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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Heerlijkheid 's-Heeraartsberg

Archiefbloknummer:
35275

Omvang:
528 inventarisnummer(s)2,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn 
geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Ambachtsheren van 's-Heeraartsberg, Bergambacht, en Ammerstol

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief van Ambachtsheren van 's-Heeraartsberg, Bergambacht, en Ammerstol (1577-1905) 
bestaat uit een verzameling stukken betreffende de ambachtsheren Alexander Magnus en Quillam 
Zeghers van Jedegem e.d.. Archiefmateriaal afkomstig van de ambachtsheren wordt o.a. gevormd 
door correspondentie, testamenten, diverse akten, rekeningen, en uitreksels uit doden- en 
doopboeken.
Het archief bestaat tevens uit bescheiden aangaande de Heerlijkheid van het huis "van Berge". 
Deze stukken omvatten o.a. tekeningen, diverse akten, lijsten van lijfrenten, instructies, vonnissen,
plakkaten, resoluties, octrooien, memories, taxaties en verklaringen.
Daarnaast zijn er ambtelijke stukken aanwezig, bescheiden m.b.t. beleningen van de 
ambachtsheerlijkheid, diverse financiële stukken, en stukken waarvan het verband met het archief 
niet duidelijk is.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Heerlijkheid 's-Heeraartsberg, nummer toegang 3.19.18, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Heerlijkheid 's-Heeraartsberg, 3.19.18, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Inventarisnummers die niet in de inventaris staan vermeld (5-11-1981):

260(d), 292A I en II, 295A II.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar

Afgescheiden archiefmateriaal

AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL
Lijst van ontbrekende stukken in het Heerlijkheidsarchief 's-Heerarentsberg, m.u.v. de charters (4-
11-1981):

Nos. 12, 40, 45, 51, (52), (53), 56, 65(d), 67, 91, 122, 137, 138(d), 182(d), 187A(d), 201(d), 208(d), 213, 
224, 263, 301(d), 324, 337(d), 338(d), 340, 341, 356, 364, 367(d), 370(d), 387, 397, 399, 404, 407, 
409(d), 412, 439, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

I. Stukken betreffende de ambachtsheren

I. STUKKEN BETREFFENDE DE AMBACHTSHEREN

1 Inventaris van de stukken betreffende de ambachtsheerlijkheid 's Heer Aertseberg, 
Bergambacht en Ammerstol,
1411-1622 2 delen
Deze inventaris moet zijn samengesteld ±1613.

2 Inventaris van de charters, papieren en verdere bescheiden, toebehorende aan 
Maria Magnus.

1 deel
Samengesteld ± 1669.

3 Inventaris van de stukken en verdere bescheiden betreffende de 
ambachtsheerlijkheid 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol, die in een 
koffer werden aangetroffen op
14 februari 1672 1 deel

4 Lijst van acten van belening van de ambachtsheerlijkheid 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol, toebehorende aan de familie van Hardenbroek.
1613-1792 1 stuk

1. Jacob Magnus en Petronella Symonsd.

1. JACOB MAGNUS EN PETRONELLA SYMONSD.
Zie ook inv.nrs. 71 en 72.

5 Mutueel testament ten overstaan van schepenen van Middelburg van Christiaen 
Haymans en Margarite Rombouts, parochianen in West-Monster,
1566 juli 21 1 charter
Margarite Rombouts wordt later huisvrouw van Symon Jansz. in Moyses, schoonvader van Jacob 
Magnus.

6 Mutueel testament ten overstaan van schepenen van Middelburg van Christiaan 
Harmans en Margariete Rombouts, parochianen in West-Monster,
1570 augustus 1 charter

7 Bul voor Jacob Magnus uit Zeeland voor het baccalaureaat in het canoniek recht 
aan de universiteit van Orleans,
1586 mei 12 1 charter

8 Acte van commissie door Phillippus à Rodenstein en Casparus Bittelmair van Jacob 
Magnus tot de Universiteit van Bonn,
1588 september 22 1 plakkert

9 Geslachtsregister der kinderen, geboren uit het huwelijk van Jacob Magnus en 
Petronella, gesloten Symonsd., op 7 october 1590 te Middelburg,
z.d. (w.s. begin 17e eeuw) 1 stuk

10 Bldz. 209 uit het memoriael van Jacob Magnus en Petronella Simons,
z.d. (w.s. ± 1622) 1 stuk
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--- Acte van Commissie door koning Jacob I van Engeland van Jacob Magnus in de 
Engelse adelstand,
december 1 1 charter
Ontbreekt
Voorheen bekend onder inv. nr. 11

--- Genealogische gegevens betreffende Frantyntie Poppendam,
z.d. (w.s. 17de eeuw) 1 stuk
Ontbreekt
Voorheen bekend onder inv. nr. 12

13 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Leyn 
Symonsz. Visscher, echtgenoot van Leunke Reiniers, wonende te Veere, voogd van 
het meerderjarige weeskind van Symon Jacobsz. Magnus en Lysbeth Pieter 
Bouwens Mot van vijf en twintig vlaamse ponden uit de goederen van de 
grootvader Pieter Bouwens Mot met een rente van dertig schellingen per jaar,
1565 juni 20 1 charter

2. Jacob Magnus

2. JACOB MAGNUS

14 Verklaring van baljuw, burgemeesters en schepenen van Gouda, dat de heer van 
Bergambacht is vrijgesteld van het betalen van bruggegeld over de Haestrechtse 
brug,
1619 januari 31
Afschrift uit het kamerboek,
1619 mei 21 1 stuk

15 Gedeelte uit het testament van Jacob Magnus, waarin aan zijn zoon Pieter Magnus 
de ambachtsheerlijkheid 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol wordt 
toegewezen,
z.d
1 afschrift,
1625 juli 6 1 stuk

3. Alexander Magnus

3. ALEXANDER MAGNUS

16 Acte van schuldbekentenis door Jacob Magnus aan zijn broers Alexander en 
Constantinus Magnus van vijftien honderd pond,
1620 juni 22 1 stuk

4. Constantinus Magnus

4. CONSTANTINUS MAGNUS

17 Staat van de goederen, toebehorende aan Constantinus Magnus,
z.d. (17e eeuw) 1 stuk

5. Symon Magnus

5. SYMON MAGNUS

18 Rekening en verantwoording door Bartholomeus van der Meere, rentmeester van 
de erfgenamen van Symon Magnus, heer van Melissant,
1635-1638 1 stuk

19 Brief van Pieter Boudaen Courtens aan zijn neef Martin Aureau te Venetie, met het 
verzoek om aan Symon Magnus uit te betalen 400 à 500 ducaten per jaar 
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gedurende zijn verblijf in Italie,
1631 januari 18 1 stuk

19A Testament van Roelandius Magnus, opgemaakt ten overstaan van Dirck 
Cornelissen, Denys Pieterssen en J. Cornelissen, notaris, Arnemuiden
1616 augustus 27
met een verklaring van mr Hugo Veth, secretaris van Middelburg, dat de 
erfgenamen van Johan Veth, voogt van de twee wezen van Symon Magnus en 
Cornelia Heyndr. Houdepype en Florys van Grijpskerk, weduwnaar van Johanna 
Jans van Roosenburch in aanwezigheid van Alcaras de la Palma dit testament 
hebben geopend,
z.d
afschrift,
1616 april 15 1 stuk

6. Pieter Magnus

6. PIETER MAGNUS

20-20.1 Acte, waarbij de Staten van Holland aan Pieter Magnus, heer van Ammers, 's Heer 
Aertsberg en Bergambacht, vergunnen om vrij over zijn leengoederen te 
beschikken,
1625 juli 7
met bijbehorend afschrift,
1627 october 14 1 charter en 1 stuk
20.1 Charter
20 Afschrift

21 Brieven voor Pieter Magnus, heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en 
Ammerstol,
1622-1647 18 stukken in 1 omslag

22 Brief van Pieter Magnus aan de kerkeraad van ----- inzake het geschil tussen van 
Capelle enerzijds en zijn neef Hendrik de Cupre anderzijds, over plaatsing van een 
stoel in de kerk, Middelburg,
1651 november 7
afschrift,
z.d 1 stuk

23 Brief van Pieter Magnus aan een vriend in Engeland,
z.d 1 stuk

24 Afgeloste schulden van Pieter Magnus,
1627-1655 18 stukken in 1 omslag

7. Christiaan de Cupre en Maria Magnus.

7. CHRISTIAAN DE CUPRE EN MARIA MAGNUS.
Zie ook inv.nrs. 123-125.

25 Acte der huwelijkse voorwaarden, gesloten tussen Christiaan de Cupre domheer te 
Utrecht, en Maria Magnus, dochter van Jacob Magnus, heer van Bergambacht, en 
Petronella Symons, waarbij getuigen waren Johan van Weede, schepen der stad en 
secretaris van het Domkapittel te Utrecht en de ouders van Maria Magnus,
1624 maart 28 2 stukken

26 Uitspraak door Steven Tenys en Willem Brouwer als testamentair executeurs van 
Jacob Magnus inzake het geschil tussen de erfgenamen over de verdeling der 
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nalatenschap,
1625 september 1 stuk

27 Mutueel testament van Christiaan de Cupre en Maria Magnus ten overstaan van 
Nicolaes Verduyn, notaris te Utrecht,
1638 september 6 1 stuk

28 Verklaring van Christiaan de Cupre en Maria Magnus ten overstaan van Nicolaas 
Verduyn, dat de langstlevende aan hun kinderen van 24 jaar en ouder zes duizend 
carolus gulden zal uitkeren,
1638 september 6
in de marge onderhandse verklaring, dat de langstlevende inplaats van zes duizend 
gulden per jaar honderd pond zal uitkeren,
1642 juli 28 1 stuk

29 Acte van procuratie ten overstaan van Cornelis Boy, notaris te Middelburg, door 
Pieter Magnus, heer van Bergambacht, wonende te Middelburg, voor Christiaan de 
Cupre, zijn zwager, om tijdens zijn afwezigheid hem als ambachtsheer te 
Bergambacht te vervangen,
1647 februari 19 1 stuk

30 Acte van boedelscheiding der goederen van wijlen Jacob Magnus tussen Maria 
Magnus, weduwe van Christiaan de Cupre en Pieter Magnus van der Dussen, wat 
betreft zijn deel en het deel van wijlen Alexander Magnus sedert 4 april 1650,
1656 1 stuk

31 Memorie van de opbrengst der goederen, nagelaten door Christiaan de Cupre,
1652-1653 1 stuk

32 Stukken betreffende het geschil tussen Maria Magnus, weduwe van Christiaan de 
Cupre en Jhr. Berent Adolph van Rede,
1653-1654 1 bundel

33 Brieven voor Christiaen de Cupre,
1629-1650 19 stukken in 1 omslag

34 Brieven voor mevrouw de Cupre zakelijke aangelegenheden betreffende,
1653-1668 20 stukken in 1 omslag

8. Catharina de Cupre

8. CATHARINA DE CUPRE

35 Acte van testament van Catharina de Cupre ten overstaan van Mathijs de la Faille, 
notaris te Utrecht,
1632 augustus 27
1 afschrift,
1635 november 27 1 stuk

9. Jacob de Cupre

9. JACOB DE CUPRE

36 Uitreksel uit het dodenboek van Ammerstol betreffende de begrafenis van Jacob de
Cupre, heer van 's Heer Aertsberg, Bergambecht en Ammerstol op 24 augustus 
1702, oud 77 jaren. Afschrift.
z.d 1 stuk
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37 Brief van Pieter van der Dussen aan zijn neef Jacob de Cupre te Utrecht betreffende 
finantiele aangelegenheden, Delft.
1665 december 7 1 stuk

10. George de Cupre.

10. GEORGE DE CUPRE.

38 Acte, van procuratie ten overstaan van Gerrit Houtman, notaris te Utrecht, door 
Maria Magnus voor Joris de Cupre om namens haar de gemene landsrekening aan 
te horen. Gelijktijdig afschrift.
1652 october 16 1 stuk

39 Acte, waarbij Maria Magnus ten overstaan van schout en schepenen van 
Ammerstol, schenkt aan Joris de Cupre een obligatie op de Staten van Holland en 
Zeeland van 66 pond, 13 schellingen en 4 grote vlaams per jaar, wegens aan haar 
bewezen diensten,
1660 october 6 1 stuk

40 Acte van testament ten overstaan van Arnoldt Bullick, notaris te Utrecht, door 
George de Cupre voor Petronella, Catharina en Cornelia de Cupre,
1671 november 19 1 stuk

41 Uitreksel uit het register van personen, begraven in Bergambacht, waarin Geertruyt 
van Lennip aangifte doet van het overlijden van George de Cupre, heer van 's Heer 
Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol,
1699 december 3
1 afschrift,
1713 augustus 19 1 stuk

11. Petronella de Cupre en Johan Souchs.

11. PETRONELLA DE CUPRE EN JOHAN SOUCHS.

48 Stukken betreffende het geschil tussen Simon de Cupre enerzijds en Petronella de 
Cupre en Johan Souchs anderzijds over door hem uit te betalen rente aan hun 
dochter.
1700-1709 7 stukken in 1 omslag

12. Simon de Cupre.

12. SIMON DE CUPRE.

42 Uitreksel uit het doopboek der Catharynen kerk te Utrecht van de doop van Simon 
de Cupre, zoon van Christiaen de Cupre en Margareta Magnus,
1647 mei 11
1 afschrift,
1671 october 13 1 stuk

43 Stukken betreffende de aflossing van een hypotheek van 1000 gulden, ten laste van
de erfgenamen van Maria Magnus ten overstaan van Symon van der Meyde, notaris
te Schoonhoven, door Simon de Cupre aan Guilhelmo Philippis Leeman en Cornelis 
van Soest, echtgenote van Margaritha Leeman en Cornelis van Soest, echtgenote 
van Johanna Leemans,
1676-1677 3 stukken

44 Stukken betreffende het onderhoud van Elsje Hanius, dienstbode van Simon de 
Cupre,
1693-1705 6 stukken
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45 Acte van attestatie door Huych Ariensse de Bruyn over hetgeen er voorgevallen is 
tussen de ambachtsheer en de schout en secretaris van Bergambacht op 25 mei 
1708,
z.d 2 stukken
Ontbreekt

46 Acte van testament ten overstaan van Hugo Pijlle, notaris te Utrecht, van Simon de 
Cupre, heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol,
1720 januari 8
afschrift,
z.d 1 stuk

47 Acte van procuratie ten overstaan van schout en schepenen van Ammerstol voor 
Symon de Cupre, heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol voor N.N. 
Roosenboom, procureur voor de Hooge Raad van Holland in omnibus ad lites in 
communi forma, speciaal in de zaak tegen Pietronella, meerderjarige dochter van 
Geertruyd van Lennip, die zich laat noemen de Cupre,
1700 april 17
afschrift,
z.d 1 stuk

13. Maria de Cupre en Joost Casper van Renesse.

13. MARIA DE CUPRE EN JOOST CASPER VAN RENESSE.

49 Stukken betreffende het geschil tussen Joost Caspar van Renesse, commandeur van
de Duitse orde en Symon de Cupre, heer van Bergambacht, betreffende het niet 
willen voldoen van een schuld door Symon de Cupre aan Joost Casper van Renesse,
1672-1689 4 stukken

50 Acte van procuratie ten overstaan van Godefridus Bullick, notaris te Schoonhoven, 
door Casper van Renesse, commandeur te Dieren en lid der Duitse Orde voor 
Coenraet Houttuin van der Heyde als procureur van de door hem te voeren 
processen voor het Hof van Holland,
1691 maart 19
afschrift,
z.d 1 stuk

14. Catharina de Cupre en Gerbrand Bercheyk.

14. CATHARINA DE CUPRE EN GERBRAND BERCHEYK.

51 Acte van verkoop ten overstaan van notaris Vyandt te Utrecht door Catharina de 
Cupre, weduwe van Gerbrand Bercheyk, burgemeester van Rhenen, aan de 
kinderen van wijlen Joost Caspar van Renesse en Maria de Cupre, van haar vierde 
aandeel in de nalatenschap van haar broeder Joris de Cupre,
1695 april 4 1 stuk

15. Johan Adolph van Renesse.

15. JOHAN ADOLPH VAN RENESSE.
Zie ook inv.nr. 21.

52 Brieven van Adriaan van Gilst aan de heer van Bergambacht betreffende de 
inundatie van de heerlijkheden Bergambacht,'s Heer-Aertsberg en Ammerstol door 
de doorbraak van de Lek in
februari 1726, februari-juli 20 stukken
Ontbreekt
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53 Brief van Petrus van Schaijk, predikant te Bergambacht, aan Johan Adolph van 
Renesse over moeilijkheden, ontstaan wegens nalatigheid van de schout tijdens de 
inundatie in 1726 februari,
1726 februari 27 1 stuk
Ontbreekt

54 Memorie over het geen aanspraak hebben van de erfgenamen van Dirkje Pieters 
van Heel op Johan Adolph van Renesse als heer van 's Heer Aertsberg, vanwege een 
schuld van wijlen Pieter de Cupre, volgens een sententie van het Hof van Holland 
op 4 december 1684,
1733 april 1 stuk

16. Petronella de Cupre en Hermanus van Halen.

16. PETRONELLA DE CUPRE EN HERMANUS VAN HALEN.

55 Stukken betreffende het geschil tussen de erfgenamen van Maria Magnus over de 
verdeling van haar nalatenschap,
1669-1718 1 bundel

