeltje als eerste mocht overlijden zonder kinderen en dat haar moeder
Maartje in 't Hout nog nog in leven is dan ontvangt die een legitieme portie

147/fiche 261 33: Acte van Geertruijda de Meij wed.e van wijlen Pieter Meuzer, in leven mr. chirurgijn alhier 05-04-1810 WaV/LN/JvKs
Beraad Pieter Meuzer is overleden 31-03-1810

Zij stelt ten aanzien van de nalatenschap een acte van beraad op
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149/fiche 264 34: acte van Jacobus van Lomwel wed.r van wijlen Annigje Barten Heijkoop 06-04-1810 WaV/LN/AvdH

Vertichting Merrigje van Lomwel getrouwd met Dirk van Brummelen
en scheiding Cornelis Perk en
< 50.000 Gld. Jan van den Andel in q.t als voogden d.d. 09-03-1810 over de kinderen

Arie van Lomwel geboren 29-01-1790
Merrigje van Lomwel geboren 09-10-1791
Arij Heijkoop van Lomwel geboren 07-11-1793
Merrigje Borst van Lomwel geboren 08-02-1796
Anna van Lomwel geboren 14-06-1798
Bartje van Lomwel geboren 29-06-1800
Jacobus van Lomwel geboren 19-12-1802
Albert Ouwerkerk v Lomwel geboren 11-03-1805 (dit is geboren/gedoopt 04/10-03-1805)

mutueel testament d.d. 16-10-1793
Annigje is overleden te Ameide 08-09-1808
Staat van de inboedel is opgesteld met waarde van 54312 Gld.

Jacobus van Lomwel krijgt de volgende 14 percelen onder Tienhoven:
Een Mergen drie hond en 50 Roeden bouw-, griend- en hooiland in het 7de Weer,
strekkende van halver Tiendweg tot over de Hogendijk, belend ten oosten Jacob
Vermaat en ten westen Jacob Vermaat en de kinderen van Jan de Jong
Vier hond buitenland, strekkende van de Hogendijk tot de halve kilsloot van Jacob 
Vermaat, belend ten oosten Jacob Vermaat en ten westen de erven Jan de Jong
Twee Mergen hooiland in het 7de Weer, strekkende van de halve Middelwetering
tot de landscheiding van Noordeloos, belend ten oosten Jacob Vermaat en ten wes-
ten Jacob Vermaat en de kinderen van Jan de Jong
Drie Mergen drie hond bouw-, wei- en griendland, 
Item tuin met de oude schuur daarop in het 10de Weer, strekkende van 
halve Tiendweg tot over de Hogendijk, belend ten westen Cornelis de Jong en ten
oosten het navolgende perceel
Elf Mergen drie hond bouw-, wei-, hooi-, griend- en boomgaardland
Item tuin en erf met het huis, schuur en twee bergen in het 11ste Weer. Het huis en
land strekkende van de landscheiding van Noordeloos tot over de Hogendijk, belend
ten westen het voorgaande perceel en Jacob Vermaat, waarvan een deel eenden-
kooi
Zeven Mergen drie hond hooi- en griendland in het 12de Weer, strekkende van de 
landscheiding van Noordeloos tot halver Tiendweg, belend ten oosten Jacob Ver-
maat en ten westen het laatst voorgaande perceel
Twee hond en 50 Roeden boomgaardland in het 13de Weer, belend ten oosten 
Klaas en Aart Fredrikse en ten westen de erven Jacob Vermaat, strekkende van 
halver sloot van Jacobus van Lomwel en erven Jacob Vermaat tot over de Hogen-
dijk
Twee Mergen twee hond bouwland in het gemelde 13de Weer, strekkende van de
halve dwarssloot van de zgn. Polder Kampen, tot halver dwarssloot van Arij Fred-
rikse en Jacobus van Lomwel, belend ten westen Jacob Vermaat en ten oosten de
wed.e Cornelis van Es
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Twee Mergen drie hond en 60 Roeden hooiland in het 15de Weer over de Tiendweg
strekkende van de halve dwarssloot van het land van Arie Ariensz Maat, belend ten
oosten een deel van de twee volgende percelen in 't 16de Weer en Jacob Vermaat
en ten westen de wed.e Cornelis van Es.
Een Mergen hooiland in 't 16de Weer binnen de Tiendweg, genaamd Kostverloren
strekkende van de halve Tiendweg tot de halve dwarssloot van de erven Claas de
Hoop, belend ten oosten de erven Claas de Hoop en ten westen de erven Pieter
Klijn, belast met slag Hogendijk in Paal 181 in het smaldeel van Tienhoven
Vier Mergen vier hond hooiland en weiland in 't 16de Weer over den Tiendweg, 
strekkende van halver dwarssloot van Jaocb Vermaat tot halver Tiendweg, belend
ten oosten de Kleine Vliet en ten westen Arie Ariensz Maat en Jacobus van Lom-
wel
Drie Mergen drie hond weiland in 't 20ste Weer binnen de Tiendweg, strekkende 
van de steegsloot tot halver dwarssloot van de bouwakkers van de wed.e Cornelis
van Es, belend ten westen Arie Maat, Claas Ferdrikse en de wed.e Verheij en ten
oosten de wed.e Cornelis van Es, dit perceel heeft vrij op en overpad van en naar
de Hogendijk over de bouwakkers van de wed.e Cornelis van Es, belast met een
deel slag Hogendijk nr. 68 onder Tienhoven
De Helft van vijfendertig Mergen en vijf hond uiterwaardland onder Tienhoven. De
andere helft behoort de wed.e Cornelis van Es
Onder Ameide:
Een Mergen drie hond hooiland in het 10de Weer op Aaxterveld, strekkende van 
halver Aaxterveldse steeg tot over de kleine Vliet, belend ten zuiden Jacobus van
Lomwel en ten noorden de wed.e Christoffel Reijne, belast met slag Hogendijk in
Paal 264 onder Tienhoven tezamen 26.830 Gld.

Obligaties 4.660 Gld.

Paarden en runderen 2715 Gld.

Rijtuigen, schouw, ijssleden, ploeg, eegden en verder bouw- en melkgereedschap
Huisraad, meubelen en inboedel 1513 Gld.

Hoepels en brandhout 385 Gld.

Inneschulden en contant geld na aftrek schulden des boedels 1400 Gld. 

Tezamen 37503 Gld.
Hier vanaf de schulden 4000 Gld.

Resteert 33503 Gld.

Arie van Lomwel en
Arie Heijkoop van Lomwel

19 percelen: 
Twee Mergen vier hond en 50 Roeden bouwland op de Hogenwaard in het 37ste
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Weer, strekkende van Gerrit de Bie den ouden en van Gerrit Rietveld noordw. op 
tot halver Sloot van dhr. van Ameide, belend ten oosten Gerrit de Bie den ouden en
ten westen Warnardus Verhagen
Huis, schuur genummerd 22 en erve oostw. de Princegracht, strekkende tot halver
Vaarsloot belend ten noorden Hermen Vendeloo en ten zuiden Jacobus van Lomwel
Stal, erve en tuintje genummerd 23 aan de oostzijde van de Princegracht naast nr.
22, strekkende van halver Princegracht tot halver Vaarsloot ten noorden nr. 22 en 
ten zuiden Louw Pietersz van Lomwel
Een huis genummerd 25 met erve, tuin en boomgaardland tezamen Een Mergen drie
hond benedenDams oostw. de Princegracht, strekkende van halver Princegracht tot
halver Vaarsloot ten noorden de Zijlsloot en ten zuiden Arie Vendeloo
Vier hond boomgaardland op den Doelakker, strekkende van het tuintje gekomen
van Bernardus de Waal zuidw. op tot halver Liesveldse Steeg en van halver sloot
van Alewijn Buijs westw. op tot halver Vaarsloot
Zeven Mergen een hond land in het 1ste Weer op Liesveld, strekkende van halver
Liesveldse Steeg zuidw. op tot halver sloot van Arie van der Ham de jongste,
westw. op deels tot halver sloot van de wed.e Christoffel Reijne en deels tot het
zandpad van de Broeksteeg
Twee Mergen griendland in het 12de Weer op Liesveld achter het land van de 
wed.e Pieter van Tienhoven, strekkende van halver dwarssloot van de wed.e Pieter
van Tienhoven tot over de Zandwetering, belend ten oosten Fredrik Diepenhorst en 
de wed.e Arie van Kekem en ten westen Warnardus Verhagen belast met slag
Hogendijk in paal 23 op de Sluijsendijk
Negen Mergen wei- en hooiland in het 1ste Weer op Zevenhoven strekkende 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 Alewijn Duijbus. Hiervan 7 Mergen belast met slag
Hogendijk in paal 299
Twee Mergen twee hond hooi- en weiland in het 11de Weer op Aaxsterveld, 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 twee slagen
Hogendijk: 1 in paal 365 en 1 in paal 366
Twee percelen weiland van ieder 2 Mergen in het 21ste Weer op Aaxterveld, strek-
kende van halver Aaxterveldse Steeg tot over het zandpad van de Broeksteeg, be-
lend ten zuiden Cornelis en Adrianus Verheij en ten noorden Andries en Arie Ver-
meulen
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 navolgende
perceel en ten noorden de Heer van Ameide, belast met slag Hogendijk in paal 370
Twee Mergen drie hond hooiland in het 23ste Weer op Aaxterveld, strekkende van
halver Aaxterveldse Steeg tot over de kleine Vliet, belend ten zuiden dhr. v. Ameide
en ten noorden het voorgaande perceel, belast met slag Hogendijk in paal 367.
Een Mergen twee hond weiland in het 25ste Weer op Aaxterveld, strekkende van
halver sloot van dhr. Abraham Adriaan Stoop tot het zandpad van de Broeksteeg,
belend ten zuiden de Pastorij van A&T en ten noorden de wed.e en zoon van Cor-
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nelis van den Andel, belast met slag Hogendijk nr. 45
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 en Hermen Vermaat en ten noorden dhr. van Ameide, belast met slag
Hogendijk in paal 14 op de Sluijsendijk
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 voorgaande
perceel, belast met slag Hogendijk in paal 374
Drie Mergen hooiland in het 28ste Weer op Aaxterveld, strekkende van halver
Aaxterveldse Steeg tot over de kleine Vliet, belend ten zuiden Arie Cappeteijn, en
ten noorden Warnardus Verhagen
Twee Mergen twee hond weiland, gelegen in het 28ste Weer op Aaxterveld, strek-
kende van halver Broeksteeg tot halver dwarssloot van Claas Fredrikse, belend ten
noorden dhr. van Ameide, en ten zuiden de wed.e Cornelis van den Andel en Arie
van der Ham
gemene en onverdeelde helft van Twee Mergen zouwens, waarvan de andere helft
de wed.e Cornelis van Es behoort
Twee Mergen en drie hond hooiland op Agthoven, strekkende van de gemene Vliet
tot halver sloot van Lambert Christiaanse belend ten oosten Gerrit Lekkerkerk en
ten westen het Domcapittel van Utrecht 20809 Gld.