17. Willem Jacob van Renesse.

17. WILLEM JACOB VAN RENESSE.

56 Verzoek van Adrianus van Gelder en Grietje van Grieken, weduwe van Bastiaan 
Lyberts Keesjebreur te Bergambacht aan Willem Jacob, baron van Renesse, heer 
van Lokhorst, Bergambacht, 's Heer Aertsberg en Ammerstol, om water uit de 
slotgracht te mogen halen,
z.d 1 stuk
Ontbreekt

57 Brieven van P. Smits, rentmeester, aan G.C.D. baron van Hardenbroek, heer van 's 
Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol, betreffende finantiele 
aangelegenheden,
1832-1833 5 stukken en 1 omslag

58 Brief van P.Smits, rentmeester, aan G.C.D. baron van Hardenbroek, heer van 's Heer 
Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol aangaande het slot te 's Heer Aertsberg,
1834 october 17
met een memorie over het af te breken gedeelte,
1834 october 15 2 stukken

59 Acte der huwelijkse voorwaarden, gesloten tussen Gerard Johan Adolph, baron van 
Hardenbroek en Justine, baronnesse van Spaen, ten overstaan van I.C.d' Aumale, 
douairiere van Hardenbroek, G.C.D. van Hardenbroek, J.F.W. van Spaen, gravin van 
Hogendorp, J.U. van Tuyl van Serooskerken, A.D. Spaen, heer van Ringemberg, 
Rosande, Biljoen, van Hulshorst, W.C.H. van Lijnden, J.H. van Lijnden en W.A. van 
Spaen op de huizen Hardenbroek en Biljoen,
1803 september 7
met een specificatie van de effecten, toebehorende aan de bruidegom,
1803 september 12 3 stukken

60 Acte van voorlopige boedelscheiding der goederen, nagelaten door door J.F.W. 
baron van Spaen en S.J. gravin van Hogendorp,
1828 november 6
met een specificatie van het gehele bedrag der boedel, nagelaten door J.F.W. baron 
van Spaen van Biljoen en Sara Johanna gravin van Hogendorp,
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1827 november 23 2 stukken
18. Willem van Suylen van Nyenveld en Agniete Foeyten

18. WILLEM VAN SUYLEN VAN NYENVELD EN AGNIETE FOEYTEN

61 Verklaring van Jacob Hendricxs Davidt, schout, Jan Goverts Welle, secretaris en 
Adriaen Cornelis Bos, bode van 's Heer Aertsberg en Bergambacht, dat zij op 14 juli 
1648 in de woning van Damais Dircks Smit achter de kerk in Bergambacht een glas 
gezien hebben met als opschrift, Jonckheer Willem van Suylen ende van Nyenvelt, 
heer tot Bergambacht anno 1591 en op een raam in de kerk van Ammers: Jhr Willem
van Zuylen van Nyevelt, Joffr. ther Aets Agniete, heer en vrouwe van Heeraertsberge
ende Ammerstol 1602,
1648 juli 14 1 stuk

19. Gerolf van Vliet

19. GEROLF VAN VLIET

62 Acte, waarbij Karel V als graaf van Holland toestemming verleent aan Gerolf van 
Vliet, heer van 's Heer Aertsberg en Ammerstol, om die heerlijkheid te verkopen,
1544 april 4 1 charter

20. Cornelis en Levina de Vries, kinderen van Elisabeth Magnus.

20. CORNELIS EN LEVINA DE VRIES, KINDEREN VAN ELISABETH MAGNUS.

63 Acte van procuratie ten overstaan van Johannes Melanen, notaris te Dordrecht voor
mr. Cornelis Matthisius, advocaat bij het Hof van Utrecht, door Adriaen van 
Blyenborch, heer van Naeltwijck, oud burgemeester van Dordrecht, echtgenote van 
Lewina de Vries en Cornelis de Vries, kinderen van wijlen Elizabeth Magnus, om te 
vorderen van Maria Magnus, weduwe van Christiaan de Cupre vier duizend gulden 
met bijbehorende renten, uit het legaat van Pieter Magnus, op
20 september 1651, 1666 december 20
met een verklaring: van Matthisius dit bedrag met de bijbehorende rente te hebben
ontvangen,
1667 januari 22 1 stuk

64 Acte van procuratie ten overstaan van Andries van Aller, notaris te Middelburg door 
Cornelis de Vries te Dordrecht, zoon van Elisabeth Magnus voor Adriaen van 
Blyenburch, heer van Naalwijck, tot testamentair executeur van de nalatenschap 
van Pieter Magnus,
1652 september 2
1 afschrift,
1652 september 3 1 stuk

21. Henrick van Wijngerden

21. HENRICK VAN WIJNGERDEN

65 Stukken betreffende het geschil tussen Henrick van Wijngerden enerzijds heer van 
's Heer Aertsberg en Ammerstol en Willem van Zuylen van Nyevelt anderzijds heer 
van 's Heer Aertsberg en Ammerstol aangaande het recht van jurisdictie over 's Heer
Aertsberg, genaamd Bergambacht.
z.d 1 bundel
Eenvoudige 17de eeuwse afschriften.

22. Sybilla van Woerden

22. SYBILLA VAN WOERDEN

66 Acte, waarbij Sybilla van Woerden Jansdr. beleend wordt met een lijfrente van twee 
ponden groten Vlaams per jaar ten laste van de grafelijkheid van Holland,
1532 mei 13 1 charter
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23. Quillam Zeghers van Jedegem, heer van Wassenhove, 's Heer Aertsberg en Ammers.

23. QUILLAM ZEGHERS VAN JEDEGEM, HEER VAN WASSENHOVE, 'S HEER AERTSBERG EN 
AMMERS.

67 Overeenkomst tussen de erfgenamen van Quillam Zeghers van Jedegem, ridder en 
raad van zijn koninklijke majesteit in de raad van Vlaanderen, heer van 
Wassenhove, 's Heer Aertsberg en Ammers inzake de verdeling van zijn goederen,
1596 october 25
afschrift,
1619 february 2 1 stuk
Ontbreekt
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II. De Heerlijkheid van het huis "ten Berge".

II. DE HEERLIJKHEID VAN HET HUIS "TEN BERGE".

68 Acte van belening door Otto, heer van Arckel, van Pouwels, heer van Haestrecht, 
met een huis en hofstede, zes en veertig en een half morgen land gelegen te 's Heer 
Aertsberg, tussen de Lek, de Oude Waering, Wouter Grijssen en de nieuwe Cadijk 
met een halve hoeve, genaamd de Godevaeshoeve ten osten en een hoeve ten 
wesysen van de Berg, doch zijn nakomelingen mogen noch schouten, noch 
schepenen benoemen,
1377 juni 1
Eenvoudig 17de eeuws afschrift,
1649 1 stuk

69 Acte van belening door Karel V als graaf van Holland van Willem van Zuilen van 
Nyevelt met de helft van zes en veertig en een halve roeden land, gelegen tussen de
Lek, de Oude Waering, Wouter Grijssen en de Niewe Cadijk met een halve hoeve 
genaamd Her Godevaeshoeve ten oosten en een hoeve ten westen van het huis ten
Berge, hem geschonken door zijn vader Frederik van Zuilen als gift voor zijn 
huwelijk met jofer Agniete Foeyten,
1532 augustus 9
met een acte van belening door Karel V van Willem van Zuilen van Nyevelt met de 
andere helft van bovengenoemde goederen,
1533 februari 26
met een acte van belening door Karel V als graaf van Holland van Willem van Zuilen
van Nyevelt met het huis, slot en hofstede 's Heer Aertsberg met boomgaarden, 
singelen en grachten en zes en veertig en een halve roede land, gelegen tussen de 
Lek tot Ouder Watering met de Godevaertshoeve ten oosten en een hoeve ten 
westen van het huis ten Berge, hem aangekomen van wijlen zijn vader Willem van 
Zuilen van Nyevelt,
1543 januari 3
met een acte van belening door Hendrik, graaf van Nassau, als heer van de Lek, van 
Willem van Zuilen van Nyevelt met de ambachtsheerlijkheid Bercouwe met de 
tienden, de giften van de kerk, het recht van de wind, uitgezonderd de 
manschappen met zestien morgen land en een hofstede in deze heerlijkheid, hem 
aangekomen door zijn vader Willem van Zuilen van Nyevelt,
1534 april 28
met een acte van belening door Prins Willem van Oranje, heer van de Lek van 
Willem van Zuilen van Nyevelt met bovengenoemde heerlijkheid,
1544 october 31 1 omslag
Eenvoudig 16de eeuws afschrift.

69A Acte van belening door de Staten van Holland van jhr Willem van Zuylen van 
Nyevelt met het huis, slot en hofstede &quot;ten Berg&quot; met toebehoren, hem
aangekomen van wijlen zijn grootvader jhr Frederik van Zuylen van Nyevelt,
1609 november 6
1 afschrift,
1636 augustus 27 1 stuk

70 Register van leenen van het huis &quot;ten Berge&quot; (fol.1-66v.), beginnende 
bij Aelbrecht, broeder van Naeldwijck,
1426-1641
en met het register van lenen, toebehorende aan de vrouwe van het huis en slot 's 
Heer Aertsberge,
1646-1792 1 deel
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op fol. 94-95 is afschrift van acte van belening van Amilia van Suylen van Nyevelt, echtgenote van jhr
Alexander van der Capellen ter Budeloff, richter der stad Doesburg, 1647 october 2.
op fol. 164 wordt genoemd als ambachtsheer Fredrick Robbert Evert van den Capelle, 1730 april 12
op fol. 165 wordt genoemd John Adolph, baron van Renesse, heer van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol, 1742 juli 25.

70A Stukken betreffende de verkoop van het slot te 's Heer Aertsberg, waarbij een lijst 
van de inkomsten en lasten over 1731,
1732 juni 30 8 stukken
Zie inv.nrs. 329-332.

1. Brabant

1. BRABANT
Zie ook de rubriek 'Jacob Magnus en Petronella Symonsd.'

71 Acte van onderhands transport door Carel van Gelder, notaris te 's Gravenhage, 
namens Adriaan Jobssen, aan Jacob Magnus, heer van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol, heer van Melissant en gecommitteerde van de Staten 
van Zeeland bij de Staten Generaal van Holland van een acte van obligatie op het 
hertogdom Brabant van 50 car.gulden,
1616 juli 19
met retroacta,
1571-1616 1 stuk

72 Acte van transport ten overstaan van de heren Raden van Brabant door Carel van 
Gelder, notaris te 's Gravenhage en Floris van Dam, namens de erfgenamen van 
Sacharias Mathijsz., wonende in Westkapelle op Walcheren, aan Jacob Magnus, 
heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol, heer van Melissant, van 
een acte van obligatie van 36 car.gulden op het Hertogdom Brabant,
1617 februari
met retroacta,
1564-1617
1 afschrift,
1618 januari 3 1 stuk

2. Bergambacht.

2. BERGAMBACHT.

73 Acte van ondershands transport door Pieter Magnus aan Gerrit Nannensen van een 
boomgaard, gelegen tussen de erven van Cornelis Jopper en Cornelis Dammens,
1650 juli 26 1 stuk

74 Schuldbekentenis ten overstaan van Symon van der Meyde, notaris te 
Schoonhoven, door Gerrit Jansz., Pieter Jansz., Weet en Wiggert Jansz. wonende te 
Bergambacht aan Jacob, Piter en Symon de Cupre van 50 gulden en 6 stuivers 
wegens koop van een stuk griend,
1673 augustus 1 1 stuk

75 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van Bergambacht door
Cornelia de Cupre, huisvrouw van Anthoy Sweserijn, aan Joost Caspar van Renesse, 
commandeur van Dieren van een vierde deel der landerijen(van hun), haar 
aangekomen van wijlen haar broer Greorge de Cupre,
1679 april 28 1 charter

76 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van Bergambacht, 
door Jacob Versel aan Joost Casper van Renesse, commandeur van Dieren van twee
hennepakkers,
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1681 mei 29 1 charter

77 Acte van attestatie, waarbij Pieter van Lodesteyn, Johannis van Lochteren en Marya 
Scheerder, zijn huisvrouw, verklaren uit handen van Caspar van Renesse, ridder van 
de Duitse Orde, commandeur te Dieren, ontvangen te hebben drie honderd gulden 
vanwege de koop van een stuk land, gehuurd door Andries Carsbergen,
1681 october 5 1 stuk

78 Acte van transport ten overstaan van schout en schepenen van Bergambacht door 
Tijs Rassen aan Johan Adolf, baron van Renesse, heer van Lockhorst, van een 
boomgaard, gelegen in Bergambacht,
1731 februari 19 1 charter

2.1 Achterweg.

2.1 ACHTERWEG.

79 Acte van transport ten overstaan van schout en schepenen van Bergambacht door 
Willem Mertensz. aan Pieter Magnus van een hennepwerf, gelegen aan de 
Achterweg te Bergambacht,
1631 mei 22 1 charter

80 Acte van transport ten overstaan van schout en schepenen van Bergambacht door 
Cornelis Waterhoen, timmerman en echtgenoot van Jannetje Reyers, aan Pieter 
Magnus van een huis met erf te Bergambacht aan de Achterweg,
1640 april 23 1 charter

81 Acte van transport ten overstaan van schout en schepenen van 's Heer Aertsberg 
door de erfgenamen van Pieter Jansz. Veen aan Pieter Magnus van een huis, 
genaamd "die camer" met een loods en erf aan de Achterweg,
1616 october 31 1 charter

82-82.2 Stukken betreffende het geschil tussen Joost Caspar van Renesse enerzijds en 
Symon de Cupre en Pieter de Cupre anderzijds aangaande het recht op een aandeel 
uit de boedel van Jan Wiggerts te Bergambacht,
1649-1680 2 charters en 7 stukken
82.1 Charter,1649 juni 5
82.2 Charter, 1680 juli 7
82 Stukken

2.2 Halve weg.

2.2 HALVE WEG.

--- Acte van een hypotheek ten overstaan van schout en schepenen van Ammerstol 
door Cornelia de Cupre, weduwe van Antony Sweserijn te Culumburg aan Pieter en 
Simon de Cupre, staande op het huis en erf van wijlen Jan Wiggerts, gelegen aan de 
halve weg te Bergambacht,
1680 juli 17
met retroacta,
juni 1680-juni 1649 2 charters en 6 stukken
Aanvragen als inv.nr. 82?

2.3 Berglaan.

2.3 BERGLAAN.

83 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van Bergambacht door
Wigger Pieters aan Joost Casper van Renesse commandeur van Dieren, van een huis
en schuur aan de Berglaan te Bergambacht,



3.19.18 Heerlijkheid 's-Heeraartsberg 25

1680 maart 2 1 charter

84 Acte van transport ten overstaaan van schout en gezworenen van Bergambacht 
door Pieter Vraming Eschbaen, wonende te Stolwijk aan jkhr. Johan van Renesse, 
vaandrig, in garnizoen te Utrecht, van een hennepwerfje ten oosten van de 
Berglaan in Bergambacht,
1686 april 24 1 charter

2.4 Dijcklaan of Bergstoep.

2.4 DIJCKLAAN OF BERGSTOEP.

85 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol door Jan Dirksz. Cluyt, tevens gemachtigde voor 
Woltgrina en Catrijna Cluyt, kinderen van wijlen Dirk Jansz. Cluyt, burgemeester van
Schoonhoven, aan Pieter Magnus van een steeg of laan, genaamd de Bergstoep of 
Berglaan,
1636 april 15 1 charter

86 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van 's Heer Aertsberg 
en Bergambacht door Jan Dirkse Blanken te Stolwijk en Hermanus Dirkse Blanken 
te Schoonhoven, executeurs testamentair van Aaltje van der Linden, weduwe van 
Dirk Blanken aan Civille, gravin van Aumale, douairiere van Johan Adolph van 
Hardenbroek van twee achtste parten in de Dijklaan onder Bergambacht,
1792 februari 20
met de voorwaarden der verkoop van de landerijen van Aaltje van der Linden,
1791 december 9
1 afschrift,
1792 februari 19 1 stuk en 1 charter

90A Acte van overeenkomst tussen Gijsbert, baron van Hardenbroek, heer van 's Heer 
Aertsberg en Bergambacht en de directie der N.V. Bergstoepse Pontveer te 
Bergambacht, waarbij aan deze N.V. het gebruik van de Oude Dijk, ter exploitatie 
van haar veerpont, alsmede het recht van schuitenveer aan deze zijde van de Lek 
nabij Bergambacht wordt toegestaan, 1 concept.
1869 december 9 1 stuk

90B Acte van transport ondershands door Jan Smits van der Goes, oud notaris te 
Bergambacht, namens Carel Jan Gijsbert, baron van Hardenbroek, heer van 's Heer 
Aertsberg en Bergambacht, aan Willem van der Hek, schipper te Bergambacht van 
zestien aren van perceel 2387 sectie A. en een are, zes en negentig centiare van 
perceel 4227, sectie A., gelegen bij Bergstoep buiten de dijk te Bergambacht,
1872 maart 5
afschrift,
1889 januari 10 1 stuk

90C Acte van ondershands transport door C.J.G., baron van Hardenbroek, heer van 's 
Heer Aertsberg en Bergambacht, aan Dirk Ooms, koffiehuishouder te Bergambacht,
van het recht van uitpad van de percelen 4851 en 4852, sectie A. naar en van de 
kruin van de Lekdijk,
1905 april 10/15 1 stuk

2.5 Heerenstraat.

2.5 HEERENSTRAAT.

87 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van van Bergambacht 
door Geerlof Louwers, ijzerverkoper, boedelhouder van wijlen Aerjaentgen Jansdr. 
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aan Pieter Magnus, heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol van een
erf met boomgaard, waarbij het recht van hoendergeld en tien stuivers per jaar aan 
de Heilige Geest van Bergambacht, gelegen aan de Heerenstraat tot aan de Halve 
Hoefsloot,
1631 september 7
in dorso verklaring dat de schuld wegens de koop van de boomgaard, genaamd het 
Claes Aertserf door Pieter Magnus is afgelost,
1643 november 15 1 charter

2.6 Huisweg.

2.6 HUISWEG.

88-88.1 Acte van hypotheek ten overstaan van schout en gerechte van Bergambacht door 
Simon de Cupre, medeambachtsheer, aan mr Barent Zutpheen, advocaat van het 
Hof te Utrecht, van vier honderd gulden op vier en een half morgen land, gelegen 
van de Huisweg tot aan de Cadijk en op drie en een halfe morgen griend, gelegen in 
het Willem Cornelisz. Hoef,
1675 juni 12
in dorso verklaringen van aflossing van deze schuld,
1686 en 1701
met een afschrift,
1693 februari 26 1 charter en 1 stuk
88.1 Charter
88 Afschrift

89 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van Bergambacht door
Floris Gerritse, echtgenoot van Lijntje Reyers, wonende te Meerkerk, aan Joost 
Casper van Renesse, commandeur van Dieren, van een weide aan de Huisweg,
1681 mei 3 1 charter

90 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenene van Bergambacht 
door Pieter van Lodensteyn, beide wonende te Amsterdam, aan Joost Casper van 
Renesse, commandeur te Dieren, van een stuk grond aan de Huisweg te 
Bergambacht,
1681 juni 7 1 charter

2.7 Kerkweg of Groene Kerkweg.

2.7 KERKWEG OF GROENE KERKWEG.

91 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van Bergambacht door
Gijsbert Dirk Casius, rentmeester generaal van de Duitse orde te Utrecht als 
gemachtigde van Frans Steven Carel, baron van Randwijck aan Gijsbert Jan, baron 
van Hardenbroek van de volgende stukken land in Bergambacht, in erfpacht 
uitgegeven door de Duitse Orde.
1768 april 4 1 stuk
1 twee morgen aan de Lek,
2 vier morgen, in erfpacht gehouden door Maria Pieterse Schenk, vrouw van 

Cornelis Sterrenburgh,
3 vier morgen land, in erfpacht gehouden door Jan Paulusse Casteleyn,
4 een hennepwerf met steeg aan de Kerkweg, bij erfpacht gehouden door Marrigje 

Hoven en Cornelis Somer

92 Acte van transport ten overstaan van schout en schepenen van Bergambacht door 
Geertruy van der Houting, weduwe van wijlen Adraan van Gelder, Hendrik Visser, 
echtgenoot van Anna van Gelder te Ammerstol en Ary Jongezelt, voogd van Teunis 
Jacobsz. de Bruyn, zoon van wijlen Jaapje van Gelder aan Gijsbert Jan, baron van 
Hardenbroek, heer van Lockhorst van twee huizen en erven, gelegen aan de Groene



3.19.18 Heerlijkheid 's-Heeraartsberg 27

Kerkweg in Bergambacht,
1774 juli 1
afschrift,
z.d 1 stuk

93 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van Bergambacht door
Merrichje Gerritsd. van Gel Sybrands aan Joost Caspar Van Renesse, commandeur 
te Dieren, van een stuk land, gelegen over de Nieuwe Wetering te Bergambacht,
1681 december 11 1 charter

2.8 Nieuwe Wetering.

2.8 NIEUWE WETERING.

94 Acte van transport ten overstaan van Schout en gezworenen van Bergambacht door
Heynricus van Wijngaerde, man van Ariaentje Teunis Verhoeff, wonende te 
Oudewater aan vrouwe Maria de Cupre, vrouw van Joost Caspar van Renesse, 
commandeur van Dieren, van drie stukken griendgrond aan de Nieuwe Wetering,
1682 november 11 1 charter

2.9 Oppernieuwwout en Schrijversweer.

2.9 OPPERNIEUWWOUT EN SCHRIJVERSWEER.

95 Acte van transport ten overstaan van gezworenen en schepenen van Bergambacht 
door Jan Abrahamse den Dicken, schout, Vrancken Syhrands en Wiggert Jansz. als 
curatoren in de boedelscheiding van wijlen Jan Wiggertse en Ariaentje Teunis 
Gorter aan Joost Caspar van Renesse, commandeur van Dieren, van een stuk 
griendgrond in Schrijversweer, twee hennepakkertjes in het oppernieuwwout en 
een huis in Bergambacht,
1680 juli 1 1 charter

2.10 Voorstraat.

2.10 VOORSTRAAT.

96 Acte van Hypotheek ten overstaan van schepenen van 's Heer Aertsberg door Jan 
Claeszn. Gansman aan Pieter Magnus voor twee honderd en een en dertig gulden à 
5% per jaar op een huis en erf in de Voorstraat,
1651 februari 23 1 charter

3. de Bilt.

3. DE BILT.

97 Acte, waarbij door de thesaurier der goederen van het vrouwenklooster te Utrecht 
aan Christiaan de Cupre, kanunik ten Dom te Utrecht, nazaad van Govert van Rijn, 
de hofstede, gelegen op de Bilt met een morgen, drie hont en vijf en zestig roeden 
land, toegewezen wordt,
1633 januari 30 1 stuk

--- Acte van verhuur door Pauwels de Leeuw Rademaecker te Utrecht van een kamer 
met erf, gelegen in de Bilt, naast het erf van Suyrbeeck,
1632 november 21
met een verklaring van Gijsbert Hendriks, deze woning gehuurd te hebben voor drie
jaren,
1634 october 23 1 stuk
Aanvragen als inv.nr. 97?

4. Collichsteech.

4. COLLICHSTEECH.

98 Acte van verhuur door Maria Magnus, weduwe van Christiaan de Cupre, aan 
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Cornelis Willemsen twee derde en aan Cornelis Gijsberta een derde deel van het 
moerland, gelegen aan de singel naast het wapen van Bemmel in het gerecht van 
Collichsteech,
1655 october 16 1 stuk

5. Friedrichstat.

5. FRIEDRICHSTAT.

99 Brieven van Isaac Peut en mr Feijcken aan Christiaan de Cupre, betreffende de 
bewerking van een in Christiaan de Cupre bezit zijnde polder in de ingepolderde 
Barmerzee,
1633-1640 5 stukken

100 Tekening van de verkavelde polder de "Barmerzee",
1626 1 stuk

6. 's Heer Aertsberg

6. 'S HEER AERTSBERG

100.2 Acte van transport ten overstaan van schout en schepenen van 's Heer Aertsberg 
door Jacob Heynricksz. Somer aan Pieter Magnus van een huis met erf,
1631 mei 27 1 charter

100.3 Acte van transport ten overstaan van schout en schepenen van 's Heer Aertsberg en 
Bergambacht door Mesgen Gerrits, weduwe van wijlen Willem Gerrits en Coenraet 
Jansz. Walhoorn, oud baljuw van Bergambacht, aan Pieter Magnus, heer van 's Heer
Aertsberg en Bergambacht en Christiaan de Cupre van een stuk land te 
Benedenberg,
1631 juni 6 1 charter

100.4 Acte van transport ten overstaan van schout en schepenen van Bergambacht en 
Ammerstol door Gerrit Pietersz. Cavell, wonende te Krimpenerwaard aan Pieter 
Magnus, heer van Bergambacht van een hennepwerf te 's Heer Aertsberg,
1631 november 6 1 charter

--- Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van 's Heer Aertsberg 
door Joost Ariens, wonende Beneden Berech, aan Pieter Magnus, heer van 's Heer 
Aertsberg en Christiaan de Cupre, domheer te Utrecht, van een stuk land, gelegen 
beneden Berch tegenover de nieuwe wetering, genaamd Vogelkamp,
1634 januari 26 1 charter
Oud inv.nr. 100 (met 100.1 - 100.4). NAKIJKEN.

100.1 Acte van transport ten overstaan van schout en schepenen van 's Heer Aertsberg 
door Jan Andriesz. aan Jacob Magnus, heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en 
Ammerstol van een stuk land te 's heer Aertsberg,
1617 maart 17 1 charter

7. Hagenstein.

7. HAGENSTEIN.

101-101.3 Acte van transport ten overstaan van Deken en Kapittel van de Dom te Utrecht door
Cornelis Cornelisz. Kuycken aan Christiaen de Cipre van acht morgen land, gelegen 
bij Hagestein, waarop een erfpacht van twee oude Vrankrijkse schilden per jaar aan 
de Deken te Utrecht,
1633 juni
met retroacta,
1596-1633 3 charters en 3 stukken
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101.1 Charter 11596
101.2 Charter 2, 1633
101.3 Charter 3, 1636
101 Stukken

8. Houten.

8. HOUTEN.

102 Acte van verkoop ten overstaan van Nicolaas Verduyn, notaris te Utrecht, van enige 
percelen zomer en wintertarwe, staande op het land van Jan van Oostrum, gelegen 
te Houten, door Christiaan de Cupre,
1637 mei 2 1 stuk

103 Acte van verhuur ten overstaan van Nicolaas Verduyn, notaris te Utrecht, door 
Christiaan de Cupre aan Thonis Jansz.van Oostrum en Ernst Jansz.van Oostrum, 
wonende te Houten, toe behorende aan het kapittel ten Dom te Utrecht en gelegen
te Houten,
1638 mei 11 1 stuk

9. 's Heer Aertsberg.

9. 'S HEER AERTSBERG.
9.1 's Heer Aertsberg de Nesse.

9.1 'S HEER AERTSBERG DE NESSE.

104 Acte van transport ten overstaan van de leenmannen van de grafelijkheid van 
Holland door Beatris van Vliet en Gerrit van den Vliet, haar zoon, aan haar dochter 
Willem van Woerden met de visserij Cohem en een blok tienden, geheten de Nesse,
1441 mei 9
met acte van huwelijkse voorwaarden tussen Frederik van Zevender en Willem, 
zuster ten Vliet,
1441
met acte van belening door Maximiliaan keizer als graaf van Holland van Jan van 
der Zevender met de visserij Cohem en het blok tienden de Nesse,
1489 juni 23
met acte van transport ten overstaan van leenmannen van de grafelijkheid van 
Holland door Frderik van der Zevender en Willem ten Vliet aan hun zoon Jan van 
der Zevender van de visserij Cohem en het blok tienden de Nesse,
1489 juni 16
4 afschriften,
1598 juli 28 1 omslag

105 Acte van belening door de staten van Holland van Petronella van Craenhals van 
Hottinga met een blok tienden te 's Heer Aertsberg, haar aangekomen van 
Elisabeth van Egmond, weduwe van Vrederick van der Zeventer, moeder van 
Willem van der Zeventer,
1583 september 28 1 charter

106 Acte van belening door de staten van Holland van Josina van Groeneven, huisvrouw
van Simon de Bray, met een blok tienden te 's Heer Aertsberg, haar aangekomen 
van wijlen haar moeder Clara Craenhals,
1641 mei 30 1 charter

107 Acte van belening door de Staten van Holland van Jacob van Royen oudste, maar 
minderjarige zoon van Cornelia van der Went, weduwe van Cornelis van Royen met 
een blok tienden de Nesse geheten en gelegen te 's Heer Aertsberg, hem 
aangekomen van wijlen zijn vader Cornelis van Royen,
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1655 maart 4 1 charter

108 Acte van transport ten overstaan van de Staten van Holland, door Isak van den 
Brande aan jkhr Johan Adolph van Renesse van een blok tienden, geheten de Nesse 
en gelegen te 's Heer Aertsberg,
1674 october 25 1 charter

109 Acte van huur van drie akkers land, gelegen op de Nes door Pieter Magnus en 
Christiaan de Cupre aan Cornelis van Royen, bailluw van Bergambacht,
1641 april 8 1 stuk

110 Acte van transport ten overstaan schout en gezworenen van 's Heer Aertsberg en 
Bergambacht door Heyltje Jans aan Johan Adolph en Christiaan Diderick van 
Renesse van een stuk griend met vierjarig houtgewas, gelegen bij de Nes in 
Bergambacht,
1699 october 14 1 charter

111 Verklaring van Gerrit Frederix en Mees Jansz. te Bergambacht dat de ambachtsheer 
"indertijd" had aangesteld twee kadeschouwers van de hoge Nes en dat omstreeks 
achttien jaar geleden inplaats van Gerrit Frederix tot schouwer aangesteld was 
Tonis Willems Versluys,
1709 april 11 1 stuk

9.2 's Heer Aertsberg de Snackaert.

9.2 'S HEER AERTSBERG DE SNACKAERT.

112 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg door 
Bouwe Corneliszn. Croon, echtgenoot van Neeltgen Cornelisdr. Corper aan Pieter 
Magnus, heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol van een stuk land 
buitendijks, gelegen bij de Snackaert,
1637 juni 7 1 charter

113 Acte van octrooi door Pieter Magnus aan schout en gezworenen van Bergambacht 
om voor het aanleggen van een zandpad over de kade van Schoonhoven tot 
Lekkerkerk, zand te halen van de zandplaat de Snackaert in de Lek voor 16 car. 
guldens per jaar,
1644 april 2 1 stuk

114 Acte van verhuur door Maria Magnus aan Pieter Jansz. van een wei op de Snoeckert,
geheten het "groen gewoen" voor 16 jaar, ingaande Petri 1658,
1654 mei 3 1 stuk

115 Acte van overeenkomst tussen dijkgraaf en heemraden van de Alblasserwaard en 
Pieter Magnus, waarbij deze toestaat om voor het bezanden van de weg over de 
kade van Schoonhoven tot Lekkerkerk zand te halen van de plaat de Snackaert in de
Lek voor zestien carolus gulden of tien gulden en twee vette capoenen, op
1643 maart 10
authentiek afschrift,
1674 februari 7 1 stuk

116 Acte van onderhandse overeenkomst tussen Jacob, Pieter en Symon de Cupre 
aangaande het onderhoud der Lekdijk, behorende bij de ambachtsheerlijkheid 's 
Heer Aertsberg voor twintig jaar en de verdeling der aanwas op Snackaert tussen 
het Snackaertse griend en de Lek,
1679 juli 20 1 stuk
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117 Acte van transport ten overstaan van schout en schepenen gezworenen van 
Bergambacht door Jan Gerritsz. Baumeester, wonende te 's Gravenhage en Adam 
Dirkse, wonende te Schoonhoven, aan Joost Casper van Renesse, commandeur te 
Dieren, van een stuk griend, gelegen bij de Snackertsteeg,
1681 september 23 1 charter

118 Memorie opgesteld door Adolph, baron van Renesse, heer van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol, president in de ridderschap van het land van Utrecht, 
ter begeleiding van afschriften van stukken, die moesten dienen om aan te tonen, 
dat de uiterwaarden genaamd Snackaert en de Spoelvoet, toebehoren aan de heer 
van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol,
1752 october 26
met een schrijven van B. Nederburgh aan zijn neef, waarin wordt medegedeeld, dat 
de originele stukken zich waarschijnlijk zullen bevinden in het sterfhuis van de heer 
van Lokhorst,
1759 augustus 29 4 stukken

119 Acte, waarbij de heemraden van de Krimpenerwaard verklaren, dat de Spoelvoet 
behoort aan jhr Jan ten Vliet, doch dat de buren beneden Berch zand en slik mogen 
halen om hun dijken te maken,
1512 juni 5 1 charter
Ontbreekt

9.3 's Heer Aertsberg de Spoelvoet.

9.3 'S HEER AERTSBERG DE SPOELVOET.