Jacobus van Lomwel krijgt de helft van 54312 Gld. 27156 Gld.
Van de andere helft krijgt elk van de 8 kinderen 1/8

Merrigje van Lomwel huisvrouw van Dirk van Brummelen 3394:10:0 Gld.
Arie van Lomwel 3394:10:0 Gld.
Arij Heijkoop van Lomwel 3394:10:0 Gld.
Merrigje Borst van Lomwel 3394:10:0 Gld.
Anna van Lomwel 3394:10:0 Gld.
Bartje van Lomwel 3394:10:0 Gld.
Jacobus van Lomwel 3394:10:0 Gld.
Albert Ouwerkerk v Lomwel 3394:10:0 Gld.

Hierna volgt een lange berekening
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170/fiche 305 34:Testament Aaltje van Muijen huisvrouw van Willem Schreij, wonende alhier 18-04-1810 WaV/AvdH/JvKs

universele erfgenaam is Willem Schreij
haar dochters krijgen de kleren van linnen, wol enzovoort en zilver ten lijve en 
sieraden

173/fiche 312 36:registratie Voor Willem Pernis, notaris te Vianen is verschenen
extract acte Marcelis Duijbus wonende te Ameide
van donatie doneert aan zijn zoon en dochter
d.d. 19-03- Alewijn Duijbus en
1810 te Eva Bartha Duijbus huisvrouw van Johannis Plooster, allen wonende te Ameide
Vianen betreft donatie van 

11 hond weiland alwaar ten noorden de wed.e Verheij en ten zuiden Dirk van Elk
Twee Mergen boomgaard en weiland alwaar ten noorden Warnardus Verhagen en
ten zuiden de wed.e Reijnen
4 Mergen wei- en hooiland alwaar ten noorden dhr. van Ameide en ten zuiden Arie
Kaptein
1 1/2 Mergen griendland aan de Sluijsdijk belend boven Jan Roothorst en beneden 
dhr. de Groot
Een huis en schuurtje en erve genummerd 68 in de Nieuwstraat belend ten noorden
Isaac Verheij en ten zuiden de wed.e van den Andel

176/fiche 318 37: registratie Alewijn Duijbus en 29-05-1810
van extract Johannis Plooster als in huwelijk hebbende
lootcedule/ Eva Bartha Duijbus zij bezitten gezamenlijk:
scheiding Eva Bartha en Johannes krijgen:

Vier Mergen uiterwaard onder Agthoven
11 hond weiland alwaar ten noorden de wed.e Verheij en ten zuiden Dirk van Elk
Een huis en schuurtje en erve genummerd 68 in de Nieuwstraat belend ten noorden
Isaac Verheij en ten zuiden de wed.e van den Andel
1/2 Mergen boomgaard

180/fiche 324 38: registratie Alewijn Duijbus en 29-05-1810
van extract Johannis Plooster als in huwelijk hebbende
lootcedule/ Eva Bartha Duijbus
scheiding Alewijn Duijbus krijgt: 

Twee Mergen boomgaard en weiland alwaar ten noorden Warnardus Verhagen en
ten zuiden de wed.e Reijnen
Vier  Mergen wei- en hooiland op Zevenhoven alwaar ten noorden dhr. v Ameide
en ten zuiden Arie Kaptein
1 1/2 Mergen griendland aan de Sluijsdijk belend boven Jan Roothorst en beneden 
dhr. de Groot
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184/fiche 330 40:testament Gerrebrecht van Dijk wed.e wijlen Christoffel Reijne, wonende binnen deze Stede 26-06-1810 WaV/AvdH/JvKs

< 50.000 Gld. institueert in de legitieme portie haar zoon
Rutgerus Reijne

Hij heeft al zijn bezittingen aan schuldeisers moeten cederen en heeft zijn leven niet
gebeterd. Hij heeft wangedrag getoond t.o.v. Gerrebrecht en haar curators.
Zij legateert aan haar zuster

Fredrika van Dijk het beste bedde met beddezak, hoofdpeuluw met deszelfs zak, extra kussens, alles
gemerkt C.R., alsook een Paviljoen met groen behangsel, rabat en kwast alsmede
alle daagse kleren tot het lijf van Gerrebrecht behorende
Gerrebrecht legateert aan haar dienstmaagd

Areke Boele 25 Gld. in contant geld
Zij legateert aan haar kleinzoon

Christoffel Gerardus Reijne en indien hij voor zijn meerderjarigheid komt te overlijden aan haar andere kleinzoon
Gerrit Anthonij Reijne haar gouden zakhorloge dat van haar man is geweest alsmede het Theeservies ge-

tekend C.R. onder 3 voorwaarden
1) als Christoffel Gerardus het legaat krijgt dan krijgt Gerrit Anthonij ter compensa-
tie 150 Gld.
2) als zij beiden komen te overlijden voor hun meerderjarigheid dan krijgt hun vader
Rutgerus Reijne het gouden horloge
en haar kleindochter

Agneta Elisabeth Reijne krijgt het kerkboek met gouden sloten alsmede haar juwelen ringen elk met 5 tafel
stenen
3) de gezamenlijke wettige kindern van Rutgerus Reijne krijgen
het slangehouten kabinet met een daarop staande porcelain stel en een dito bureau
met het beste theeservies alsmede het mahonie kabinet dat bij act door Rutgerus en
zijn vrouw aan Gerrebrecht is gecedeert, maar nog niet is geleverd
Met de kleding van haar overleden man mogen de executeurs doen wat goed is.
de rest aan goud, zilver, juwelen, linnen, servet- en tafelgoed, 2 chitse dekens en 
dito spreien, de meubilaire goederen, porcelein en boeken dienen in bewaring van de
curatoren te blijven tot de wettige kleinkinderen meerderjarig zijn
Als Rutgerus 50 jaar is geworden zonder overlevende kinderen dan krijgt hij de 
bewaarde goederen
Er volgen nog veel nadere bepalingen
Administrateurs van de boedel:

Hendrikus de Wekker de 
Groot wonende in Den Haag en

Frederik de Groot wonende in Schoonhoven
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200/fiche 361 41:procuratie Niesje van Kel weduwe en universeel erfgename van Huibert Pince van der Aa, in leven mede- LN/AvdH/JvKs

ad negotia schepen dezer Stede
zij geeft procuratie aan

Warnardus Verhagen schout en secretaris dezer Stede om te cederen aan
Cornelis Sauer heelmeester wonende te Rotterdam

Een huis en erve genummerd 91 aan de Voorstraat, daar ten noorden Marcelis
Duijbus en ten zuiden de wed.e en erven wijlen Nicolaas Visser, strekkende voor 
van over de Hogendijk tot achter tegen het erf van de wed.e en erven van wijlen
Pieter de Jong
In eigendom gekomen van Huibert Pince van der Aa op 02-06-1788 07-07-1810 1500 Gld.
1000 Gld. contant en tevens kustingbrief van resterende 500 Gld. 
Ook genoemd

Fijn Stek (Fijgje) huisvrouw van Johannes Uittenbogaard

203/fiche 365 42: acte van Adolph van Thiel weduwnaar van Maria van Hartigsveld, wonende onder Lexmond 16-07-1810 WaV/LN/JvL
consent tot consenteert in het huwelijk van zijn zoon
het aangaan Justus Jacobus van Thiel weduwnaar van Adriaantje Stigter, wonende te Amsterdam.
van huwelijk Hij is voornemens te trouwen met Frederika Schellings, weduwnaar v Anthonie 

Som de Cerff, woonachtig te Amsterdam

206/fiche 368 43: Transport Jannigje van Lomwel wed.e wijlen Gijsbert Ponsen Heijkoop, wonende in Meerkerksbroek WaV./LN/AvdH
Een huis en erve genummerd 9 benedenDams, strekkende van halver straat tot Arie
van der Ham, belend ten zuiden Arie van de Ham en ten noorden de Hogendijk

In eigendom gekregen 01-05-1810 door boedelscheiding wijlen haar ouders Arie van
Lomwel en Marigje Borst, in der tijd echtelieden. Akte gepasseerd 13-01-1810

Fredrik de Graaf wonende alhier 19-07-1810 1000 Gld.
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208/iche 373 44:registratie Gerrit de Bie den Ouden weduwnaar van wijlen Merrigje Baas 13-08-1810 WaV/AM/GR

extract boe- Gerrit de Bie den Jongen
delscheiding Cornelis de Bie

Aafje de Bie gehuwd met
Teunis van Middelkoop allen wonende onder Tienhoven
Annigje de Bie wonende onder Noordeloos

zijn zijn de gezamenlijke kinderen van Gerrit de Bie den Ouden en Merrigje Baas
Er wordt een boedelscheiding opgemaakt. Niet alle nummers zijn ingevuld

Aafje de Bie krijgt vast en onroerende goederen:
Een huis schuur onder Tienhoven
Een Mergen een hond en 50 Roeden wei- en hooiland genaamd het Smaldeel in 't 
4de Weer op Aaxterveld, strekkende van halver Aaxterveldse steeg tot over de
kleine Vliet, belend ten noorden Hermen Vermaat en ten zuiden dhr. Repelaar, be-
last met slag Hogendijk nr. 306
Een Mergen twee hond weiland en griendland  in het 5de Weer op Aaxterveld, 
strekkende van halver Aaxterveldse Steeg tot halver dwarssloot van de wed.e en
zoon van Cornelis van den Andel, belend ten noorden de wed. en kinderen van
Cornelis Perk en ten zuiden Arie van der Ham den Jongsten
Een Mergen vier hond en 50 Roeden hooiland in het 3de Weer op Zevenhoven,
strekkende van halver Zevenhovense Wetering tot het zandpad van de Broeksteeg,
belend ten noorden Alewijn Duijbus en ten zuiden Flip van der Ham
Een boomgaard drie hond land in den Tip zuidw. de Tiendweg onder Aaxterveld, 
strekkende van halver Tiendwegse sloot tot halver Tipsloot, belend ten Oosten
Gerrit Rietveld en ten westen Willem de Kogel
Een boomgaardje groot twee hond dito, strekkende als voren, belend ten oosten
Cornelis en Adrianus Verheij en ten westen Johannes Plooster

212/fiche 379 45:hypotheek Isaac Verheij Jacobuszn mr. metselaar wonende binnen Ameide WaV/JvL/JvK
brief rest van rekeningen wegens kalk, trals? en haardtegeltjes geleverd door Adrianus

Spruit aan Isaac Verheij sinds begin 1805
Onderpand
Huis en Erve genummerd 67 aan de Westzijde van de Nieuwstraat, alwaar ten 
noorden Flip Abram en ten zuiden Johannes Plooster
In zijn bezit gekomen op 07-10-1801

Adrianus Spruit koopman in o.a. kalk, trals? en haardtegeltjes wonende te Gorinchem 17-08-1810 399:19:0 Gld.

216/fiche 385 46: acte van Gerrit Lagendijk genees- en heelmeester en 23-08-1810 JvL/AvdH/JvKs
borgtocht Adrianus Verheij bouwman en winkelier beiden wonende te Ameide

stellen zich borg voor
Warnardus Verhagen 1000 Gld.
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218/fiche 388 47: transport Hermen Vendeloo gerechtsbode dezer Stede WaV/AvdH/JvKs

Een Mergen een hond en 50 Roeden griendland in 't 14de Weer op Liesveld, strek-
kende van Maarten, Merrigje en Gerrit van der Ham tot over de zgn. Nelwetering
belend ten oosten Alewijn Duijbus en ten westen Pieter van Kekem, belast met deel
slag Hogendijk nr. 21 op de Sluisendijk en deel in nr. 48 (smaldeel van Liesveld)

Jan van den Andel 30-08-1810 175 Gld.
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221/fiche 392 48: acte van Willem Schreij den Ouden mr. ijzersmeder binnen dezer Stede 01-09-1810 WaV/JvL/AC

vertichting en Willem Schreij de Jonge
scheiding Pieter Kloos besturende voogd en

Adrianus Verheij toeziend voogd bij app.t d.d. 29-08-1810 over de minderjarige kinderen:
Pieter Schreij 22 jr. 
Gerrit Schreij 20 jr.
Geertruij Schreij 11 jr. en
Flora Schreij 3 jr.

tezamen met Willem Schreij de Jonge de kinderen van Willem Schreij den Ouden en
van wijlen zijn huisvrouw Aaltje van Muijen
Zij waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Testament 18-04-1810
Hierin werd gelegateerd aan Geertruij en Flora Schreij de klederen van linnen,
wollen alsmede het goud- en zilverwerk ten hare lijve en sieraad. Aaltje van Muijen
is overleden 03-06-1810
Willem Schreij den Ouden wil wederom in het huwelijk treden en derhalve wordt
een boedelstaat opgemaakt:
Baten:
Huis genummerd 56 aan het einde van de Peperstraat aan de Achterweg en aan de
Hogendijk 500 Gld.
Hoekje land of tuin bij de stadsgracht achter de Achterweg nabij de Hogendijk 36 Gld.
huisraad, meubilen en inboedel 250 Gld.
smidsgereedschappen 250 Gld.
voorraad oud- en nieuw ijzer 100 Gld.
Inneschulden 400 Gld.

samen 1536 Gld.

Schulden en lasten:
Arie v der Ham de Jongste wegens hypotheek- en schuldbrief d.d. 21-01-1791 400 Gld.
dhr. Hofman ijzerkoper te Rotterdam wegens leveranties van ijzer 426 Gld.
Antonie Muller te Vianen wegens leverantie van smedekolen 129 Gld.

wegens rouwklederen 51 Gld.
samen 1006 Gld.

De zuivere boedel bedraagt 530 Gld.
De helft daarvan: 265 Gld.
Hier vanaf de dood- en begrafeniskosten van Aaltje 50 Gld.

resteert 215 Gld.

Willem Schreij krijgt hiervan de helft: 107:10:0 Gld.
De 5 kinderen krijgen de andere helft: 107:10:0 Gld. = per kind 21:10:0
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228/fiche 405 49:Transport Arie Cappeteijn wonende binnen deze Stede WaV/LN/JvKs

Een huis, schuur, berg en kleiner huisje genummerd 17 strekkende van halver straat
tot halver Vaarsloot alwaar ten noorden Arie van der Ham de Jongste en ten zuiden
Pieter Kloos ter halver steeg 
Vier Mergen vijf hond weiland in 't 2de Weer op Aaxterveld, strekkende van halver
gracht tot de halve Aaktsterveldse Steeg, belend ten noorden Johannes Plooster en
Willem de Kogel en ten zuiden Leendert Noordegraaff en de wed.e Cornelis Perk
waarvan 2 Mergen 2 hond belast is met deel slag Hogendijk in Paal nr 330 en 2 
Mergen 3 hond in Paal nr. 331
Drie Mergen een hond en 50 Roeden weiland in het 17de Weer op Aaxterveld, 
strekkende van halver Aaxterveldse Steeg tot over 't Zandpad van de Broeksteeg
belend ten noorden de wed.e en zoon van Cornelis van den Andel en ten zuiden
Johannes Plooster, belast met een slag Hogendijk in Paal nr. 270
Twee Mergen en drie hond goedenaards Hoogland in het 29ste Weer op Aaxterveld
strekkende van halver Aaxterveldse Steeg tot over de Kleine Vliet, belend ten noor-
den Arie Cappeteijn met Twee Mergen en drie hond in hetzelfde Weer, en ten zui-
den de wed.e en zoon van wijlen Cornelis van den Andel en de erve Kleijn belast 
met slag Hogendijk in Paal nr. 381 waarvan de overige twee Mergen en drie hond
land aan Arie Cappeteijn blijft
Twee Mergen waarvan Een Mergen bosch en Een Mergen kwadenaards hoogland
in het 37ste Weer op Aaxterveld, strekkende van halver dwarssloot van Gerrit
Muijlwijk, belend ten noorden de weduwe van Elk zelf, en ten zuiden Gerrit Muijl-
wijk, belast met slag Hogendijk in paal 41 op Sluisendijk
Een Mergen hooi- of weiland in het 7de Weer op Zevenhoven, strekkende v halver
Zevenhovense Wetering tot halver dwarssloot van de kinderen van Jan van der
Ham, belend ten noorden Willem de Kogel en ten zuiden de wed.e van Tienhoven
belast met slag Hogendijk in paal 128
Vier Mergen weiland genaamd het breedweer, gelegen in het 9de Weer op Zeven-
hoven, strekkende van het zandpad van de Broeksteeg tot halver sloot van Alewijn
Duijbus, belend ten noorden Roelof de Hoop Claaszn en ten zuiden Frederika van
Dijk, belast met deel slag Hogendijk in Paal 31

Neeltje Hofland wed.e Dirk van Elk, mede woonachtig binnen deze Stede 19-09-1810 3900 Gld.