120 Verklaring ten overstaan van schepenen van Ammerstol door Aert Woutersz., 85 
jaar, Jan Willemsz., 84 jaar en Gijsbert Gijsbertsz., 66 jaar, op verzoek van Jan 
Lenaertsz. en Arien Govertsz., dat zij gepacht hebben van Jacob Magnus de 
Spoelvoet, dat zij op de Spoelvoet hebben gelopen en haar met palen hebben 
afgezet, dat de Spoelvoet gescheiden was geweest van de Hooge Dijk en dat de 
Kille, soms 16 vademen diep, bevaarbaar was, met gelijktijdig afschrift.
1617 maart 20 2 stukken

121 Stukken betreffende het geschil tussen de heer van Bergambacht en de heer van de 
Lek aangaande de iurisdictie over de Spoelvoet, afschriften,
1630-1631, 1512-1631 6 stukken

122 Memorie door Adolph, baron van Renesse, heer van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol betreffende het bezit der uiterwaarden de Spoelvoet 
en de Snoekert, toebehorende aan de heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en 
Ammerstol voor de staten van Holland,
1752 october 26
afschrift,
z.d 1 stuk
Ontbreekt

10. Staten van Utrecht

10. STATEN VAN UTRECHT
Zie ook de rubriek 'Christiaan de Cupre en Maria Magnus'.

123 Verklaring van Christiaan de Cupre uit handen van zijn zwager Pieter Magnus, 
ontvangen te hebben 4800 gulden, wegens een voor laatstgenoemde te kopen 
obligatie op de Staten van Utrecht,
1634 februari 1 1 stuk
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124 lijst van lijfrenten van de Staten van Utrecht voor Christiaan de Cupre cum suis,
z.d. ws. 1640 1 stuk

125 Lijst van lijfrenten van de Staten van Utrecht voor Maria Magnus, vrouwe van 's 
Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol,
1652 1 stuk

11. Zeeland.

11. ZEELAND.
11.1 Arnemuiden

11.1 ARNEMUIDEN

126 Sententie van het Hof van Holland inzake het geschil tussen Symon Rombouts, 
baljuw van Arnemuiden, Adriaen Claes, voogden van de kinderen van Jan van 
Rombouts, erfgenamen van Griete Rombouts, huisvrouw van wijlen Symon Jansz. 
in Moyses uit Middelburg, borg voor wijlen Silvester de Koning, Andries Thonisz, 
Geleyn Geleynsz. de jonge en Willem Pieter van Rosenburgh, voogd van de 
weeskinderen van wijlen Simon de Bretaigne en Pieter Jobs, erfgenamen van 
Thoontgen Jobs, hun grootmoeder, over het uitbetalen van achterstallige renten op
een huis, geheten "het grove Paert", staande in Arnemuiden, door Silvester de 
Koning,
1592 september 17 1 charter

11.2 Domburg.

11.2 DOMBURG.

127 Acte van transport, ten overstaan van notaris ---------, door Dierick Claesen, aan 
Jacob Magnus van zes en een half gemeten, acht en vijftig roeden land, gelegen 
nabij Domburg,
1624 september 6 1 stuk

11.3 Koudekerke.

11.3 KOUDEKERKE.

128 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Symon Jansz.
aan Francois Baltens, graankoopman te Middelburg, van twee gemeten land in de 
parochie Koudekerke,
1581 mei 25 1 charter

11.4 Mariekerk

11.4 MARIEKERK

129 Acte van transport ten overstaan van schepenen te Middelburg door Pieter 
Cornelisz., parochiaan van Grijpskerk, aan Jacob Magnus, burgemeester van 
Middelburg, van 89 roeden land in Mariekerk,
1601 juli 23 1 charter

11.5 Middelburg

11.5 MIDDELBURG

130 Acte van koop ten overstaan van Guillaume Deynoot, notaris, te --- door Symon 
Jan Merxs van het huis en hofstede, gelegen aan de Korenmarkt te Middelburg, 
genaamd Moyses,
1560 november 6 1 stuk

131 Acte van executie ten overstaan van schepenen van Middelburg waarbij Hugo 
Spiernick en zijn huisvrouw, weduwe van Jacob Symons, gelast worden te betalen 
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voor Antheunis Jans, als borg voor Adriaen Mathijs, vier ponden aan de 
weeskinderen van Willem Moreel,
1567 november 5 1 charter

132 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Symon Jansz.
aan Merten Pierssen, van een gemet, vijf en zeventig roeden en een half gemet 
land, beide gelegen in der Hayman,
1575 juni 31 1 charter

133 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Bouwen 
Willemsz. Moreel aan Symon Jansz. van een stuk land gelegen bij de Galgendijk,
1577 april 19 1 charter

134 Acte van verkoop bij executie op verzoek van Symon Jacobs en Jan Galissien, 
porters waterklercq, ten overstaan van schepenen van Middelburg, van een stuk 
land bij de Hayman, gelegen ten westen van de galg van Middelburg, toebehorende
aan Bouwen Willemsz. Moreel, aan Symon Jansz. in Moyses,
1577 october 12 1 charter

135.1 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Bouwen 
Jorisz., fruitenier, inwoner van Middelburg, aan Symon Jans in Moyses van drie 
quartier, twaalf roeden land, gelegen in der Hayman,
1578 maart 30
met oudere acte van transport,
1577 december 31 2 charters (getransfigeerd)
135.1 Charter 1, 1578 maart 30
135.2 Charter 2, 1577 december 31

136.1 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Volckaert 
Arentsz. en Jan Volckaert, aan Symon Jans in Moyses van 410 roeden, land, gelegen,
in der Hayman,
1585 juli 30
met retroacta,
1579-1585 3 charters (getransfigeerd)
136.1 Charter 1 1585 juli 30
136.2 Charter 2, 1585
136.3 Charter 3, 1579

137 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Barleken 
Quirijnsdr., weduwe van Jacob Quirijns, Augustijn de Vos, kousenmaker en Aef 
Jansz. Timmerman, voogden van het weeskind van Claes Jacobs aan Symon Jans in 
Moyses van een gemet, vier roeden hooiland, gelegen buiten de Gorsstraatpoort bij
de Clinckheul, genaamd de Poortwei,
1579 maart 26 1 charter

138-138.1 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Jan Clayssen,
timmerman en Jacobmynken Ingelsdr., echtelieden aan mr Jacob Magnus, van een 
obligatie van twee ponden, vijftien schellingen per jaar op de stad Middelburg,
1600 januari 12
met verklaring van van der Hoog en Magnus, dat tengevolge van de aanleg van het 
dok buiten de Dampoort in Middelburg de stad aan Jan Claesen per jaar zal betalen 
twee pond, vijftien schelling,
1590 november 24 1 charter (met aaneengehecht stuk) en 1 stuk
138.1 Charter
138.2 Stuk (aaneengehecht)
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138 Stuk

139 Acte van hypotheek ten overstaan van schepenen van Middelburg door Ghijsbrecht 
Ghijsbrechtsz., bakker, aan Marten Dircksz., timmerman, voor 56 ponden en 10 
schellingen op een hofstede tegenover de Vismarkt te Middelburg,
1590 december 20 1 charter

140 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Floris 
Cornelissen van Griepkercken, Jan Floris van Griepkercken en de kinderen van wijlen
Floris Cornelis van Griepkercken aan Jacob Magnus van een stuk grond bij de strate 
van thiendehoff,
1594 april 7 1 charter

141 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Pieter Cosijn 
aan mr Jacob Magnus van een obligatie op de stad Middelburg van Honderd 
gulden,
1599 januari 30 1 charter

11.6 Noord-Beyeland

11.6 NOORD-BEYELAND

142 Overeenkomst, gesloten tussen J. de Luyt, J. van Berchem, C. Tenys, Joh. Huyssen, 
C. de Cupre, J. van der Burcht, Jasper van Coolwijck, C. de Roo en zijne Hoogheid 
Frederik Hendrik van Nassau, inzake het bedijken van gorzen te Noord-Beveland,
1640 maart
afschrift,
1640 april 3 1 stuk

143 Bestek van de te bedijken gorzen en schorren van Noord-Beveland en van de 
Nieuwe polder, bedijkt in 1616, in opdracht van de prins Frederik Hendrik van 
Nassau,
1640 maart 11
met een accoordverklaring der deelgenoten, afschrift,
z.d 1 stuk

144 Overeenkomst ten overstaan van Daniel van Huemen, notaris te Middelburg, 
tussen Cornelis de Roo, penningmeester van de dijckage in Noord-Beveland en van 
de Frederikspolder en Christiaen de Cupre, raadsheer ter admiraliteit van Zeeland, 
waarbij laatstgenoemde belooft zijn achterstallige polderlasten te betalen,
1647 juli 8 1 stuk

11.7 Vijf-Ambachten

11.7 VIJF-AMBACHTEN

145 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Pieter Jacobs
Bonte wonende in Antwerpen aan Symon Jans In Moyses van twee stukken land, 
groot een gemet en vier en vijftig roeden, gelegen in de Vijf-Ambachten,
1578 mei 12 1 charter

11.8 Vlissingen

11.8 VLISSINGEN

146 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Vlissingen door burgemeester 
en schepenen van Vlissingen aan mr Jacob Magnus, oud burgemeester van 
Middelburg, van een obligatie op de stad Vlissingen van zestien pond, dertien 
stuivers en vier schellingen,
1609 juli 31
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Afschrift,
1612 juni 12 1 stuk

11.9 Welzingen

11.9 WELZINGEN

147 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Otho 
Moliaert aan Simon Jans van twee stukken land van anderhalf gemet, gelegen in 
Welsinghe,
1580 januari 13 1 charter

148 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Cornelis 
Adriaensz. de Bruyne, schoenmaker, aan Symon Jansz. van een stuk land van 
dertien roeden in de parochie Welzinge,
1583 november 13 1 charter

149 Acte van verhuur door Christiaen de Cupre aan Cornelis Clerck van een boerderij 
met twee honderd drie en zestig roeden land, geleden te Welsinge,
1642 maart 19 1 stuk

11.10 West-Monster

11.10 WEST-MONSTER

150.1 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Bouwen 
Jooste, fruitenier, aan Symon Jansz., van zeven kwartieren haymanland, geleden in 
West-Monster,
1578 october 14
met oudere transportacte,
1577 januari 14 2 charters (getransfigeerd)
150.1 Charter 1, 1578
150.2 Charter 2, 1577

11.11 Zuid-Watering

11.11 ZUID-WATERING

151 Acte van transport ten overstaan van schepenen Middelburg door Adriaen Leynssen
"in Poppendamne" aan Symon Janssen In Moyses van een half gemet en zestien 
roeden haymanland, gelegen in Zuid-Wateringen in Mathijs Jacobsblok,
1576 februari 28 1 charter

152 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Jan Jacobsz. 
aan Symon Jansz. van een stuk haymanland, gelegen in Zuid-Watering,
1578 april 5 1 charter

153 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Lievens 
Pietersz. Schaffer, voogt der kinderen van Jan Lievensz. en Pieternelleken Raveslein 
en Jan Joosten, lakenkoopman en Jozynken zijn huisvrouw aan Symon Jansz. van 
een half gemet, 28 roeden land, gelegen in Zuid-Watering in de tonnenblok,
1578 april 10

11.12 Zeeland

11.12 ZEELAND

154 Acte van obligatie der Staten van Zeeland van 233 pond, zes schellingen en acht 
stuivers, toebehorende aan Jacob Magnus, oud-burgemeester van Middelburg. 
Afschrift,
1610 juli 20 1 stuk
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12. Wijk bij Duurstede,

12. WIJK BIJ DUURSTEDE,

155 Acte van verhuur door Christiaan de Cupre aan Jan Cornelissen van Spithoven van 
drie morgen, vier hont land, gelegen in het gerecht van Wijk, zich uitstrekkende van 
de Dwarsdijkse kade tot over de Hilsloot voor zes jaren,
1651 maart 14 1 stuk

156 Acte van procuratie voor Cornelis van Vechten, notaris te Utrecht, om namens 
Maria Magnus, weduwe van Christiaen de Cupre, ten overstaan van het gerecht van 
Wijk bij Duurstede van Catharina Sreckers, weduwe van Cornelis Baes, 
kunstschilder te Wijk bij Duurstede, ten behoeve van haar minderjarige zoon 
Theodorus Baes te ontvangen 2600 car. gulden hypotheek op elf morgen, zes hont 
land nabij Wijk bij Duurstede, concept.
z.d 1 stuk

13. Willige Langerak

13. WILLIGE LANGERAK

157 Acte van transport ten overstaan van schpenen van Willige Langerak door 
Schrevelius Bijlant, secretaris van de heerlijkheid Jaersvelt, aan Pieter Magnus, heer 
van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Amaerstol en Christiaen de Cupre, domheer 
en raad ter admiraliteit in Zeeland van een huis met erf te Willigen Langerak,
1644 maart 19 1 charter

14. Zeist, gemeente Bunnik.

14. ZEIST, GEMEENTE BUNNIK.

158 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Bunnik door Gerrit. van Vliet, 
procureur van Hendrik van Dam, notaris van het Hof van Utrecht, aan Evert en 
Adrianus van 't Voort van vier morgen bouwland, gelegen op de Hooge Engh te 
Bunnik van de Hooge Enghseweg tot aan de Groeneweg,
1779 februari 10
met oudere acten van transport,
1723-1745 3 charters

159 Acte van transport, ten overstaan van leden van het gemeentebestuur van Bunnik 
en Vechten door Barend Kleyn, namens Willem Nicolaas Pesters, heer van 
Cattenbroek, aan Evert van 't Voort, van dertien morgen bouwland, gelegen te 
Bunnik en Vechten van de Bunnikse dijk tot aan het dwarsland van Oud-Munster,
1798 december 18 1 charter

160 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Zeist, door Wouter van Dam, 
namens Floris Willem Sloet, heer van Warmelo, aan Nicolaas Pesters, heer van 
Cattenbroek van de Coppeldijkse tiend, geleden tussen de Coppeldijk en 
Zeistervaart, de Wateringeweg en de Koppel van ouds.
1805 september 26 1 charter

161 Acte van verhuur door jhr Jan Everard de Pesters van Cattenbroek aan Harmen 
Bosch en Adriana Verweij van de hofstede "de Nienhoff" met opstallen en vijftig 
hectaren, twee en dertig aren en tien centiaren boomgaard, bouw en weiland, 
gelegen te Bunnik en Zeist,
1877 januari 29 1 stuk
De naam Pesters van Cattenbroek werd met potlood vervangen door mr C.C.G. de Pesters, voogd 
van Carolina Coenradina Theodora de Pesters.
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162 Acte van verhuur door Jhr Willem Nicolaas de Pesters van Cattenbroek, te Utrecht, 
aan Gijs van Dijk en Gerrigje Oskam, echtelieden, van de hofstede, geheten 
Kouwenhoven, met opstallen en vier en veertig hectaren, zeven en zestig aren, vijf 
en zeventig centiaren en de tienden hieruit, gelegen te Zeist, alsmede een hectare, 
vier en twintig aren vijf en veertig centiaren bouwland te Bunnik voor zes jaren,
1879 october 18
met een acte van verhuur door mr Gijsbert Carel Duco Reinout, baron van 
Hardenbroek aan eerstgenoemden van dezelfde bezittingen,
1886 augustus 10 2 stukken

163 Acte van verhuur door Christina Cazius, weduwe van Theodor Paul Bergsma, aan 
Jacobus van Ekeren en Teunis van Ekeren, Roelofje van Appeldoorn, weduwe van 
Jacobus van Ekeren en Roelofje van Ekeren, van hofstede met opstallen, bouwland 
en boomgaard, in de Lage Grond gelegen te Zeist en te de Bilt,
1880 september 22 1 stuk

164 Acte van verhuur door jhr mr C.C.G. de Pesters te Groesbeek, voogd van jkvr. C.C.Th. 
de Pesters van Cattenbroek, gelegen te Zeist in de Vinkebuurt van een huis met 
gedeelte schuur, tuin en weirecht in een boomgaard, aan C. Pater te Houten,
1885 september 5 1 stuk

165 Acte van verhuur door Christiaan Jacob Burgerhoudt aan Johannes Barend 
Groenewegen van het Herenhuis &quot;Cattenbroek&quot; met opstallen, gelegen
te Zeist aan de Koppeldijk voor drie en een half jaar,
1884 juli 12
met een verklaring van J.B. van Groenewegen, dat dit contract voor een onbepaalde
tijd is verlengd,
1887 october 26 1 stuk
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III. Beleningen van de ambachtsheerlijkheid

III. BELENINGEN VAN DE AMBACHTSHEERLIJKHEID

166-166.1 Acte van belening door Willem van Beieren als graaf van Holland van Jan van Vliet 
met de ambachtsheerlijkheid in de parochie van 's Heer Aertsberg, uitgezonderd 
drie blokken tienden gelegen naast Schoonhoven, hem aangekomen als 
huwelijksgift van zijn vrouw Beatrijs, weduwe van Philips van Dorp, 
bastaarddochter van Willem van Beieren.
1411 october 19
met 1 afschrift,
1752 september 26 1 charter en 1 stuk
166.1 Charter, 1411
166 Afschrift, 1752

167 Acte van beleening door Philips de Goede als graaf van Holland van Geryt van der 
Vliet met de ambachtsheerlijkheid in de parochie van 's Heer Aertsberg, hem 
aangekomen van zijn moeder vrouwe Beatrijs, dochter van hertog Willem van 
Beieren,
1451 februari 13 1 charter

168 Acte van beleening door Karel de Stoute als graaf van Holland van Jan van den Vliet 
met het huis ten Vliet, twee hoeven land, een steenplaats halve hoeve, een weiland 
behorende tot de kapellen, de heerlijkheid Vliet, twee stukken land, groot zestien 
morgen, gelegen in het land van de Vliete aan de IJseldijk en de 
ambachtsheerlijkheid bij de parochie van 's Heer Aertsberg, hem aangekomen van 
zijn vader Gerrit van den Vliet,
1471 october 8 1 charter

169 Acte van beleening door Karel V als graaf van Holland van Guilhelmine van 
Woerden, zuster van Gerlof van Woerden Jansz., met een rente van vier pond 
groote vlaams uit de ambachtsheerlijkheid in de parochie van 's Heer Aertsberg en 
Ammerstol,
1531 maart 18 1 charter gecancelleerd

170.1 Acte van belening door Karel V als graaf van Holland van Geerlof van Woerden met 
de ambachtsheerlijkheid in de parochie van 's Heer Aertsberg uitgezonderd een 
blok tienden, geheten de Nesse en een visserij, geheten Cohem, hem aangekomen 
van zijn vader Jan van Woerden, heer van Vliet,
1532 februari 10
Met acte van procuratie voor mr Zeygneer Bruynt om dit leen te verheffen,
1532 januari 25 2 charters (getransfigeerd)
170.1 Charter 1, 1532 februari 10
170.2 Charter 2, 1532 januari 25

171 Acte van belening door Karel V als graaf van Holland van Jan van Winsen met vier 
pond groote vlaams ten laste van de ambachtsheerlijkheid 's Heer Aertsberg en 
Ammerstol, hem aangekomen van wijlen zijn moeder jonkvrouwe Anna van 
Woerden,
1554 april 21
In dorso: verklaring dat Jacob Magnus, heer van Bergambacht,'s Heer Aertsberg en 
Ammerstol, deze rente heeft afgelost aan de procureur van Johan van Winsen van 
Heemstede, heer van Heyncoop,
1622 juli 8 1 charter (gecancelleerd)
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172 Acte van belening door keizer Karel V als graaf van Holland van Gelayn Zeeghers, 
heer van Wassenhove en jonkvrouwe Leyse van den Dorpe met de 
ambachtsheerlijkheid in de parochie van 's Heer Aertsberg en Ammerstol, 
uitgezonderd een blok tienden, geheten de Nesse en een visserij, geheten Cohem, 
hem aangekomen van Geerlof van Vliet,
1555 mei 23 1 charter

173.1-173.2 Acte van transport ten overstaan van de leenmannen van de grafelijkheid van 
Holland door Geerolf van Vliet aan Gelayn Zeeghers, heer van Wasssenhoven en 
jonkvrouwe Leyse van den Dorpe, van de ambachtsheerlijkheid in de parochie van 
's Heer Aertsberg en Ammerstol,
1544 september 26 2 charters
173.1 Charter 1,
173.2 Charter 2

174 Acte van belening door koning Philips II als graaf van Holland van jonkheer Arnoult 
Zeegers van Wassenhoven met de ambachtsheerlijkheid in de parochie van 's Heer 
Aertsberg en Ammerstol, uitgezonderd een blok tienden, geheten de Nesse en een 
visserij geheten Cohem, hem aangekomen van wijlen zijn vader: Geleyn Zeegers, 
heer van Wassenhove,
1565 november 19 1 charter

175 Sententie van het Hof van Holland in het geschil tussen Arnout Zeeghers van 
Wassenhoven cum suis en Jan van Vliet over de verkoop van de 
ambachtsheerlijkheid van in de parochie 's Heer Aertsberg en Ammerstol door zijn 
vader aan Gilain Zeeghers,
1567 december 1 1 katern (perkament)

176.1 Acte van hypotheek ten overstaan van leenmannen van de grafelijkheid van 
Holland door Johan van Serooskercke, man en voogd van jonkvrouwe Loyse Zegers 
van Wassenhoven aan jonkheer Geleyn van Wassenhoven van per jaar op de 
ambachtsheerlijkheid 's Heer Aertsberg en Ammerstol,
1589 october 3 1 charter (met 2 aaneengehechte stukken)
176.1 Charter, 1589 oktober 3
176.2 Stuk, 1615 juni
176.3 Stuk, 1616 januari

177 Acte, waarbij Heyndrick Bock een hypotheek van 72 carolus gulden per jaar, staande
op de ambachtsheerlijkheid 's Heer Aertsberg opdraagt aan de Staten van Holland 
en weer in leen terug ontvangt,
1586 juni 3
In dorso: Verklaring van Heynrick Jansz. Bock, dat hij deze hypotheek heeft 
overgedragen aan Aerdt Adriaensz.

1 charter

178 Acte, waarbij Aert Adraensz. den Haen een hypotheek van 50 carolus gulden per 
jaar, staande op de ambachtsheerlijkheid van 's Heer Aertsberg, opdraagt aan de 
Staten van Holland en weer in leen terug ontvangt,
1595 october 12
In dorso: verkaring van Aert Adriaensz. dat Heynrick van Wijngaerden deze 
hypotheek heeft afgelost,
1607 october 5 1 charter

179 Acte van transport ten overstaan van leenmannen van de grafelijkheid van Holland,
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door Johan van Serooskercke en zijn echtgenote Loyse de Zegers van Wassenhoven 
aan jonkheer Bruyninck van Wijngaerden van de ambachtsheerlijkheid in de 
parochie 's Heer Aertsberg en Ammerstol,
1597 maart 22 1 charter

180A Acte van belening door de grafelijkheid van Holland van jhr Willem van Zuylen van 
Nyevelt met de ambachtsheerlijkheid van 's Heer Aertsberg, hem aangekomen 
wegens de dood van Quilliain Segers van Yegem, heer van Wassenhoven,
1601 augustus 18 1 charter

182.1 Uitspraak door Prins Maurits inzake het geschil tussen Henrick van Wijngaerden, 
ambachtsheer van 's Heer Aertsberg, en Frederik van Suylen van Nyevelt, pandheer 
van 's Heer Aertsberg, over de iurisdictie in 's Heer Aertsberg, waarbij de laaste 
veroordeeld wordt zich uitsluitend tot zijn eigen rechtsgebied te bepalen,
1612 februari 6 1 charter

182 Relaas van Frederik van Dam, deurwaarder van het Hof van Holland aan de 
president van deze raad, houdende, dat hij ingevolge de acte van mandement op 6 
februari 1612 Frederick van Zuylen van Nyevelt, pandheer van 's Heer Aertsberg, 
gedagvaard heeft om op 19 maart 1612 voor het hof van Holland te verschijnen,
1612 februari 22 1 stuk
Mandement ontbreekt.

185 Stukken betreffende het geschil tussen Jacob Magnus enerzijds en jhr Henrick van 
Wijngaerden, heer van Sueerswaert, Westkercke en tot Gvssenkerck anderzijds over
een rente van honderd gulden hypotheek op de ambachtsheerlijkheid van 's Heer 
Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol,
1613-1619 11 stukken

187A Stukken betreffende het geschil tussen jhr Alexander van de Capelle tot Budeloff en
Meurevelt, heer van 's Heer Aertsberg, enerzijds en Pieter Magnus, heer van 's Heer 
Aertsberg anderzijds,
1648-1649 2 stukken

180 Acte, waarbij de rekenkamer van Holland aan jhr Willem van Zuylen van Nijevelt in 
pand geeft de ambachtsheerlijkheid 's Heer Aertsberg en Ammerstol met alle 
daarbij behorende rechten,
1601 augustus 18
In dorso: verklaringen van de rekenkamer, waarbij dit pand steeds voor 7 jaar wordt
verlengd,
1608 juli 1 en 1615 januari 23 1 charter

181 Acte van belening door de Staten van Holland van jhr Heyndrik van Wijngaarden 
met de ambachtsheerlijkheid 's Heer Aertsberg en Ammerstol, uitgezonderd een 
blok tienden, geheten de Nesse en een visserij geheten Cohem, hem aangekomen 
van wijlen zijn vader Bruno van Wijngaarden,
1605 juli 30 1 charter

183 Acte van procuratie ten overstaan van Francois de Jonghe door jhr Jan van 
Wijngaerden (hendrik) aan zijn neef jhr Jan van Wijngaarden om uit zijn naam ten 
overstaan van stadhouder en leenmannen van Holland de ambachtsheerlijkheid 's 
Heer Aertsberg over te dragen aan Jacob Magnus, heer van Melissant, den Haag
1613 october 28 1 stuk
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184-184.1 Acte van schuldbekentenis ten overstaan leenmannen van de grafelijkheid van 
Holland door Jacob Magnus aan Heynrick van Wijngaarden wegens de koop van de 
ambachtsheerlijkheid 's Heer Aertsberg en Ammerstol,
1613 november 5
met stukken betreffende de aflossing van deze schuld,
1614-1623 1 charter gecancelleerd en 5 stukken
184.1 Charter, 1613
184 Stukken, 1614-1623

186 Acte van belening door de Staten van Holland van jhr Johan van Winsen van 
Heemstede met een rente van vier vlaamse ponden uit de ambachtsheerlijkheid 
van 's Heer Aertsberg, hem aangekomen van wijlen zijn moeder Wilhelmina van 
Woerden van Vliet Jansdr,
1622 maart 12
met retroacta
1588-1622 1 charter gecancelleerd en 1 charter

187-187.1 Acte van belening door de Staten van Holland van Pieter Magnus met de 
ambachtsheerlijkheid in de parochie van 's Heer Aertsberg en Ammerstol, 
uitgezonderd een blok tienden, genaamd de Nesse en een visserij, genaamd 
Cohem, hem aangekomen van wijlen zijn vader Jacob Magnus, heer van 's Heer 
Aertsberg en Melissant,
1625 mei 27
met eenvoudige afschriften,
1636 augustus 27 1 charter en 1 stuk
187.1 Charter, 1625
187 Afschriften, 1636

188 Acte van belening door de staten van Holland van Simon de Cupre met de 
ambachtsheerlijkheid in de parochie van 's Heer Aertsberg en Ammerstol, hem 
aangekomen van wijlen zijn broer Jacob de Cupre,
1704 april 12 1 charter

189 Acte van belening door de Staten van Holland van Johan Adolph van Renesse, heer 
van Lockhorst met de ambachtsheerlijkheid in de parochie van 's Heer Aertsberg en 
Ammerstol, hem aangekomen van wijlen zijn neef Simon de Cupre,
1720 maart 17 1 charter

190 Acte van belening door de Staten van Holland van Willem Jacob van Renesse, heer 
van Lokhorst, domdeken te Utrecht, met de ambachtsheerlijkheid in de parochie 
van 's Heer Aertsberg en Ammerstol, hem aangekomen van wijlen zijn vader Jonan 
Adolph van Renesse,
1759 november 5 1 charter

191 Acte van belening door de Staten van Holland van Gijsbert Jan Hardenbroek, heer 
van Berkenstein met de ambachtsheerlijkheid in de parochie van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol, hem aangekomen van wijlen Willem Jacob van 
Renesse, heer van Lockhorst en domdeken van Utrecht,
1767 juni 23 1 charter

192 Acte van belening door de Staten van Holland van Johan Adolph van Hardenbroek, 
heer van Hardenbroek, Lockhorst, Berkenstein, de Lindt, luitenant generaal en chef 
van een regiment infanterie, gouverneur van Bergen op Zoom,
1788 november 3 1 charter
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IV. Ambtelijke stukken

IV. AMBTELIJKE STUKKEN
1. Openbare Orde

1. OPENBARE ORDE

193 Resolutieboek van acten, publicatien en andere zaken betreffende de 
ambachtsheerlijkheid 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol.
1613-1022 1 deel

2. Aanstellingen tot schout, bode of secretaris.

2. AANSTELLINGEN TOT SCHOUT, BODE OF SECRETARIS.

194 Acte van commissie door Jan Cluyt, rentmeester van Guillam Zegers van 
Wassenhoven, heer van 's Heer Aertsberg, van N.C. van Zynder, tot schout van de 
heerlijkheid van 's Heer Aertsberg en Bergambacht,
1581 februari 10
afschrift,
z.d 1 stuk

195 Acte van overeenkomst tussen Pieter Magnus, heer van 's Heer Aertsberg, en 
Govert Jansz. inzake het rentmeesters, stadhouder en secretarisambt der 
ambachtsheerlijkheid 's Heer Aertsberg,
1633 september 14
afschrift,
z.d. (w.s. 1650) 1 stuk

196 Acte van commissie door Pieter Magnus, heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht 
en Ammerstol, van Jan Goverts Welle tot secretaris van de stad Ammerstol en de 
heerlijkheden 's Heer Aertsberg en Bergambacht,
1643 october 9 1 stuk

197 Acte van commissie door Maria Magnus, vrouwe van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol van Claes van Soelen tot secretaris van 's Heer 
Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol. Concept.
1644 november 4 onbezegeld charter

198 Acte, waarbij Gerrit van Soelen zich verplicht, de bedragen te voldoen, die hij 
schuldig is wegens zijn aanstelling tot secretaris van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol, door Maria Magnus. Concept
z.d 1 stuk

199 Missive van het Hof van Holland aan Maria Magnus, waarin haar toestemming 
wordt verleend om Cornelis van Staveren, schout van Ammerstol te ontslaan en 
een nieuwe te benoemen,
1665 november 26 1 stuk

200 Acte van commissie door Maria Magnus, ambachtsvrouw van 's Heer-Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol van mr Heynrick Bents tot schout en bode van 's Heer 
Aertsberg en Bergambacht,
1668 juli 13 1 stuk

201-201A Acte van commissie door Jacob en Simon de Cupre, heren van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol, van Cornelis Nupoort tot schout en bode van 
Ammerstol,
1700 juni 29
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met verklaring van Johan van Munnickhoff, stadhouder van leenen van 
Bergambacht, dat Cornelis Nupoort zijn eed heeft afgelegd, met een gelijktijdig 
afschrift van deze aanstelling,
1700 juni 29 3 stukken
201 eerste deel
201A tweede deel

202 Verzoek van Cornelis Nupoort aan de heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en 
Ammerstol om ontslagen te worden uit het schout en bodeambt,
1736 juni 6 1 stuk

203 Acte van commissie door Pieter Smiths, schout van Ammerstol en bode van 's Heer 
Aertsberg, voor Pieter Smits tot zijn waarnemer tijdens diens afwezigheid,
1737 september 27 1 stuk

204 Instructie voor Jacob Ploos van Amstel als schout en secretaris van 's Heer 
Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol,
1740 october 20 1 stuk

205 Instructie voor Jan Braet als schout van 's Heer Aertsberg en Bergambacht en als 
secretaris van 's Heer Aertsberg en Ammerstol,
1741 juni 16 1 stuk

206 Acte van commissie ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg en 
Bergambacht van Pieter Smits, schout van Ammerstol tot substituut schout en 
secretaris van 's Heer Aertsberg en Bergambacht en tot substituut secretaris van 
Ammerstol,
1742 augustus 30 1 stuk

--- Acte, waarbij J.A. van Renesse, heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en 
Ammerstol, verklaart van Jan Braaf ontvangen te hebben drie honderd gulden aan 
recognitiegeld van het schout en bodeambt, alsmede accoord te gaan met een 
vermindering van dit geld tot 250 gulden,
1743 juni 27
afschrift,
z.d 1 stuk
Aanvragen als inv.nr. 206?

207 Acte van commissie door Gijsbert Jan van Hardenbroek, heer van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol, van Jan Smits Pietersz. tot bode van 's Heer Aertsberg 
en Bergambacht,
1784 september 5
afschrift,
z.d 1 stuk

208 Acte waarbij Jan Smits Pietersz. zich tot het bodeambt van 's Heer-Aertsberg en 
Bergambacht, verbindt tegen een betaling van twintig gulden per jaar door de 
ambachtsheer.
Z.d 2 stukken

209 Instructie voor de gezworenen van Beloys Bergambacht, genaamd Bovenberg, 
afschrift,
1702 mei 3
met een formulier van de door de gezworenen van 's Heer Aertsberg en 
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Bergambacht af te leggen eed,
z.d. (17de eeuw) 2 stukken

209A Acte van insinuatie van Maria Magnus, ambachtsvrouw van 's Heer Aertsberg, aan 
Dirck van Staveren, bode van Bergambacht, om de schout van Ammerstol op de 
eerstvolgende dinsdag voor de schout van Bergambacht te dagvaarden,
1665 mei 22
met verklaring van de bode de schout van Ammerstol, Pieter Ariens, Heyndrick 
Barents, Pieter Gerrits, Willem Flooren, Willem Barents, Cornelis Jans Cock, Jan 
Suellen en Jan 't Hooft geinsinueert te hebben op
23 mei 1665 1 stuk

210 Verklaring afgelegd door Catrina Elisabet de Cupere, weduwe van Gerrit van 
Bercheyck, Christina Marie van Lennip en Srimia van Bercheyck over het gene wat er
op 17 juni 1700 te Ammerstol tussen de heren Jacob en Simon de Cupre enerzijds en 
Hendrick van der Berch anderzijds over het schout en bodeambt is besproken,
1700 augustus 3 1 stuk

211 Verklaring afgelegd door Hych Ariensse de Bruyn over hetgeen er voorgevallen is op
25 mei 1708 te Ammerstol tussen de ambachtsheer en de schout en secretaris van 
Bergambacht.
z.d 1 stuk

212 Notulen van de resolutien van de gecommitteerde raden der Staten van Holland en 
West-Friesland, waarbij op het verzoek van Bastiaan Nederburch, zoon van wijlen 
Herman Nederburgh, schout van Bergambacht, dat hij vrijgesteld wordt van de 
100ste en 200ste penning,
1744 maart 10
1 afschrift
1744 maart 31 1 stuk

213 Acte, ten overstaan van de secretaris van 's Heer Aertsberg, waarbij Gerrit Cornelisz. 
de Groenevelde, oud leenman, verklaart Marie Langtants wegens "de wetenschap" 
heeft veroordeeld,
1607 september 16 1 stuk

3. Openbare orde

3. OPENBARE ORDE

214-214.1 Acte van octrooi door Philips de Schone als graaf van Holland voor Jan van Vliet, 
heer van Vliet, Hoencoop en Bergambacht om zijn gevangenen te mogen plaatsen 
in de gevangenissen van Schoonhoven, Langerak, Liesvelt, Oudewater en elders,
1497 october 11
met twee eenvoudige afschriften
z.d 1 charter en 2 stukken
214.1 Charter, 1497
214 Afschriften