233/fiche 415 39: acte re- Geertruij de Meij wed.e wijlen Pieter Meuser, in leven mr. chirurgijn alhier WaV/LN/JvKs
pudatie mutueel testament d.d. 22-04-1799 voor Notaris Jeremias van der Grijp te Gouda

Pieter Meuser is overleden 31-03-1810
Enso Janse Mecima is toeziend voogd over de minderjarige kinderen

De nalatenschap wordt verworpen 13-06-1810
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
235/fiche 418 50:procuratie Alewijn Duijbus wonende binnen deze Stede 25-09-1810 WaV/LN/JvKs

machtigt zijn aangehuwde broeder
Johannes Plooster mede wonende binnen Ameide, om te compareren te 's Gravendeel voor S&S en

te cederen aan
Leendert van der Giessen aldaar woonachtig

Drie Mergen en 50 Roeden bouwland onder 's-Gravendeel in de Mookhoek aan de
Melkweg

LN/JvL/JvKs
237/fiche 422 51: transport Warnardus Verhagen Schout en secretaris dezer Stede in q.t als procuratie hebbende van

en kustingbr. Niesje van Kel wed.e en erfgename van Huijbert Pince van der Aa, in leven mede schepen
Procuratie d.d. 07-07-1810
Huis en erve genummerd 91, aan de Voorstraat, daar ten noorden Marcelis Duijbus
en ten zuiden de wed.e en erven Nicolaas Visser, strekkende voor van over de 
Hogendijk tot achter het erf van de wed.e en erven Pieter de Jong
In eigendom gekomen bij Huijbert Pince van der Aa op 02-06-1788

Cornelis Sauer heelmeester binnen deze Stede 26-09-1810 1500 Gld.
1000 Gld. contant en 500 met Kustingbrief
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
243/fiche 429 52:hypotheek Frederik de Groot wonende te Schoonhoven WaV/AC/JvKs

en Kusting Henricus de Wekker de
Groot thans wonende te 's Hage

aangesteld tot curatoren op 30-11-1807 van
Gerrebrecht van Dijk wed.e Christoffel Reijne, wonende alhier

Frederik heeft procuratie van Henricus de Wekker de Groot d.d. 14-01-1808
Hij trasnporteert:
Een hofstede genaamd het Einde bestaande uit:
Een huis genummerd 28, tuinhuis, twee schuren, een berg, erf en boomgaardje
westwaards de Princegracht, strekkende van halver Princegracht westw. op tot 
halver stadsgracht, belend ten noorden Roelof de Hoop Claaszn en ten zuiden de
Stadsgracht
Een Mergen 3 hond weiland genaamd de Geer, in het 1ste Weer op Liesveld, strek-
kende van het zandpad van de Broeksteeg tot halve sloot van Jacobus van Lomwel
en van halver Liesveldse Steeg mede tot halve sloot van Jacobus van Lomwel
belast met slag Hogendijk in Paal 268
De helft van Vier hond en 40 Roeden tuin- en bouwland genaamd de Galgenakker
noordw. de Liesveldse Steeg en oostw. de Broeksteeg, strekkende van het zandpad
der Broeksteeg tot halver Vaarsloot en van halver Liesveldse Steeg tot halver sloot
van Arie Vendeloo, waarvan Frederika van Dijk de andere helft reeds bezit.
Hierin is begrepen: een hoekje land omtrent 40 Roeden in erfpacht van Ameide
Een Mergen vier hond 62,5 Roeden wei- en griendland genaamd het Smalweer
zijnde op het Griendland 3-jarig Rijsgewas, in het 8ste Weer op Zevenhoven, strek-
kende van het zandpad der Broeksteeg tot halver Zevenhovense Wetering, belend
ten noorden de wed.e Dirk van Elk en dhr. Alewijn Duijbus en ten zuiden 1 Mergen
vier hond en 62,5 Roeden wei- en griendland van Frederika van Dijk, belast met slag
Hogendijk in Paal 314
Vier Mergen drie hond en 50 Roeden boomgaard- en weiland in het 9de Weer op
Aaxterveld, strekkende van over het Zandpad der Broeksteeg tot halver Aaxtter-
veldse Steeg, belend ten noorden Alewijn Duijbus en ten zuiden Louw Pieters van
Lomwel, belast met slag Hogendijk in paal 335
Twee Mergen twee hond en 25 Roeden hooiland mede in het 9de Weer op Aakster
veld, strekkend van halver Aaksterveldse Steeg tot over de Kleine Vliet, belend ten
noorden Anthonij de Groot en ten zuiden Jacobus van Lomwel, belast met slag
Hogendijk in Paal 282
Het oude hooi in de Berg op de Hofstede, maar ook alle hooi dat al gemaaid, ge-
hooid en ingezameld was
Alle Stommelhout, de mesthokken, horden, paalwerk, planken 
Onderhands koopcontract d.d. 20, 25 en 29-08-1810

Frederika van Dijk zuster van Gerrebrecht van Dijk 09-10-1810 5420 Gld.
Extra Onderpand:
Twee Mergen een hond hooiland op Aaxterveld in het 33ste Weer, strekkende van
de sloot over de Kleine Vliet belend ten zuiden dhr en vrouwe van Ameide en ten
noorden Adrianus Verheij
Vier hond en 40 Roeden bouwakker (de andere helft van hetgeen hierboven is be-
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folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen

schreven), 
Een Mergen Rietzouwe onder Meerkerk aan den Zouwendijk in de Zederik, belend
ten zuidwesten Joh.s Slingerland en ten noordwesten Cs. Jongkind
Een Mergen hooi zouwens onder Meerkerk, belend noord- en zuidw. de wed.e
Dirk Willemse
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
251/fiche 445 53:registratie Frederika van Dijk verklaart te hebben gekocht: 09-10-1810

koopcontract Een hofstede genaamd het Einde bestaande uit:
Een huis genummerd 28, tuinhuis, twee schuren, een berg, erf en boomgaardje
westwaards de Princegracht, strekkende van halver Princegracht westw. op tot 
halver stadsgracht, belend ten noorden Roelof de Hoop Claaszn en ten zuiden de
Stadsgracht
Een Mergen 3 hond weiland genaamd de Geer, in het 1ste Weer op Liesveld, strek-
kende van het zandpad van de Broeksteeg tot halve sloot van Jacobus van Lomwel
en van halver Liesveldse Steeg mede tot halve sloot van Jacobus van Lomwel
belast met slag Hogendijk in Paal 268
De helft van Vier hond en 40 Roeden tuin- en bouwland genaamd de Galgenakker
noordw. de Liesveldse Steeg en oostw. de Broeksteeg, strekkende van het zandpad
der Broeksteeg tot halver Vaarsloot en van halver Liesveldse Steeg tot halver sloot
van Arie Vendeloo, waarvan Frederika van Dijk de andere helft reeds bezit.
Hierin is begrepen: een hoekje land omtrent 40 Roeden in erfpacht van Ameide
Een Mergen vier hond 62,5 Roeden wei- en griendland genaamd het Smalweer
zijnde op het Griendland 3-jarig Rijsgewas, in het 8ste Weer op Zevenhoven, strek-
kende van het zandpad der Broeksteeg tot halver Zevenhovense Wetering, belend
ten noorden de wed.e Dirk van Elk en dhr. Alewijn Duijbus en ten zuiden 1 Mergen
vier hond en 62,5 Roeden wei- en griendland van Frederika van Dijk, belast met slag
Hogendijk in Paal 314
Vier Mergen drie hond en 50 Roeden boomgaard- en weiland in het 9de Weer op
Aaxterveld, strekkende van over het Zandpad der Broeksteeg tot halver Aaxtter-
veldse Steeg, belend ten noorden Alewijn Duijbus en ten zuiden Louw Pieters van
Lomwel, belast met slag Hogendijk in paal 335
Twee Mergen twee hond en 25 Roeden hooiland mede in het 9de Weer op Aakster
veld, strekkend van halver Aaksterveldse Steeg tot over de Kleine Vliet, belend ten
noorden Anthonij de Groot en ten zuiden Jacobus van Lomwel, belast met slag
Hogendijk in Paal 282
Het oude hooi in de Berg op de Hofstede, maar ook alle hooi dat al gemaaid, ge-
hooid en ingezameld was
Alle Stommelhout, de mesthokken, horden, paalwerk, planken 5420 Gld.
Extra Onderpand:
Twee Mergen een hond hooiland op Aaxterveld in het 33ste Weer, strekkende van
de sloot over de Kleine Vliet belend ten zuiden dhr en vrouwe van Ameide en ten
noorden Adrianus Verheij
Vier hond en 40 Roeden bouwakker (de andere helft van hetgeen hierboven is be-
schreven), 
Een Mergen Rietzouwe onder Meerkerk aan den Zouwendijk in de Zederik, belend
ten zuidwesten Joh.s Slingerland en ten noordwesten Cs. Jongkind
Een Mergen hooi zouwens onder Meerkerk, belend noord- en zuidw. de wed.e
Dirk Willemse