215 Uitspraak van Karel V als graaf van Holland inzake het geschil tussen Schoonhoven 
en Dordrecht over het stapelrecht, waarbij de grens bepaald wordt waar burgers 
van Schoonhoven bepaalde goederen zullen mogen kopen en verkopen, zonder dat
deze verstapeld behoeven te worden in Dordrecht,
1542 november 30
eenvoudig afschrift,
z.d. (17de eeuw) 1 stuk
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216 Acte, waarbij de stadhouder-generaal der raden van de keizer in Holland, Zeeland 
en Friesland Ghelain Zeeghers, heer van Wassenhove en ambachtsheer van 's Heer 
Aertsberg machtigt om Jacob Queeckel baljuw van Zuid-Holland te doen 
dagvaarden wegens een verbaal, door deze gemaakt op een van zijn onderzaten,
1544 november 22 1 charter

217 Acte van overeenkomst tussen Guillam Zegerts en de stad Schoonhoven 
betreffende het spannen van de vierschaar van Bergambacht, waarbij deze verlegd 
wordt naar Beloys en Schoonhoven ieder jaar aan de ambachtsheer een halve ton 
zalm zal leveren,
1548 december 31
1 afschrift
z.d. (17de eeuw) 1 stuk

218 Acte waarbij burgemeester en schepenen van Schoonhoven bekrachtigen de 
overeenkomst door Jan Willemsz. van Couwenhoven, burgemeester, gesloten met 
Guillam Zeeghers, raad in het Hof van Holland, Heer van Bergambacht,
1550 juni 17 1 charter

219 Plakkaat, uitgevaardigd door Karel V als graaf van Holland, betreffende het houden 
van vogelkooien, in Holland,
1550 december 19
1 afschrift,
1596 mei 23 1 stuk

220.1-220.3 Sententie van het Hof van Holland inzake het geschil tussen Guillam Zeeghers, heer 
van 's Heer Aertsberg en de stad Schoonhoven over het heffen van belastingen op 
bier en wijn in het gebied ten oosten van Schoonhoven langs de Lek en de zeedijk 
tot aan de steenplaats het &quot;monniken van de hem&quot; akkerland, gelegen 
binnen de dijk tot aan de steenplaats en de boederij van Joris,
1552 mei 11
met een acte van condemnatie van dit verdrag,
1555 juni 20
en een vonnis van Holland, waarbij beide partijen veroordeeld worden dit accoord 
na te komen,
1555 juni 20 3 charters (waarvan 2 getransfigeerd)
220.1 Charter 1, 1550 juni 20
220.2 Charter 2, 1550 juni 20
220.3 Charter 3, 1592

221 Plakkaat betreffende het houden van vogelkooien, uitgevaardigd door Karel V als 
graaf van Holland,
1550 december 19
1 afschrift,
1596 mei 23 1 stuk

222-222.1 Acte van willige condemnatie door het Hof van Holland van het accoord, gesloten 
tussen Gelain Zeeghers, ambachtsheer van 's heer Aertsberg en Schoonhoven over 
verordeningen op boeten en belastingen in het gebied langs de Steenstraat of 
Kerkweg tussen Bergambacht, ten oosten van de Scheisloot en de vrijheid van 
Schoonhoven,
1558 februari 14
met twee afschriften,
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1559 maart 3 en 1611 augustus 27 1 charter en 2 stukken
222.1 Charter, 1558
222 Afschriften, 1559, 1611

223 Acte, waarbij Philips II als graaf van Holland, de openbare orde in de Steenstraat of 
Kerkweg, gelegen in het ambacht van 's Heer Aertsberg nabij schoonhoven, van de 
Scheijsloot tot aan de houten brug van Craye Steyn, regelt,
1558 october 19
met een formulier van de eed, die de gezworenen van Schoonhoven zal moeten 
afleggen aan de schout van Bergambacht, ?98 juli,
1 afschrift,
1702 augustus 4 1 stuk

224-224.1 Acte van octrooi door Philips II als graaf van Holland op nieuws bepalingen inzake 
de openbare orde gegeven door Guislam Zeeghers als heer van 's Heer Aertsberg,
1562 augustus 27
Met mandaat voor de deurwaarder van het Hof van Holland tot publicatie,
alsmede een eenvoudig 16de eeuws afschrift,
1562 november 29 2 charters (aaneengehecht) en 1 stuk
224.1 Charter 1, 1562 augustus 27

Charter 2, 1562 november 29
224 Afschrift

225 Vonnis van de Grote Raad te Mechelen, waarbij uitspraak wordt gedaan in een 
geschil tussen schout, gezworenen en schepenen van 's Heer Aertsberg enerzijds en 
Guillam Zepers van Yechem, ridder van Wassenhove en 's Heer Aertsberg en zijn 
zoon Aernout van Wassenhoven, bailluw van 's Heer Aertsberg inzake de omvang 
van het heerlijk recht,
1567 april 17 1 charter

226 Acte, waarbij Pieter van Hemert, rentmeester van Jacob Magnus, heer van 's Heer 
Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol, ten overstaan van Sebastianus Goethart, 
notaris te Schoonhoven, protesteert tegen het verkopen van meubelen door 
schepenen van Schoonhoven in zijn rechtsgebied,
1618 juni 25 1 stuk

227 Acte van willige condemnatie door de Hoge Raad van Holland van het verdrag 
tussen schepenen en gecommitterden van Bergambacht en Jacob Magnus, heer 
van 's Heer Aertsberg, betreffende het niet meer procederen tegen de 
ambachtsheer dan met authorisatie van de ingezetenen ingeerfden en 
gecommitteerden der steden bij het afhoren van de gewone rekening alsmede, dat 
er geen processen zullen begonnen worden dan met voorkennis van de 
ambachtsheer,
1618 november 7
met een acte van procuratie door schout en gezworenen van Bergambacht voor 
Cornelis van den Pol om zich namens hen door de Hooge Raad te laten 
condemneren,
1618 october 7
met daaraan een verklaring van ongeldigheid van deze acte door Jacob Magnus, en 
een soortgelijke acte van procuratie,
1618 october 31 1 charter en 3 stukken
227.1 Charter
227 Stukken
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4. Tollen.

4. TOLLEN.

228 Acte, waarbij Floris V als graaf van Holland de poorters van Dordt vrijdom verleent 
van alle tollen in Holland op
1284
1 afschrift,
1614 october 3 1 stuk

--- Acte, waarbij de stad Dordrecht de poorters van Ammerstol vrijstelling verleent van 
de tol bij Dordrecht
Aanvragen als inv.nr. 228?

229 Acte waarbij Willem, graaf van Henegouwen als graaf van Holland de inwoners van 
Ammers vrijstelling verleent van tolgelden bij zijn tol te Ammers, zoals ook de 
inwoners van Dordrecht,
1321 augustus 20
1 afschrift,
1614 1 stuk

230 Acte, waarin de toestemming van Willem IV als graaf van Holland aan Niclayse van 
Nortich, kapelaan van Ammers, om iedere week acht maaltijden te gebruiken, 
betaald uit de tol van Ammers, wordt bevestigd,
1348
1 afschrift,
1614 december 28 1 stuk

231 Acte, waarbij Aelbrecht van Beieren oorkondt, dat de tol van Ammers is verlegd 
naar Schoonhoven,
1397 januari 22
1 afschrift,
1615 december 11 1 stuk

232 Acte, waarbij Aelbrecht van Beieren als graaf van Holland, aan Jan Gerret Dijn, 
deken van Gorinchem, schenkt het tolhuis te Ammers, mits de bijbehorende dijk 
onderhouden wordt,
1398 mei 10
1 afschrift,
1614 1 stuk

5. Belastingen

5. BELASTINGEN
5.1 Binnenlandse omslag

5.1 BINNENLANDSE OMSLAG

233 Resolutien van de Staten van Holland, waarbij besloten wordt om het verzoek van 
schout en gezworenen van Bergambacht om het heffen van de binnenlandse 
omslag op de landerijen, gelegen onder de iurisdictie van Bergambacht en 's Heer 
Aertsberg, uitgezonderd die landerijen, welke toebehoren aan inwoners uit 
Schoonhoven en Ammerstol, ter behandeling door te geven aan de gedeputeerden 
van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven en het vaststellen van de rekening niet op 3 
november 1694, maar op 3 mei 1694 zal plaats vinden. Gelijktijdig afschrift,
1693 september 23 1 stuk

234 Rapport, samengesteld door schout en gezworenen van 's Heer Aertsberg en 
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Bergambacht over het betalen van de binnenlandse omslag door de eigenaren van 
aldaar gelegen landerijen, woonachtig te Schoonhoven, voor de ambachtsheer van 
's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol en de gedeputeerden van de steden 
van Dordrecht, Gouda en Schoonhoven,
1755 mei 1 stuk

235 Rekeningen van de ontvangsten en uitgaven der binnenlandse omslag.
[1735-1783] 1 omslag en 10 stukken
1735
1736
1751
1755
1761
1767
1781, met borderel
1783
1784

5.2 Bijzondere belastingen

5.2 BIJZONDERE BELASTINGEN

236 Verzoek van Jacob Magnus, heer van 's Heer Aertsberg en Bergambacht om in 
verband met het bestraten van de hoofdweg in 's Heer Aertsberg een extra 
belasting te mogen heffen bij de ingelanden, zonder datum,
met de resolutien van gezworenen van Bergambacht inzake de bestrating van het 
dorpsplein,
1618 november 30
afschrift,
z.d 1 stuk
in margine de aantekening dat dit door de Staten van Holland werd behandeld op 2 juni 1620.

237 Resolutien van de Staten van Holland, waarbij werd besloten, dat er een extra 
belasting mocht worden geheven vanwege het bestraten van de hoofdweg te 's 
Heer Aertsberg. Afschrift,
zonder datum 1 stuk

238 Resolutien van de Staten van Holland inzake de remissie van de honderdste en 
twee honderdste penning, van de ordinaris verpondingen op huizen en landerijen, 
van de tienden, van belastingen op visserijen, van het hoorngeld, van het 
koehouderszout, het paardengeld en belastingen op de rgove [rogge?] waren, 
vanwege de doorbraak van de Lekdijk bij Schoonhoven op 2 januari 1726, afschrift,
1728 augustus 26 1 stuk

239 Resolutien van de gecommitteerden van Gouda, Dordrecht en Schoonhoven 
waarbij de rekening van 1733 voor 's Heer Aertsberg en Bergambacht werd 
goedgekeurd, de waardsluiden voortaan in het openbaar de gemenelandswerken 
moeten aanbesteden, de binnenlandse omslag rekening van de over 1728 en 1729 
werd goedgekeurd en de rekening van de binnenlandse omslag over 1730 en 1731 
moet worden vastgesteld op 6 juli 1734, afschrift,
1734 juni 29 1 stuk

240 Resolutien van de Staten van Holland, waarbij het verzoek van schout en 
gezworenen van Bergambacht en 's Heer Aertsberg om de belastingen op de 
hennep- en boomgaardlanden te verminderen, wordt afgewezen. Gelijktijdig 
afschrift,
1762 juli 22 1 stuk
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241 Octrooi van de Staten van Holland voor de ambachtsheer van Bergambacht, 
inhoudende de vrijstelling van belastingen op drie morgen, drie honder veertig 
roeden land, weggespoeld tijdens de inundatie op 26 januari 1760 en vermindering 
van belastingen van op dertig morgen, vier hont en vijf en veertig roeden land, 
tijdens de inundatie overdekt met zand voor 15 jaar,
1762 november 3
afschrift,
z.d 1 stuk

6. Leenkamer

6. LEENKAMER

242 Leenregister,
1493-1609
afschrift
z.d. (17de eeuw) 1 deel

243 Repertorium van lenen te Bergambacht op
1 januari 1614 1 stuk

244 Leenregister,
1620-1665; 1602 - in wezen ws 1633 1 boek

245 Leenregister,
1620-166l 1 deel

246 Lijst van lenen,
1668 1 stuk

247 Leenregister,
1776-1801 1 deel
Eerste bladzijden ontbreken.

6.1 Verheffing van lenen.

6.1 VERHEFFING VAN LENEN.

248 Proclamatie van Johan Adolph, baron van Renesse, heer van 's Heer-Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol aan de vazallen en leenmannen hem binnen twee 
maanden hulde, eed en manschap te doen,
1732 september 1 gedrukt stuk

248A niet gespecificeerd,
1720

249 Brief van de stadhouder van lenen van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en 
Ammerstol om wegens het overlijden van Johan Adolph, baron van Renesse, van 
Hardenbroek, heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol, de nieuwe 
ambachtsheer hulde, eed en manschap te doen,
1782 juli 2 stukken

6.2 Uitgifte van lenen.

6.2 UITGIFTE VAN LENEN.

250 Acte waarbij Aernoudt Zegers van Wassenhoven, heer van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol aan Willem Jacobsz. in onversterfelijk leen geeft twee 
en een half morgen land, gelegen te Benedenberg bij de Cadijk,
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1568 1 charter

252 Acten van belening door Pieter Magnus als heer van 's heer Aertsberg, Bergambacht
en Ammerstol, van Willem Gerritsen den Hoet met landerijen, hem aangekomen 
van wijlen zijn vader Gerrit Willems den Hoet, 3 concepten.
1640 1 stuk

253 Gegevens betreffende het XV, XVI en XVI XIX ste leen, toebehorende aan Gerrit 
Willems den Hoet,
1640 1 stuk

254 Acte van octrooi, waarbij Pieter Magnus als heer van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol aan Jacob Meeuss vergunt, om vrij over zijn goederen 
te beschikken, 1 concept.
1644 mei 6 1 stuk

255 Acten van belening, uitgegeven door Jacob de Cupre als heer van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol, concepten.
1670-1700 9 stukken

256 Acten van belening, uitgegeven door Symon de Cupre als heer van 's Heer 
Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol, concepten.
1706-1719 6 stukken

257 Acte van verhuur ten overstaan van en door schepenen van Ammers, namens de 
heer van Ammers, aan Willem Snellen, schout, Cornelis Joostens, mede namens zijn
schoonmoeder, de weduwe van Pieter Jansz. Stoel, Pieter Jan Gerrits, Jan Leenerts, 
Jacob Theunis, mede namens Weyntgen Wouters, zijn moeder Wouter Jansz. Stoel, 
Gerrit Jansz. ? waard, Bastiaen Ariensz., Arien Bawijnen, Anna Bastiaens, Cornelis 
Leenerts en Jan Leenerts, van het Groeneveldsleen gelegen binnen Ammers, tussen 
de [L]ek en de halve Achterweg, voor 14 jaar,
1622 juli 3 1 plakkert

7. Opbrengsten uit de heerlijkheid.

7. OPBRENGSTEN UIT DE HEERLIJKHEID.

263 Memorie van de opbrengsten der ambachtsheerlijkheid van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol,
1683 1 stuk
Ontbreekt

262 Memorie van de opbrengsten uit de heerlijkheid Ammers,
1683 2 stukken

260 Memorie van de opbrengsten der heerlijkheid van Ammers,
z.d. ws. na 1650 1 stuk

261 Memorie van de inkomens en rechten van de heerlijkheid 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol,
z.d. ws. na 1653 1 stuk

258 Taxatie van de opbrengst der landerijen en rechten, toebehorende aan de 
heerlijkheid 's Heer Aertsberg,
1528 1 stuk
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259 Brief van Gerolf van Vliet, heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol 
aan zijn broer, begeleidende een leenbrief met daarbij een lijst van inkomsten uit de
heerlijkheid van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol,
1544 maart 31
afschrift,
1599 januari 25 1 stuk

264 Taxatie van de heerlijkheden 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol, 
toebehoord aan wijlen Symon de Cupre,
1720 februari 15
met een quitantie van het betalen van de 10de en 20ste penning door Johan 
Adolph, baron van Renesse, erfgenaam van Symon de Cupre,
1720 februari 16 1 stuk

262A Kasboek met alle ontvangsten in Ammers, 's Heer Aertsberg en Bergambacht,
1626 1 deel

--- Proclamatie van Johan Adolph van Renesse, heer van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol als opvolger van Simon de Cupre aan zijn vazallen hem
binnen twee maanden hulde, eed en manschap te komen doen.
1720 april 10 1 gedrukt stuk
Aanvragen als 262A?

7.1 Erfpachten

7.1 ERFPACHTEN

265 Ontvangst van erfpachten van landen gelegen te Bergambacht,
1768-1850 1 boek

266 Lijst van erfpachten te 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol,
1700 1 stuk

267 Lijst van erfpachten te Klein Ammers,
1702-1708 1 stuk

268 Vidimus van een acte van erfpacht door Geryt van Woerden, heer ten Vliet, heer van
Bergambacht ten overstaan van heemraden schout en van Bergambacht aan Jan 
Heymansz. van het land, gelegen achter de Lekkade, van de IJsseldijk tot aan de 
Bilwijcktiende weg, 1471 maart 22 te Schoonhoven, 1529 juli 17 in aanwezigheid van 
Lodewijck van Praet, van Moerkercken, ridder en casteleyn van Schoonhoven en 
burgemeesters en schepenen van Schoonhoven, 1 afschrift,
1609 october 30 1 stuk

269 Acte van onderhands transport door Lucas Roelofsen Versalm, rentmeester van 
Jacob Magnus, heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol, van het 
recht van erfpacht op zijn huis en erf te Ammers,
1622 juni 18
met verklaring van Jacob Magnus deze acte gezien te hebben. Gelijktijdig afschrift,
1622 juni 24 1 stuk

7.2 Belasting op hennep, raepzaad en haver.

7.2 BELASTING OP HENNEP, RAEPZAAD EN HAVER.

270 Sententie van het hof van Holland inzake een geschil tussen Jan van Vliet en de 
inwoners van Bergambacht aangaande de heffing op van tienden op hennep, 
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raapzaad en overige gewassen, waarbij de inwoners van Bergambacht veroordeeld 
worden deze belastingen aan hun ambachtsheer te betalen,
1518 september 16 1 charter

271 Appointement van commissarissen van het hof van Holland inzake het geschil 
tussen Jan van Vliet, ambachtsheer van Bergambacht en de inwoners van 
Bergambacht, waarbij aan de ambachtsheer het recht van vier stuivers op elk 
tienbaar hont wordt toegekend,
1519 december 9
1 afschrift,
1604 maart 19 1 stuk

272 Vonnis van commissarissen van het hof van Holland in het geschil tussen Dirk 
Sybrants cum suis en Jan van Vliet, heer van Bergambacht inzake belasting op de 
teelt van hennep en raapzaad over de jaren 1519-1527,
1529 december 11 1 charter

273 Sententie van het hof van Holland inzake het geschil tussen gezworenen 
Bergambacht en jhr Johan van Serooskerken, ambachtsheer van Bergambacht over 
de heffing van tienden op hennip over de jaren 1580 en 1501,
1592 december 22 1 charter

274 Sententie van de Hoge Raad van Holland, waarbij Jacob Geenen en Pouwels 
Willemsz., wonende te Bergambacht veroordeeld worden aan Heynrick van 
Wijngaerden, ambachtsheer van Bergambacht, veroordeeld worden te betalen over
acht jaar het overeengekomen bedrag aan henneptienden,
1613 januari 30 1 stuk

276 Acte, waarbij Pieter Willems Flamens te Schoonhoven verklaart Claes Geerloffs te 
Bergambacht verkocht te hebben zijn recht op de henneptienden uit een werf, 
gelegen te Boven Berg in Oude &quot;Voth&quot; tienhoven,
1600 september 30
afschrift,
1651 augustus 12 1 stuk

278 Verklaring van Bastiaen Wouters Verkayck en Frank Cornelis, dat de tienden van de 
akker, gelegen in het eerste blok te Boven Berg nabij Bloys in 1619 en 1620 betaald 
werd aan wijlen Jan Pieters van Hemert, secretaris te Bergambacht,
1679 september 24
met een verklaring van Jacob Aerts in 1661 het blok tienden, vanaf de brug aan de 
noordzijde van de Huisweg tot aan de boerderij van Willem Barents en aan de 
noordkant van de Cade tot aan de Vliet, gepacht te hebben van Maria Magnus, 
tijdens haar leven ambachtsvrouwe van Bergambacht,
1679 september 2 1 stuk

275 Bekendmaking door de schout van 's Heer Aertsberg over de vrijstelling van tienden
op de nieuw aangelegde hennepvelden voor twee jaar en dat zij, die de vrijstelling 
gekocht hebben van Pieter Willemsz. Vlaminck, hiervan het bewijs moeten 
inleveren bij de rentmeester binnen twee maanden,
1616 september 9 1 stuk

277 Verklaring van Gijsbert Jansz Reewijcker schuldig te wezen aan Maria Magnus, 
vrouwe van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en Ammerstol 223 car. gulden aan 
achterstallige pacht van land en henneptienden, met de belofte deze binnen 
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bepaalde tijd te betalen, met verklaring van Joris de Cupre 50 gulden ontvangen te 
hebben,
1656 mei 19 1 stuk

278A Verklaring van Jacob Ariensz. dat hij vijf jaar gewoond heeft op de boerderij van 
Gerrit Moggelen in Boven Berg en de bijbehorende akker heeft bewerkt en de 
tienden betaald, met een verklaring van Jan Hermens Snel, dat hij drie jaar geleden 
als pachter de van havertienden deze van Jacob Ariensz. heeft ontvangen,
1684 augustus 24 1 stuk

279 Verklaring van Pieter Gerrits Rootbaert, dat de twee werven, gelegen in het vierde 
blok van henneptienden achter de Steenplaats onder Bergambacht, toebehorende 
aan de kinderen van Meester den Belle, tiendplichtig zijn,
z.d 1 stuk

280 Bladzijde 40 en 41 uit een &quot;langwerpig handboek&quot;, waarin is 
aangetekend de ontvangsten van tienden in Bergambacht, toebehorende aan 
Beatrice, vrouwe ten Vliet,
1440
1 afschrift,
1599 januari 23 1 stuk

281 Vergaerbouck van de henniplanden,
1615-1619 1 boek

282 Kohier van de henneplanden,
1643 1 boek

283 Kohier van de henneplanden,
z.d. ± 1645-1656 1 boek

284 Lijsten der verpachte henneptienden.
[1610-1719] 16 stukken en 1 omslag

 1610-1616
 1623
 1624-1625
 1624-1643
 1650
 1676
 1681
 1683-1684
 1687-1688
 1692
 1695-1697
 1699-1702
 1704-1709
 1713
 1719

284A Lijsten van opbrengsten van rente op nakoop.
[1693-1760]

 1693-1698
 1701-1702
 1702-1704
 1740-1760

285 Bijlagen bij de rekening van nakoop.
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1712 9 stukken en 1 omslag

286 Plakkaat betreffende regeling van het recht van nakoop voor de verkoop van 
landerijen rondom Schoonhoven en Bloys
1538 november 6
Afschrift van een afschrift van 1610 april 3,
1614 december 5 2 stukken

287 Stukken dienende tot bewijs, dat de 40ste penning of nacoop van ondershandse of 
publieke goederen verkochte, betaald wordt aan de ambachtsheer,
1686-1687 7 stukken en 1 omslag

8. Granenschot

8. GRANENSCHOT

288 Overeenkomst ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg tussen de 
ingelanden en geerfden van 's Heer Aertsberg en hun ambachtsheer, jhr van 
Wassenhoven, inzake het betalen van granenschot van zeven gulden, tien stuivers 
en veertig schellingen per jaar,
1561 maart 20 1 charter

289 Rekening van het granenschot,
1735 1 stuk

9. Hoendergeld.

9. HOENDERGELD.

290 Sententie van het Hof van Holland, waarbij het vonnis van schepenen van 
Bergambacht, dat enkele ingezetenen van Bergambacht aan hun ambachtsheer 
voor ieder hoen een blank aan hoendergeld moeten betalen, wordt bekrachtigd,
1595 maart 17 1 stuk

291 Stukken betreffende het geschil tussen Maria Magnus, vrouwe van 's Heer 
Aertsberg en Bergambacht en Ammerstol en Heyndrik Ariaensz., molenaar, inzake 
de betaling van achterstallige hoendergelden,
1669 3 stukken

292 Rekening van hoendergelden
[1652-1679] 3 stukken

 1652
 1654-1668
 1678-1679

292AI Pachtboek
1 deel

292AII Pachtboek
1 deel

10. Belastingen op het schoutambt.

10. BELASTINGEN OP HET SCHOUTAMBT.

293 Verzoek van Harmen Nederburg, uitvoerder van het schoutambt te 's Heer 
Aertsberg en Bergambacht aan de heer van 's Heer Aertsberg, Bergambacht en 
Ammerstol, om vermindering van de verpondingen op het schoutambt, afschrift,
1712 februari 12 1 stuk
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294 Acte, waarbij J.A. van Renesse, heer van 's Heer Aertsberg, verklaart van Jan Braat, 
schout en secretaris van Bergambacht, ontvangen te hebben 300 gulden aan 
recognitiegeld van het schoutambt, alsmede accoord te gaan met een vermindering
van het recognitiegeld tot 250 gulden,
1743 juni 27 1 stuk

11. Opbrengsten van verkoop van vierjarig hakhout.

11. OPBRENGSTEN VAN VERKOOP VAN VIERJARIG HAKHOUT.

295 Opbrengsten van verkoop van vierjarig hakhout
[1709-1731] 15 stukken en 1 omslag

 1709
 1710
 1712
 1713
 1714
 1715
 1716
 1717
 1721
 1722
 1724
 1726
 1727
 1727
 1728
 1729
 1731

de jaren 1712, 1715, 1726,-1729 zijn onvolledig.

295AI-295AIV
Kasboeken
[1624-1670] 4 delen
295AI 1624-1647
295AII 1644-1646 (?)
295AIII 1645-1662
295AIV 1643-1670

296 Rekeningen, verantwoording der inkomsten en uitgaven.
[1644-1843] 34 stukken, l pak

 1644-1645
 1646-1647
 1647-1648
 1648-1649
 1686-1687
 1687-1688
 1688-1689
 1689-1690
 1690-1691
 1691-1692
 1693-1694
 1694-1695
 1695-1696
 1696-1697
 1697-1698
 1702-1703
 1704-1705
 1708-1709
 1747-1748
 1768-1769
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 1769-1770
 1796-1797
 1804-1805
 1813-1814
 1815-1816
 1816-1817
 1823-1824
 1826-1827
 1827-1828
 1828-1829
 1830-1831
 1835-1836
 1836-1837
 1837-1838
 1839-1840
 1841-1842
 1842-1843

296A Bijlagen, behorende bij deze rekeningen.
[1624-1729] 15 bundeltjes, 1 pak

 1624-1625
 1645-1646
 1645-1646
 1650-1751
 1651-1652
 1653-1654
 1652-1653
 1692-1693
 1693-1694
 1695-1696
 1697-1698
 1698-1699
 1699-1700
 1700-1701
 1701-1702
 1702-1703
 1703-1704
 1705-1706
 1707-1708
 1708-1709
 1709-1710
 1710-1711
 1711-1712
 1712-1713
 1714-1715
 1715-1716
 1716-1717
 1717-1718
 1718-1719
 1719-1720
 1720-1721
 1721-1722
 1724-1725
 1725-1726
 1726-1727
 1727-1728
 1728-1729

296B Bijlagen, behorende bij deze rekeningen.
[1734-1850] ca. 7 bundeltjes, 1 pak

 1734-1735
 1741-1742
 1747-1748
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 1748-1749
 1749-1750
 1754-1755
 1763-1764
 1768-1769
 1769-1770
 1781-1782
 1782-1783
 1804-1805
 1813-1814
 1814-1815
 1816-1817
 1815-1816
 1823-1824
 1825-1826
 1826-1827
 1828-1829
 1829-1830
 1834-1835
 1835-1836
 1837-1838
 1838-1839
 1841-1842
 1842-1843
 1843-1844
 1844-1845
 1845-1846
 1849-1850

12. Beheer van de dijken in de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard.

12. BEHEER VAN DE DIJKEN IN DE ALBLASSERWAARD EN DE KRIMPENERWAARD.
12.1 Alblasserwaard.

12.1 ALBLASSERWAARD.

297 Acten betreffende het onderhoud en toezicht over de dijken, gelegen tussen de Lek 
en de Merwede, vormende Alblasserwaard,
1277-1483 1 stuk

12.2 Krimpenerwaard.

12.2 KRIMPENERWAARD.

298 Acte van ondershands transport door Jan van Henegouwen, heer van Beaumont en 
Jan, heer van Arckel aan de gemene luiden van Bergambacht, boven en beneden 
Berg, van een gemeenschappelijke watergang, beginnende bij de Loefre dijk vanaf 
Ammerslane door Schoonhoven, Stolwijk, Bijlwijck door Haestrerland ten westen 
van Haestrecht door de dijk bij halver IJssel,
1341
afschrift,
z.d. 1 stuk
Zie. reg.

299 Sententie van het Hof van Holland in het geschil tussen de ingelanden van Lopik, 
Langerak, Bonrepas, Vlist en de geerfden van Bergambacht over een boezem bij 
Haastrecht, waarbij die van Bergambacht vrijgesteld worden in de kosten van deze 
boezem het onderhoud, mits dat zij betalen vier honderd ponden Vlaams,
1487 november 5
1 afschrift,
1752 januari 22 1 stuk

300 Acte van attestatie door Johan van Woerden, heer ten Vliet, ten overstaan van 
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schout en gezworenen van 's Heer Aertsberg inzake de verdeling onder het beheer 
en onderhoud door zijn kinderen van de dijken, gelegen in de heerlijkheid 's Heer 
Aertsberg,
1528 ? 1 plakkert
het zegel ontbreekt.

301 Acte van mandement van appel van het Hof van Holland, waarbij Pieter Florisz. 
Stam en Cornelis Henrixs, waardsluiden van Bergambacht een beroep doen op het 
vonnis van schepenen van Haastrecht op 29 juli 1611, inzake het geschil met Aert 
Cornelis, genaamd Jan Bruyn, over palen, door hen geslagen op grond bij de 
gemene lands sluis,
1611 augustus 9
met verklaring van de deurwaarder J.van Dam, dat hij op 13 augustus Aert Cornelis 
aangezegd heeft om op 5 september in den Haag voor het Hof te verschijnen,
1611 augustus 1 charter en 1 stuk

302 Brief van Christiaen de Cupre aan zijn procureur Frederik Swaerdecroon, notaris te 
Utrecht, betreffende zijn geschil met van Suylen cum suis, over de bijdrage aan de 
onkosten van zekere dijkage, Bergambacht,
1649 november 3 1 stuk

303 Notulen uit het resolutieboek van Cavelen van de Krimpenerwaard, waarbij 
besloten werd tijdens een verenigde vergadering van heemraden, dat voor het 
onderhoud der Lekdijk het werpen van stenen te verkiezen is boven het leggen van 
hoofden en ribben,
1728 october 9 1 stuk

304 Keuren vastgesteld door dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard, 
voor het verbeteren van de Lekdijk nabij Bergambacht,
1729 april 5 1 stuk

305 Brief van A. van Gilst aan de ambachtsheer van 's Heer Aertsberg ter begeleiding 
van zekere bijlagen betreffende aangelegenheden over de Krimpenerwaard,
1729 november 18 1 stuk

306 Verslag van de diepte van de Lek nabij Schoonhoven voor de dijken, toebehorende 
aan de ambachtsheer van Bergambacht,
1743 juni 7 1 stuk

307 Advies van Arie en Jan Kuyk, G. Beket, A. Bos en C. Vaandrager aan de dijkgraaf en 
hoogheemraden van de Krimpenerwaard inzake het geschil herstellen van de 
doorbraak in de Lekdijk op
26 januari 1760
1 afschrift,
1760 februari 27 1 stuk

308 Stukken betreffende het geschil tussen de dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Krimpenerwaard en schout en gezworenen van Bergambacht over het onderhoud 
van de nieuwe dijk en de dijk op het Hoekse Schoor van de stoep van Ary Bliek tot 
Tiel de Jager,
1765-1767
2 afschriften,
z.d 2 stukken
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309 Rekeningen der waardsluiden van 's Heer Aertsberg en Bergambacht.
[1708-1777] 12 stukken, 1 omslag

 1708-1709
 1709-1710
 1754-1755
 1764-1765
 1768-1769
 1771-1772
 1776-1777

13. Onderwijs

13. ONDERWIJS

310 Acte van commissie door Henric van Wijngaerden, heer van 's Heer Aertsberg, voor 
Jan van Moerkercke, rentmeester, om te opposeren tegen de benoeming van de 
nieuwe schoolmeester,
1611 maart 7 1 stuk

311 Brief van Pieter van Hemert, secretaris, aan Jacob Magnus, heer van 's Heer 
Aertsberg, over de moeilijkheden, gerezen door de benoeming van de nieuwe 
schoolmeester,
1618 februari 10 1 stuk

312 Acte van commissie door Jacob Magnus, heer van 's Heer Aertsberg van meester 
Jacob Pelketon tot schoolmeester van 's Heer Aertsberg en Bergambacht,
1618 april 10 1 stuk

313 Acte van commissie door Jacob de Cuypre, heer van 's Heer Aertsberg, van Johan 
van Munnikhof, schoolmeester tot doodgraver te Ammerstol,
1678 november 23 1 stuk

14. Kerkelijke zaken.

14. KERKELIJKE ZAKEN.

314 Acte van commissie door Walter van Gouda, aartsdeken van de Sint-Pieter te 
Utrecht van Volker Gerbrand tot vicaris en kapelaan aan de parochiekerk te 's Heer 
Aertsberg,
1455 juli 17 1 chaarter
zie reg.

315 Acte waarbij Willem van Montfoort, proost en aartsdeken bij de de Sint-Salvator, 
verklaart, dat de kerkmeesters te 's Heer-Aertsberg niets mogen doen, dan met 
toestemming van de ambachtsheer en de curatoren,
1475 april 30 1 charter
zie reg.

316 Acte, waarbij Joris van Egmond, bisschop van Utrecht en Geerlof van Vliet, 
ambachtsheer van 's Heer Aertsberg, de beide pastorien aldaar, bestuurd door 
Walter van Gouda en Cornelis Jacob wijlen, tot één verenigen en Walter van Gouda 
met de algehele leiding belasten,
1535 april 31 1 charter
zie reg.