Frederika verhuurt aan Abraham van der Leede en aan Amel Oskamp

versie 01, oktober 2018 uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 40 van 53



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen

Zij zal tevens overnemen:
het volwassen en kleinvee
het paard
een boerenwagen
een houtslede
een wip
enige tuigen en stalgereedschappen
Er volgen nog wat andere voorwaarden
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
258/fiche457 54:Transport Arie Prins en WaV/AvdH/JvKs

Geertje Versluijs echtelieden wonende te Gorinchem
De helft (Aart de Ruijter heeft al de andere helft) van
Vier Mergen hooi- en rietland in de Zouwens onder Ameide, strekkende van de 
Westhoek van de Wiel langs de Zouwendijk tot aan de halve sloot van de wed.e en
kinderen Cornelis Perk, belend ten oosten Jan van der Meijden, de kinderen van
wijlen Jan van der Ham en de wed. Pieter van Tienhoven en ten westen de 
Zouwendijk
Een Mergen hooi- en rietland als voren, strekkende van halver sloot van de wed.e
en kinderen van Cornelis Perk tot het rietland van Klaas van der Ham, belend ten
westen Jan van der Meijden en de kinderen van wijlen Jan van der Ham en ten
oosten de Doven Vliet.
Op 09-02-1780 aan Peter Hardenbol getransporteerd met de last van een schuld=
brief van 600 Gld. tbv. Jan den Hartog, wonende onder Lakerveld

Aart de Ruijter weduwnaar van Stijntjen van Rooijen, wonende alhier 325 Gld.
Hij neemt de schuldbrief van 600 Gld. te zijnen laste en betaalt 25 Gld. aan Arie en
Geertje

262/fiche 463 55:hypotheek Johanna Bossert wed.e en erfgenamen van Nicolaas Visser, wonende alhier 19-11-1810 WaV/AC/JvKs
Onderpand:
Huis en erve genummerd 19, benedenDams, alwaar ten zuiden Jan Roothorst en 
ten noorden Pieter Kloos
Een huis en erve genummerd 90 aan de Voorstraat alwaar ten zuiden Arie van der
Ham en Peter van der Ham en ten noorden Cornelis Sauer

Alewijn Duijbus 199 Gld.

265/fiche 468 56:procuratie Teunis van Mouwrik 24-11-1810 WaV/AvdH/JvKs
Gerrit van Mourik als in huwelijk hebbende
Neeltje van Mouwrik zuster van Teunis van Mouwrik, tezamen wonende binnen deze Stede

De ouders van Teunis en Neeltje van Mouwrik zijn: wijlen Jan van Mouwrik en
Geertje Vogel, in der tijd echtelieden wonende en overleden te Ameide
Teunis en Neeltje zijn de enige nagelaten kinderen
Schuldbrief d.d. 14-07-1779 tbv Willem van Lomwel gepasseerd voor S&S Ameide
waarin schuld werd bekend van 600 Gld.

Willem de Kogel
Adrianus Verheij als weduwnaar en erfgenaam van Geertruij de Kogel
Arie v der Ham de Jongste (gehuwd met Wilhelmina de Kogel)  als eigenaren van de hypotheekbrief

De comparanten Teunis, Gerrit en Neeltje geven procuratie aan Arie van der Ham
de Jongste om de publiek te verkopen:
de Huizingen 54 en 55 en boomgaard in de Peperstraat en aan de Achterweg en 
met de kooppenningen de schuld in te lossen
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
268/fiche 472 57:hypotheek Arie Fredrikse wonende aan de Zouwendijk 01-12-1810 LN/JvKs

is schuldig de huurpenningen over 1807, 1808, 1809 en 1810 van
4,5 Mergen weiland op Liesveld over 1807 t/m 1810
5 Mergen hooiland aan het einde en westw. de Aaxterveldsesteeg d.d. 25-07-1809
publiek verhuurd door dhr. van Ameide
Plus diverse bedragen aan omslagen e.d.
onderpand
Een huis genummerd 116, erve en boomgaardje aan de Zouwendijk, belend ten 
zuiden Arie van der Ham en ten noorden de wed.e en zoon Cornelis van den Andel
Twee Mergen weiland in het 15de Weer op Liesveld, belend ten westen de wed.e 
en zoon Cornelis van den Andel en ten oosten Fredrik Bastiaanse
Vier hond hooiland onder Meerkerk in de Middelbroek aan de Zouwendijk, belend
ten zuiden de erven Gerrit Brouwer en ten noorden Frederik Brouwer

Warnardus Verhagen schout en secretaris alhier 600 Gld.

271/fiche478 58:transport Gerrit van Tienhoven dijkmeester van de Alblasserwaard, wonende alhier in q.t als gevolmachtigde van WaV/AvdH/AC
Johan Repelaer drost van het 3de kwartier in het Dep.t Maasland, dijkgraaf van de Alblasserwaard

wonende te Dordrecht. Volmacht d.d. 06-12-1810 voor notaris Cornelis Bax verle-
den
Twee Mergen een hond en 50 Roeden hooiland in het 5de Weer op Aaxterveld, 
strekkende v halver Aaksterveldse Steeg tot over de Kleine Vliet, belend ten noor-
den Teunis van Middelkoop en ten zuiden 2 M 1 hond 50 R hooiland zoals vandaag
getransporteerd tbv Cornelis de Jong, wonende te Tienhoven, belast met slag 
Hogendijk 49 op de Sluijsendijk
Twee Mergen weiland in het 7de Weer op Liesveld, strekkende van halver Lies-
veldse steeg tot over de Zandwetering, belend ten westen Hermanus Diepenhorst 
Leendertszn en ten oosten 2M heden aan Cornelis de Jong getransporteerd belast
met slag Hogendijk in Paal 154.

Jan van den Andel wonende alhier 08-12-1810 1000 Gld.

275/fiche 485 59:transport Gerrit van Tienhoven dijkmeester van de Alblasserwaard, wonende alhier in q.t als gevolmachtigde van WaV/AvdH/AC
Johan Repelaer drost van het 3de kwartier in het Dep.t Maasland, dijkgraaf van de Alblasserwaard

wonende te Dordrecht. Volmacht d.d. 06-12-1810 voor notaris Cornelis Bax verle-
den
Twee Mergen een hond en 50 Roeden hooiland, in het 6de Weer op Aaxterveld, 
strekkende van halver Aaksterveldes Steeg tot over de Klein Vliet, belend ten 
noorden nu Jan van den Andel, en ten zuiden Jan Verheij, belast met slag Hogendijk
in Paal 352
Twee Mergen weiland in het 7de Weer op Liesveld, strekkende van halver Lies-
veldse Steeg tot over de Zandwetering, belend ten oosten Aafje de Groot en ten 
westen nu Jan van den Andel belast met slag Hogendijk 154 (in het zgn Smaldeel)
in Paal 24 op de Sluijsendijk

Cornelis de Jongh wonende te Tienhoven 08-12-1810 1000 Gld.
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folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
279/fiche 492 60:registratie Johan Repelaer wonende te Dordrecht 06-12-1810

procuratie geeft volmacht aan
Gerrit van Tienhoven dijkmeester van de Alblasserwaard

om te cederen aan
Cornelis de Jongh wonende te Tienhoven

Twee Mergen 150 Roeden hooiland in 't 6de Weer op Aaxterveld, strekkende van
halver Aaksterveldse Steeg tot over de klijne Vliet, belend noorden eveneens 2 M
150 Roeden hooiland aan Jan Verheij, belast met slag Hogendijk in Paal 352
Twee Mergen weiland in het 7de Weer op Liesveld, strekkende van halve Liesveld-
se Steeg tot over de Zandwetering, belend ten oosten Aafje de Groot en ten westen
2 M Weiland aan Jan van Andel verkocht, belast met een deel der slagen Hogendijk
in Paal 454 in het zgn smaldeel van Liesveld, en in Paal 24 op den Sluijsendijk 1000 Gld.

Jan van den Andel Twee Mergen een hond en 50 Roeden hooiland in het 5de Weer op Aaxterveld, 
strekkende v halver Aaksterveldse Steeg tot over de Kleine Vliet, belend ten noor-
den Teunis van Middelkoop en ten zuiden 2 M 1 hond 50 R hooiland zoals vandaag
getransporteerd tbv Cornelis de Jong, wonende te Tienhoven, belast met slag 
Hogendijk 49 op de Sluijsendijk
Twee Mergen weiland in het 7de Weer op Liesveld, strekkende van halver Lies-
veldse steeg tot over de Zandwetering, belend ten westen Hermanus Diepenhorst 
Leendertszn en ten oosten 2M heden aan Cornelis de Jong getransporteerd belast
met slag Hogendijk in Paal 154. 1000 Gld.

281/fiche 495 61:acte af- Adrianus Diepenhorst weduwnaar wijlen Judith van Iterson, wonende binnen deze Stede 10-12-1810 WaV/AvdH/JvKs
stand van in krachte van het testament van Frans Dotter en Aaltje Bulle, in der tijd echtelieden
verband d.d. 22-06-1801 en 31-12-1805 te Zaltbommel gepasseerd, geopend 27-07-1807

genietende van de revenuen bij dat testament omschreven
Twee Mergen land genaamd de Zandkamp en
Veertien .. Hond land genaamd de Hoeven
jaarlijks 100 Gld.
Hem is verzocht om de stukken land te mogen verkopen en Adrianus ontslaat het
land uit het verband

284/fiche 499 62:hypotheek Arie Fredrikse wonende aan de Zouwendijk onder deze Stede 13-12-1810 LN/JvKs
Onderpand
Een huis genummerd 116, erve en boomgaardje aan de Zouwendijk, belend ten 
zuiden Arie van der Ham en ten noorden de wed.e en zoon Cornelis van den Andel
Twee Mergen weiland in het 15de Weer op Liesveld, belend ten westen de wed.e 
en zoon Cornelis van den Andel en ten oosten Fredrik Bastiaanse
Vier hond hooiland onder Meerkerk in de Middelbroek aan de Zouwendijk, belend
ten zuiden de erven Gerrit Brouwer en ten noorden Frederik Brouwer
Het huis op 10-03-1803 aan Arie Fredrikse getransporteerd

Warnardus Verhagen Schout en secretaris dezer Stede 199:19:0 Gld.
geld heeft gediend ter aflossing van twee onderhandse obligaties d.d. 01-1806 t.b.v.
de wed.e Cornelis van den Andel gepasseerd zijnde groot geweest 400 Gld.
en een tweede d.d. 20-09-1806 tbv Jacobus van Lomwel, groot geweest 1499 Gld.
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287/fiche 504 63:transport Arie Fredrikse wonende aan de Zouwendijk onder deze Stede WaV/LN/JvKs
Een Rietplek nabij zijn woonhuis oostw. de Zouwendijk, strekkende deels van halver
sloot van zijn boomgaardje en deels van de Zouwendijk tot wat vroeger de Zederik
was
In zijn bezit gekomen op 10-03-1803

Alewijn Duijbus wonende alhier 13-12-1810 1300 Gld.

291/fiche 510 64: transport Jan van der Meijden wonende aan de Zouwendijk alhier WaV/AvdH/AC
Een Mergen een hond weiland in het 5de Weer op Zevenhoven, strekkende van 
halver sloot van de kweldam tot halver Zevenhovense Wetering belend ten zuiden
de wed.e en zoon van Cornelis van den Andel en ten noorden Arie van der Ham, 
in huwelijk hebbende Willemina de Kogel

Alewijn Duijbus wonende alhier 16-12-1810 575 Gld.

294/fiche 515 65:transport Theodorus Jan du Bon WaV/LN/JvKs
Brooks wonende alhier als gevolmachtigde van 

Daniel Gerard v der Burgh vrijheer van Kronenburgh en Loenen, heer van Loenen en Nieuwersluijs, Dom-
Dekan en Kanonik ten Dom te Utrecht etc. etc.

Paulus Adriaan Beelaerts vroedschap der stad Utrecht en
Bartha Theodora Maria Ram echtelieden
Laurent Theodore Nepveu vroedschap der stad Utrecht en
Albertina Helena Elisabeth

Ram echtelieden
Daniel Gerard, Bartha Theodora Maria en Albertina Helena Elisabeth zijn de enige
erfgenamen van Ignatia Maria Bichon, in leven echtgenote van Daniel Gerard van
der Burgh. Testament d.d. 25-08-1795 S&S Tienhoven
Procuratie d.d. 18-12-1810 te Utrecht voor notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh
Vier Mergen een hond weiland en griendland in het 14de Weer op Zevenhoven ge-
naamd het Klaphek, belend ten noorden de Zandwetering en ten zuiden Alewijn 
Duijbus, strekkende van het Zandpad der Broeksteeg tot de Zevenhovense Wete-
ring, belast met slag Hogendijk in Paal 320 en 321

Alewijn Duijbus mede wonende alhier 26-12-1810 1700 Gld.
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300/fiche 525 66: transport Theodorus Jan du Bon WaV/LN/JvKs
Brooks wonende alhier als gevolmachtigde van 

Daniel Gerard v der Burgh vrijheer van Kronenburgh en Loenen, heer van Loenen en Nieuwersluijs, Dom-
Dekan en Kanonik ten Dom te Utrecht etc. etc.

Paulus Adriaan Beelaerts vroedschap der stad Utrecht en
Bartha Theodora Maria Ram echtelieden
Laurent Theodore Nepveu vroedschap der stad Utrecht en
Albertina Helena Elisabeth

Ram echtelieden
Daniel Gerard, Bartha Theodora Maria en Albertina Helena Elisabeth zijn de enige
erfgenamen van Ignatia Maria Bichon, in leven echtgenote van Daniel Gerard van
der Burgh. Testament d.d. 25-08-1795 S&S Tienhoven
Procuratie d.d. 18-12-1810 te Utrecht voor notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh
Huis en erve genummerd 97 aan de Voorstraat, strekkende voouit de diepte van de
Lek tot aan het huis en erve van Johannes Plooster, belend ten zuiden chirurgijn
Lagendijk en ten noorden de wed.e en zoon van Cornelis van den Andel

Johannes Plooster mede alhier woonachtig 26-12-1810 820 Gld.

305/fiche 534 67: transport Theodorus Jan du Bon LN/AvdH/JvKs
Brooks wonende alhier als gevolmachtigde van 

Daniel Gerard v der Burgh vrijheer van Kronenburgh en Loenen, heer van Loenen en Nieuwersluijs, Dom-
Dekan en Kanonik ten Dom te Utrecht etc. etc.

Paulus Adriaan Beelaerts vroedschap der stad Utrecht en
Bartha Theodora Maria Ram echtelieden
Laurent Theodore Nepveu vroedschap der stad Utrecht en
Albertina Helena Elisabeth

Ram echtelieden
Daniel Gerard, Bartha Theodora Maria en Albertina Helena Elisabeth zijn de enige
erfgenamen van Ignatia Maria Bichon, in leven echtgenote van Daniel Gerard van
der Burgh. Testament d.d. 25-08-1795 S&S Tienhoven
Procuratie d.d. 18-12-1810 te Utrecht voor notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh
Twee huizen, schuur genummerd 44 en 45, jonge boomgaar omtrent vier hond
westw. de Achterweg en oostw. de stadsgracht, strekkende van het huis van
Hermanus Diepenhorst Lzn. tot over het zandpad van de Tiendweg 
een kleijn erfje, hofje en boomgaard westw. de Achterweg aan de stoep of afweg
aan de Hogendijk gekomen van de Diaconie Armen Ameide

Warnardus Verhagen Schoute en secretaris Ameide en Hoogheemraad van de Lekkendijk benedenDams 26-12-1810 2782 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
310/fiche 543 68: transport Theodorus Jan du Bon WaV/LN/JvKs

Brooks wonende alhier als gevolmachtigde van 
Daniel Gerard v der Burgh vrijheer van Kronenburgh en Loenen, heer van Loenen en Nieuwersluijs, Dom-

Dekan en Kanonik ten Dom te Utrecht etc. etc.
Paulus Adriaan Beelaerts vroedschap der stad Utrecht en
Bartha Theodora Maria Ram echtelieden
Laurent Theodore Nepveu vroedschap der stad Utrecht en
Albertina Helena Elisabeth

Ram echtelieden
Daniel Gerard, Bartha Theodora Maria en Albertina Helena Elisabeth zijn de enige
erfgenamen van Ignatia Maria Bichon, in leven echtgenote van Daniel Gerard van
der Burgh. Testament d.d. 25-08-1795 S&S Tienhoven
Procuratie d.d. 18-12-1810 te Utrecht voor notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh
Vier Mergen twee hond hooiland in het 34ste Weer op Aakstervald, genaamd de
Hoef, strekkende van halver Aaksterveldse steeg tot over de Kleine Vliet belend
ten zuiden Adrianus en Cornelis Verheij en ten noorden Frederika van Dijk

Frederika van Dijk mede alhier woonachtig 26-12-1810 1325 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
314/fiche 551 69:registratie Daniel Gerard v der Burgh vrijheer van Kronenburgh en Loenen, heer van Loenen en Nieuwersluijs, Dom- 18-12-1810

Procuratie Dekan en Kanonik ten Dom te Utrecht etc. etc.
Paulus Adriaan Beelaerts vroedschap der stad Utrecht en
Bartha Theodora Maria Ram echtelieden
Laurent Theodore Nepveu vroedschap der stad Utrecht en
Albertina Helena Elisabeth

Ram echtelieden
Daniel Gerard, Bartha Theodora Maria en Albertina Helena Elisabeth zijn de enige
erfgenamen van Ignatia Maria Bichon, in leven echtgenote van Daniel Gerard van
der Burgh. Testament d.d. 25-08-1795 S&S Tienhoven
Zij benoemen tot hun procuratiehouder:

Theodorus Jan du Bon 
Brooks wonende alhier 

om te cederen aan
Johannes Plooster Huis en erve genummerd 97 aan de Voorstraat, strekkende voouit de diepte van de

Lek tot aan het huis en erve van Johannes Plooster, belend ten zuiden chirurgijn
Lagendijk en ten noorden de wed.e en zoon van Cornelis van den Andel

Warnardus Verhagen Twee Huizingen en erven nr. 44 aan het Zuideinde, en westw. van de Achterweg in
twee perceelen en dus ieder van de huizen en erven afzonderlijk
Een huis en schuur daarachter genummerd 45 met erve en jong boomgaard omtrent
4 hond, westw. de Achterweg en oostw. de Stadsgracht, strekkende van de huizinge
en erve van Hermanus Diepenhorst Leendertszn. tot over het Zandpad van de 
Tiendweg
Onder Tienhoven:
Een morgen een hond en 50 Roeden boomgaardland en een klein hoekje griendland
in het 37ste Weer, strekkende van halver dwarssloot van Adrianus en Cornelis 
Verheij tot de dwarssloot van het navolgende perceel, belend ten westen Teunis van
Middelkoop en ten oosten de brandsloot
Onder Ameide en Tienhoven:
Een morgen en drie hond boomgaard, riet- en griendland in het 37ste Weer in de 
Voorslagen, strekkende van halver sloot van de Hoogenwaard tot aan de Hogendijk,
belend ten oosten de brandsloot en ten westen Warnardus Verhagen 
een erfje, hofje en boomgaardland strekkende van bovengenoemd perceel tot aan
de stoep of afweg, belend ten noorden de Hogendijk en ten zuiden het uitpaadje van
en naar de brandsloot

Alewijn Duijbus Vier Mergen een hond weiland en griendland in het 14de Weer op Zevenhoven ge-
naamd het Klaphek, belend ten noorden de Zandwetering en ten zuiden Alewijn 
Duijbus, strekkende van het Zandpad der Broeksteeg tot de Zevenhovense Wete-
ring, belast met slag Hogendijk in Paal 320 en 321

Frederika van Dijk Vier Mergen twee hond hooiland in het 34ste Weer op Aakstervald, genaamd de
Hoef, strekkende van halver Aaksterveldse steeg tot over de Kleine Vliet belend
ten zuiden Adrianus en Cornelis Verheij en ten noorden Frederika van Dijk
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
318/fiche 599 70: transport Theodorus Jan du Bon WaV/LN/JvKs

Brooks wonende alhier als gevolmachtigde van 
Daniel Gerard v der Burgh vrijheer van Kronenburgh en Loenen, heer van Loenen en Nieuwersluijs, Dom-

Dekan en Kanonik ten Dom te Utrecht etc. etc.
Paulus Adriaan Beelaerts vroedschap der stad Utrecht en
Bartha Theodora Maria Ram echtelieden
Laurent Theodore Nepveu vroedschap der stad Utrecht en
Albertina Helena Elisabeth

Ram echtelieden
Daniel Gerard, Bartha Theodora Maria en Albertina Helena Elisabeth zijn de enige
erfgenamen van Ignatia Maria Bichon, in leven echtgenote van Daniel Gerard van
der Burgh. Testament d.d. 25-08-1795 S&S Tienhoven
Procuratie d.d. 18-12-1810 te Utrecht voor notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh
Zes Mergen hooiland in het 17de = 27ste Weer op Aaksterveld, strekkend van 
halver Aaksterveldse Steeg tot over het zandpad van de Broeksteeg, belend ten 
noorden de Pastorije van Ameide en Tienhoven en Roelof de Hoop Claaszn., en ten
zuiden Arie van Lomwel en Arie Heijkoop van Lomwel en Claas Fredrikse, belast
met slag Hogendijk in Paal 376

Jan van den Andel alhier woonachtig 26-12-1810 1480 Gld.

323/fiche 567 72:Transport Theodorus Jan du Bon WaV/LN/JvKs
Eendenkooi Brooks wonende alhier als gevolmachtigde van 

Daniel Gerard v der Burgh vrijheer van Kronenburgh en Loenen, heer van Loenen en Nieuwersluijs, Dom-
Dekan en Kanonik ten Dom te Utrecht etc. etc.

Paulus Adriaan Beelaerts vroedschap der stad Utrecht en
Bartha Theodora Maria Ram echtelieden
Laurent Theodore Nepveu vroedschap der stad Utrecht en
Albertina Helena Elisabeth

Ram echtelieden
Daniel Gerard, Bartha Theodora Maria en Albertina Helena Elisabeth zijn de enige
erfgenamen van Ignatia Maria Bichon, in leven echtgenote van Daniel Gerard van
der Burgh. Testament d.d. 25-08-1795 S&S Tienhoven
Procuratie d.d. 18-12-1810 te Utrecht voor notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh
Een eendenkooi met de visserije, alsmede hooi-, wei- en griendland (behalve het 
Eendenweid) 6 Mergen 2 hond aan de Zouwendijk, belend ten oosten en noorden de
Zouwendijk en ten noorden en ten westen Arie van der Ham den Oudsten en de
wed.e Pieter van Tienhoven en ten zuidoosten Leendert Noordegraaff en de wed.e
Hermanus Drost, strekkende van de Zouwendijk tot halver sloot van de Wielkade
Twee en een halve Mergen hooiland in het 24ste Weer op Aaxterveld, strekkende
van halver Aaxterveldsesteeg tot over de Kleine Vliet belend ten noorden en ten 
zuiden Arie van Lomwel en Arie Heijkoop van Lomwel, belast met slag Hogendijk
nr. 15 op de Sluijsendijk

Arie v der Ham de Jongste 31-12-1810 6550 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
330/fiche 579 73: registratie Daniel Gerard v der Burgh vrijheer van Kronenburgh en Loenen, heer van Loenen en Nieuwersluijs, Dom- WaV/LN/JvKs

Procuratie Dekan en Kanonik ten Dom te Utrecht etc. etc.
Paulus Adriaan Beelaerts vroedschap der stad Utrecht en
Bartha Theodora Maria Ram echtelieden
Laurent Theodore Nepveu vroedschap der stad Utrecht en
Albertina Helena Elisabeth

Ram echtelieden
Daniel Gerard, Bartha Theodora Maria en Albertina Helena Elisabeth zijn de enige
erfgenamen van Ignatia Maria Bichon, in leven echtgenote van Daniel Gerard van
der Burgh. Testament d.d. 25-08-1795 S&S Tienhoven
Zij benoemen tot hun procuratiehouder:

Theodorus Jan du Bon 
Brooks wonende alhier 

om te cederen aan
Arie van der Ham de Jonge Een eendenkooi met de visserije, alsmede hooi-, wei- en griendland (behalve het 

Eendenweid) 6 Mergen 2 hond aan de Zouwendijk, belend ten oosten en noorden de
Zouwendijk en ten noorden en ten westen Arie van der Ham den Oudsten en de
wed.e Pieter van Tienhoven en ten zuidoosten Leendert Noordegraaff en de wed.e
Hermanus Drost, strekkende van de Zouwendijk tot halver sloot van de Wielkade
Twee en een halve Mergen hooiland in het 24ste Weer op Aaxterveld, strekkende
van halver Aaxterveldsesteeg tot over de Kleine Vliet belend ten noorden en ten 
zuiden Arie van Lomwel en Arie Heijkoop van Lomwel, belast met slag Hogendijk
nr. 15 op de Sluijsendijk 30-12-1810

332/fiche 582 74: transport Theodorus Jan du Bon WaV/LN/JvKs
ambachts- Brooks wonende alhier als gevolmachtigde van 
heerlijkheid Daniel Gerard v der Burgh vrijheer van Kronenburgh en Loenen, heer van Loenen en Nieuwersluijs, Dom-
Amdie Dekan en Kanonik ten Dom te Utrecht etc. etc.

Paulus Adriaan Beelaerts vroedschap der stad Utrecht en
Bartha Theodora Maria Ram echtelieden
Laurent Theodore Nepveu vroedschap der stad Utrecht en
Albertina Helena Elisabeth

Ram echtelieden
Daniel Gerard, Bartha Theodora Maria en Albertina Helena Elisabeth zijn de enige
erfgenamen van Ignatia Maria Bichon, in leven echtgenote van Daniel Gerard van
der Burgh. Testament d.d. 25-08-1795 S&S Tienhoven
Procuratie d.d. 18-12-1810 te Utrecht voor notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh
De Ambachtsheerlijkheid der Stede Ameide met alle rechten en gerechtigheden,
mitsgaders domeinen en wat daarbij hoort: dubbele bank of gestoelte en de tombe
met de begraafplaats en de kerk te Ameide
Huizinge en erve nr. 1 op de Dam, zijnde het stadhuis en de waag

Daniel Gerard v der Burgh 11-01-1811 16450 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
338/fiche 592 75:registratie Daniel Gerard v der Burgh vrijheer van Kronenburgh en Loenen, heer van Loenen en Nieuwersluijs, Dom- 03-01-1811

Procuratie Dekan en Kanonik ten Dom te Utrecht etc. etc.
Paulus Adriaan Beelaerts vroedschap der stad Utrecht en
Bartha Theodora Maria Ram echtelieden
Laurent Theodore Nepveu vroedschap der stad Utrecht en
Albertina Helena Elisabeth

Ram echtelieden
Daniel Gerard, Bartha Theodora Maria en Albertina Helena Elisabeth zijn de enige
erfgenamen van Ignatia Maria Bichon, in leven echtgenote van Daniel Gerard van
der Burgh. Testament d.d. 25-08-1795 S&S Tienhoven
Zij benoemen tot hun procuratiehouder:

Theodorus Jan du Bon 
Brooks wonende alhier 

om te cederen aan
Daniel Gerard v der Burgh De Ambachtsheerlijkheid der Stede Ameide met alle rechten en gerechtigheden,

mitsgaders domeinen en wat daarbij hoort: dubbele bank of gestoelte en de tombe
met de begraafplaats en de kerk te Ameide
Huizinge en erve nr. 1 op de Dam, zijnde het stadhuis en de waag

340/fiche 596 76: transport Arie v der Ham de Jongste heeft volmacht van LN/JvL/AvdH
Teunis van Mourik en
Gerrit van Mourik als in huwelijk hebbende 
Neeltje van Mourik zuster van Teunis van Mourik

Teunis en Neeltje zijn de enige nagelaten kinderen en erven van Jan van Mourik en
Geertje Vogel in der tijd echtelieden, gewoond hebbende binnen deze Stede
Twee huizingen genummerd 54 en 55 en boomgaardje in de Peperstraat en aan de
Achterweg, strekkende v de halve Peperstraat tot het huis en erve van Jan Verheij
en van over de brandsloot tot over de Achterweg tot het voetpad aldaar. 
In eigendom gekregen in 1806

Warnardus Verhagen 11-01-1811 810 Gld.

344/fiche 603 77: transport Warnardus Verhagen schout en secretaris dezer Stede LN/AC/JvKs
Willem Pernis notaris en procureur te Vianen, beiden in q.t als curatoren aangesteld 05-07-1810

in de boedel van wijlen Pieter Meuzer, in leven heelmester te Ameide en op 31-03-
1810 overleden
Huis en erve genummerd 59 aan het Noordereinde van de Nieuwstraat, tegen de
Hogen Lekkendijk, daar ten noorden, oosten en westen de Hogen Lekkendijk of Rol
In zijn eigendom gekomen 21-08-1804

Alewijn Duijbus wonende alhier 11-01-1811 630 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
347/fiche 608 78: acte van Coenraad de Jongh gerechtsbode van Tienhoven is aangesteld als voogd bij 23-02-1811

voogdije mutueel testament van wijlen Hermanus van Dommelen en Maria Korevaar in der
tijd echtelieden, gepasseerd op 21-11-1804 voor S&S Brandwijk en Gijbeland, 
samen met 

Hendrik Nieuwland destijds wonende te Laagblokland
Hermanus van Dommelen is overleden in 1805 en op dat moment nalatende 4 kin-
deren:

Arie van Dommelen oud 16 jaren
Lijntje van Dommelen oud 13 jaren
Immigje van Dommelen oud 8 jaren en
Hermijntje van Dommelen oud 5 jaar, waarvan Maria Korevaar bij het overlijden van Hermanus zwanger was

Maria is hertrouwd in 1806 met Cornelis Vlot, wonende onder Ammers Graafland
Hendrik Nieuwland is echter overleden in 1809. Voor hem in de plaats is aangesteld

Cornelis Tukker neef van 's moeders zijde, landbebouwer wonende onder Brandwijk

349/fiche 613 79: acte van Willem Evertsz Spaan acte d.d. 03-04-1795 te Amsterdam voor notaris Johannes Lambertus Budde 25-02-1811 WaV/AvdH/JvKs
assumtie en Hij stelt hierin aan als administrateur
surrogatie Floris Adriaan van Hall notaris te Vianen. Deze is echter overleden 29-06-1808 en de mede administrateur

Hendrik van der Poel destijds bij Willem Evertsz Spaan inwonende, is per 05-06-1809 is vertrokken
Nu wordt aangewezen:

Warnardus Verhagen als administrateur en
Cornelis Verhagen , zijn zoon, hoog Heemraad van de Alblasserwaard als toeziend administrateur

351/fiche 617 80: acte van Warnardus Verhagen weduwnaar en erfgenaam van wijlen Cornelia Machteld Verveer, overleden 05-02- 25-02-1811 AvdH/JvKs
voogdije 1795. Mutueel testament d.d. 06-05-1786 voor notaris Florus Adriaan van Hall te

Vianen gepasseerd. Voogd is Warnardus en zijn neef 
Philippus Verhagen Metman predikant te Waalwijk en zijn aangehuwde neef 
Simon  Cornelis  v Appeltere secretaris van Gorinchem en als toeziend voogd zijn neef
Abraham Metman wonende te Gorinchem
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 11
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
353/fiche 621 81: testament Jan Verheij weduwnaar en erfgename v Elisabeth Versteeg, wonende alhier aan de Achterweg 26-02-1811 WaV/JvL/AvdH

< 5000 Gld. Hij prelegateert zijn klederen van linnen, wol en stoffen, goud- en zilverwerk te zijne
lijve en sieraard alsook zijn kerkboeken aan de jongste zoon van zijn overleden
broeder Willem Verheij

Isaac Verheij en aan de zoon van zijn overleden broeder Jacobus Verheij
Willem Verheij en bij vooroverlijden deszelfs broeder Corstiaan Verheij

De klederen etc. van zijn overleden echtgenote gaan naar haar vrienden
Tot erfgenamen verder:
De ene helft aan de nagelaten kinderen van zijn overleden broeder Willem Verheij
en de andere helft aan de nagelaten kinderen van zijn overleden broeder Jacobus
Verheij
Tot executeurs benoemt hij zijn aangehuwde neven

Johannes Ramot wonende te Lexmond en
Leendert Seelen wonende te Schoonhoven

Tot voogden over de minderjarige kinderen dezelfde neven en tot toeziend voogd:
Corstiaan Verheij zoon van zijn overleden broeder Willem Verheij

358/fiche 631 81: transport Theodorus Jan du Bon WaV/LN/AvdH
Brooks wonende alhier als gevolmachtigde van 

Daniel Gerard v der Burgh vrijheer van Kronenburgh en Loenen, heer van Loenen en Nieuwersluijs, Dom-
Dekan en Kanonik ten Dom te Utrecht etc. etc.

Paulus Adriaan Beelaerts vroedschap der stad Utrecht en
Bartha Theodora Maria Ram echtelieden
Laurent Theodore Nepveu vroedschap der stad Utrecht en
Albertina Helena Elisabeth

Ram echtelieden
Daniel Gerard, Bartha Theodora Maria en Albertina Helena Elisabeth zijn de enige
erfgenamen van Ignatia Maria Bichon, in leven echtgenote van Daniel Gerard van
der Burgh. Testament d.d. 25-08-1795 S&S Tienhoven
Procuratie d.d. 18-12-1810 te Utrecht voor notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh
Een windkoornmolen, molenaarshuis genummerd 121 en erve aan de Sluis onder 
Ameide, strekkende ten noorden aan de Dijk en ten zuiden de wed.e en zoon van
Cornelis van den Andel
Permissiebiljet d.d. 01-10-1810 door Mr. Pieter Marrit, in q.t tot de directie over de
invordering van het Recht van Successie te Utrecht

Dirk van Brummelen 27-04-1811 8000 Gld.
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