317.1-317.2 Arrest van de grote Raad van Mechelen inzake het geschil tussen Arent Pijn, pastoor
van 's Heer Aertsberg en Jan Aertsen, vicecureijt, waarbij de sententie van het Hof 
van Holland op 23 november 1566, waar Arent Pijn wederom in het bezit van de 
parochie wordt gesteld, werd bekrachtigd,
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1568 mei 8 2 charters
317.1 Charter 1, 1566 november 18
317.2 Charter 2, 1568 mei 8

318.1 Acte, waarbij Arnoult Zegers van Wassenhove als ambachtsheer van 's Heer 
Aertsberg, toestemming verleent aan Jan Adriaansz., pastoor van de parochie te 's 
Heer Aertsberg, om een morgen land te verkopen, om de pastorie te vernieuwen,
1569 december 5
met een acte van Hermanus van Rennenbergh, domdeken te Utrecht, waarbij hij 
toestemming verleent aan Jan Ariaansz., pastoor te 's Heer Aertsberg, om dit land 
te verkopen,
1570 januari 5 2 charters (getransfigeerd)
318.1 Charter 1, 1569
318.2 Charter 2, 1570

319 Acte van commissie door Jacob Magnus, heer van 's Heer Aertsberg, voor Nicolao 
Balbani tot predikant van Ammerstol, 's Heer Aertsberg en Bergambacht, 1622 
januari 5
afschrift,
z.d 1 stuk

320 Acte van commissie door de kerkeraad van Bergambacht en de predikanten in de 
ring van Cornelis van Rijn, theologisch candidaat, tot predikant te Bergambacht,
1715 april 2
afschrift,
z.d 1 stuk

320A Sententie van de Hoge Raad van Holland, inzake het geschil tussen Maria Magnus, 
vrouwe van 's Heer Aertsberg enerzijds en Alexander van der Capelle anderzijds 
over de plaats van een stoel in de kerk te Bergambacht, waarbij de laatste in het 
ongelijk wordt gesteld,
1656 januari 19 1 charter

321 Extract uit de resolutien der Staten van Holland en West-Friesland, waarbij op het 
request van schout en gezworenen van Bergambacht om tot een oplossing voor de 
moeilijkheden, ontstaan door de verhoogde binnenlandse omslag door de 
gestegen onderhoudskosten van de kerk vanwege de storm van 1 augustus 1674, 
waarbij een lijst van te heffen belastingen op de graven en kerkstoelen werd 
gegeven ter verlichting van de binnenlandse omslag,
1693 december 19 1 stuk

322 Verzoekschrift van Tonis van Rijn en Arnoldus Vermaal, kerkmeesters van 's Heer 
Aertsberg en Bergambacht, aan de ambachtsheer van 's Heer Aertsberg, om hun 
handelwijze de toren te restaureren, zonder zijn medeweten, te willen excuseren, 
met in dorso de verklaring, van J.A.van Renesse, dat dit excuus wordt geerbiedigd,
1740 juni 25 1 stuk

323 Rekening der kerk,
1776-1777 1 stuk

15. Weeskamer en Heilige Geest.

15. WEESKAMER EN HEILIGE GEEST.

324 Acte van obligatie door Pieter van Hemert aan het weeskind van Cornelis Jansz. 
Mouthaen van 200 gulden als rest van de koop van anderhalf morgen land, gelegen
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in het Heerenland. Gelijktijdig afschrift,
1605 januari 24 1 stuk
Ontbreekt

325 Acte van mandement van het Hof van Holland, waarbij op verzoek van de Heilige 
Geestmeesters en diakenen van Bergambacht Willem Huberden gedagvaard wordt 
wegens het geschil over de verdeling der goederen, nagelaten door Anna 
Huberden,
1614 september 16 1 charter

326 Lijst van namen van armmeesters, kerkmeesters, schout en schepenen te Onder 
Bergambacht, Benedenberg, 's Heer Aertsberg, Tussenlanen en Ammerstol,
1725-1735 1 stuk

327 Acte van octrooi door de Staten van Holland aan regenten van godshuizen 
betreffende de regeling van erfenissen van gasten en wezen. Gelijktijdig afschrift,
1767 augustus 4 1 stuk

16. Geestelijke goederen, toebehorende aan de Domkerk te Utrecht.

16. GEESTELIJKE GOEDEREN, TOEBEHORENDE AAN DE DOMKERK TE UTRECHT.

328 Acte van transport ten overstaan van schout en heemraden van Bergambacht door 
Claes Bruinsz. aan Cerstansen van Gent van drie morgen land, gelegen tussen twee 
cadijken en de landen van Claes Bentsz. en Pauwels van Haestrecht en vier en een 
half morgen land, gelegen aan de Kerkweg, tot aan de lekdijk tussen Claes Bentsz. 
en de Dijklaan, toebehorende aan de deken en het kapittel van Sint Martyn te 
Utrecht,
1388 sinte Clementsdag 1 charter

329.1-329.2 Vidimus ten overstaan van Hendricus de Vinario, geestelijk notaris te Utrecht van 
een acte van transport ten overstaan van schout en heemraden van Bergambacht 
door Pouwels van Haestrecht, heer van Loenen, aan Jan Gherrit Dijn, curevt van 's 
Heer Aertsberg, namens de domdeken van Utrecht, van een hoeve ten westen en 
de Ghodevaertshoeve ten oosten van den Berg, alsmede vier stukken land gelegen 
"tussen lanen" in de Courehoeve, gelegen van de Lekdijk tot aan de Kadijk.
1590, februari 10, 1410 october 2 charters (identiek)
Zie reg.
329.1 Charter 1
329.2 Charter 2

330.1-330.5 Stukken betreffende de overdracht van landerijen, geleden ten oosten van het huis 
ten Berg en ten westen van het huis ten Berg, genaamd " Berkevoerts", door Willem
die Buzer, kanunnik van de domkerk te Utrecht, aan het Kapittel ten Dom te 
Utrecht,
1396-1411 5 charters
Zie reg.
330.1 Charter 1, 1396 juli 4
330.2 Charter 2, 1396
330.3 Charter 3, 1411 oktober 21
330.4 Charter 4, 1411 oktober 24
330.5 Charter 5,

Ontbreekt

331.1-331.7 Acten van verhuur door het Kapittel ten Dom te Utrecht van de heer Ghodevaerts 
halve hoeve, de Coudehoeve, de Berkevoirtshoeve en twee hoeven, gelegen langs 
de Vlist en de Schondeweerthoeve,
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1411-1517 7 charters
331.1 Charter 1, 1435 mei 10
331.2 Charter 2, 1456 februari 4
331.3 Charter 3, 1486 juni 6
331.4 Charter 4, 1497 maart 17
331.5 Charter 5 1515 mei 27
331.6 Charter 6, 1517 mei 4
331.7 Charter 7

Ontbreekt

332.1-332.2 Stukken betreffende de benoeming van Willem van Zuilen van Nyevelt tot 
rentmeester over de goederen, toebehorende aan het Kapittel ten Dom te Utrecht, 
gelegen in Bergambacht, Haastrecht, Vlist en Hoenkoop,
1563 2 charters
332.1 Charter 1, 1563
332.2 Charter 2

332A Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol door Adriaen Reynierss namens de domdeken van 
Utrecht aan Pieter Magnus en Christiaan de Cupre, domheer, van 53 morgen en 1 
hont land, gelegen aan de Lek met de oosterse hoeve, groot 15 morgen en 2 hont 
land, onvoltooide grosse,
1638 maart 9 1 charter

332B Verklaring van Johan Schoon, landmeter te Gouda, voor Symon de Cupre, heer van 
Bergambacht, opgemeten te hebben de landerijen, geheten de Govershoef,
1699 september 2 1 stuk

333 Acte, waarbij Aelbert van Egmond van Meresteyn, landscommandeur der balye van 
Utrecht van de Duitse orde aan Jacop Ghyenssen in erfpacht geeft drie morgen 
land, gelegen in Bergambacht,
1545 augustus 16 1 charter

334 Acte van verhuur, ten overstaan van schepenen van Schoonhoven door het Kapittel 
en de deken van de domkerk te Utrecht aan Wouter Geerlofs uit Bergambacht van 
zes morgen land, gelegen tussen de Lek en de Caedijk voor tien jaar,
1547 december 19 1 charter

335 Acte van belening door Philips II als graaf van Holland en hertog van Brabant van 
Beert van Loeuvresloet met een jaarrente van veertig carolus gulden, twintig stuiver
voor een pot meiboter uit de hofstede gelegen in Broekelreweerd in het gerecht 
van Sinte Marie in Utrecht naast Gijsbert van Nyenrode van Velzen en Johan Sloyer, 
hem aangekomen van wijlen zijn vader Jan van Leouvresloet,
1565 september 22 1 charter

336 Stukken betreffende de verkoop van landerijen, gelegen te Bergambacht door het 
Kapittel ten Dom te Utrecht aan Pieter Magnus, heer van Bergambacht en 
Christiaan de Cupre,
1635 augustus 7 6 stukken

337.1 Acte van transport ten overstaan van schout en schepenen van Willigen Langerak 
door Willem Lobe, schout van de domkerk te Utrecht, aan Everard van Wede, 
procureur generaal van het Hof van Utrecht van zeven morgen vier honderd en tien 
roeden land, gelegen in Willigen Langerak, van de Lek, tot aan, de Bovendijkse 
scheiding,
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1639 augustus 27
met een Cornelis Willems te Langerak acte van verhuur door Everart, procureur-
generaal van het Hof van Utrecht aan Cornelis Willems, wonende te Langerak, van 
zeven morgen land met een woning te Willigen Langerak nabij de grensscheiding 
van Sevenaer voor vijf jaar,
1638 januari 21 1 charter (met aangehecht stuk)
337.1 Charter 1, 1639 augustus 27
337.2 Stuk

338.1-338.2 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Zuilen en 
&quot;Sibeserengh&quot; door Anthonis Houtman, notaris, namens Gerard Ploos 
van Amstel, heer van Oudegeyn 't Geyn, aan vrouwe Agnes de Milaen, weduwe van 
Justus Criexs, van het directum domininum (?) van een erf bij de brug over de Vecht 
bij Zuilen,
1681 december 15
met retroacta,
1626-1681 2 charters (waarvan 1 met aaneengehecht stuk)
338.1 Charter 1, 1681 december 5
338.2 Charter 2, 1626 juli 3
338.3 Stuk, [1626]

339.1-339.4 Acte van transport ten overstaan van Justus Keur, heer van Zevenhoven, domheer 
van het kapittel van Sint-Marie te Utrecht, door Willem de Heer, mededomheer van
het kapittel Sint-Marie, als procureur van de patroon van de kerkeraad te Jutphaas, 
aan Thomas Vos van Aveaet, namens Josefs d'Arredundo, van een erfpacht van vier 
delen land, geheten &quot;in de brede viertel&quot;, gelegen in Achtienhoven 
Proostdye Gerechte van 's Johans te Utrecht tussen de hofsteden Rozendael en 
Rayons brug,
1706 juni 19
met retroacta,
1679-1706 4 charters
339.1 Charter 1, 1706 juni 19
339.2 Charter 2, 1681 december 5
339.3 Charter 3, 1679 juli 31
339.4 Charter 4

Ontbreekt

340 Pachterslijsten van de Kleine , Grotekamer en van de caponuus van de domkerk te 
Utrecht, bestemd voor Christiaan de Cupre,
1653 3 stukken
Ontbreekt

340A Advies van de gecommitteerden der Staten van Utrecht tot verdeling en regeling 
der prebenden der commaderije van Sint-Cathrijne over de drie leden,
z. d. (± 1650) 1 stuk
Ontbreekt

341 Brief van A. van Gilst aan mr Anthony van Ree, ontvanger van 's lands goederen te 
Utrecht over de verpachting van tienden, toebehorende aan het kapittel van Oud-
Munster van de domkerk te Utrecht,
1715 maart 6 1 stuk
Ontbreekt

342 Resolutien van de Staten van Utrecht betrekking hebbende op het onderzoek naar 
de koopprijs van de Scholastreije van Oud-Munster, gekocht door de heer van 
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Lokhorst voor zijn zoon Joh. Ernst Henrik van Renesse,
1716 januari 15
afschrift,
z.d 1 stuk

343 Voorwaarden, waarop Guert van den Berg en Johan van Noort willen verkopen de 
herberg "de Witte Swaen" met opstallen en koets, gelegen in de Bilt, bewoond door
Jan Suyrbeeck, met het recht op de huur van ander half morgen land, toebehorende
aan het convent van het vrouwenklooster te Utrecht,
z.d. (ws 1631) 1 stuk

343A Acte van verhuur door Pauwels Ruysch, schout van de Bilt, aan Pons Pauwels de 
Leeuw Rademaker te Utrecht van een kamer met, keuken en erf geleden in de Bilt, 
naast het erf van Suyrbeeck, voor zes jaren,
1632 november 21
met een verklaring van Grijsbert Hendriks, deze woning gehuurd te hebben voor 
drie jaren,
1634 october 23 1 stuk

344.1-344.2 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Westbroek door Goossen van 
Royen, rentmeester van de abdij van Sint Pauwels in Utrecht aan Grard Ploos van 
Amstel, heer van Oudegeyn 't Geyn, van ander half morgen land, gelegen te 
Westbroek,
1650 januari 12 2 charters
344.1 Charter 1
344.2 Charter 2

345 Landsbrief van Arnold van Hoorne, bisschop van Utrecht,
1375
afschrift,
z.d 1 stuk

17. Domkerk te Utrecht.

17. DOMKERK TE UTRECHT.

345A Acte van ondershands transport door Christiaen de Cupre aan Andries Munter, 
dijkgraaf en Pieter Marnisis Heerde van zekere te velde staande gewassen,
1646 juli 1 1 stuk

346 Acte van verhuur van een hoeve met land door Jan Munter aan Jacob Maertsen, 
castelein. Concept,
1639 december 4 1 stuk

347 Stukken betreffende de huur, beplanting en bouw van een stenen huisje op de hof, 
gelegen op het Outwijckerveld bij Outwijck achter het "Thoornwerk", toebehorende
aan het Kapittel ten Dom te Utrecht, door Christiaan de Cupre en zijn vrouw,
1637-1051 6 stukken

348 Acte van verhuur door Henrick Spoor, testamentair excecuteur van wijlen Johannis 
Cornelis van Lockhorst, heer van Alkemade en domproost te Utrecht van het huis 
en hof, gelegen aan het Sint-Jans Kerkhof te Utrecht aan Maria Magnus,
1668
met retroacta,
1667 en 1654 3 stukken
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V. Stukken, waarvan het verband met het archief van de heren van Bergambacht niet duidelijk gebleken is.

V. STUKKEN, WAARVAN HET VERBAND MET HET ARCHIEF VAN DE HEREN VAN 
BERGAMBACHT NIET DUIDELIJK GEBLEKEN IS.
Deze stukken zijn waarschijnlijk retroacta, behorende bij acten van transport, die later verloren zijn 
gegaan.

1. Bergambacht

1. BERGAMBACHT

349 Acte van procuratie door Aelbrecht van Beieren voor Ude Alem Jansz. om te 
verkopen 3 morgen land, in leen bij Plonijs Willemsz., gelegen in 's Heer Aertsberg, 
's Gravenhage,
1490 maart 17 1 charter

350 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Frans 
Aelbrechts Droerhop aan Jacob Woutersz. Vercaeijck van vijf hont land,
1585 juni 17 1 charter

351 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Jan 
Dircksz. aan Coen Cornelisz. van een hennepwerf, geheten "die stomme worff", 
gelegen in de "hooffstede",
1605 februari 25 1 charter

352 Acte van transport, ten overstaan van Jan van Moerkerken, stadhouder van jhr van 
Wijngaerden, heer van 's Heer Aertsberg, door Jan Gerritsz. Groenebekke aan Pieter 
van Hemert, secretaris van 's Heer Aertsberg van een boerderij met toebehoren,
1606 september 21 1 charter

353 Acte van verkoop bij executie op verzoek van Symon van Gesel, ten overstaan van 
gezworenen van Bergambacht, van een stuk land te Bergambacht, toebehorende 
aan Claes Aertsz. aan Laurens Geerlofs,
1608 juni 18 1 charter

354 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg door 
Cornelis Leenertsz., wonende te Oudekerk, aan Frederik van Loosecaat, baljuw van 
's Heer Aertsberg en Bergambacht, van een huis met erf en een hennepwerf te 's 
Heer Aertsberg,
1629 mei 22 1 charter

355 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door de 
erfgenamen van Aerjen Leensz. aan Jan Abrahamsz. Dicken schout, van een hont, 
vijf en twintig roeden griend met de halve steeg nabij de hoeve van Dirck Jaspen,
1676 november 10 1 charter

356 Acte van attestatie door Wigger Jansz. Glijbaen, schuldig te zijn aan Willem Claes en 
Leentje Claes 22 gulden, vanwege de koop van het vijfde gedeelte huis in 
Bergambacht,
1681 mei 24 1 stuk
Ontbreekt

357 Acte van hypotheek ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Saers 
Cornelisz., wonende te Schoonhoven voor Abraham Buys op twee percelen land, 
gelegen aan de Schoonhovense Herenweg en Huisweg,
1692 maaert 27 1 charter
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358 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg en 
Bergambacht door Jan en Arie Ariensz. Jonker aan Jan Abrahamsz. den Dicken, 
schout van Bergambacht van een hennepwerf, groot een hont, gelegen te 
Commenaarde,
1694 mei 27 1 stuk

359 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg, door 
Coenraedsz. Somer en Claes Willemsz. de Jongh, curateuren van de boedel van Huig
Damen, aan Johan Abrahamsz. den Dicken, schout, van een hennepveld, groot vijf 
en zeventig roeden, gelegen in het Heereland,
1696 juni 1 1 charter

360 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Emundus 
Sverman, wonende te Amsterdam, namens de erfgenamen van Petrus Coopman, in
zijn leven predikant te Muiden, zoon van wijlen Joris koopman, burgemeester van 
Schoonhoven, aan Gerrit en Reyer Andriesz. van twee stukken land van tien en vier 
hont, het eerste grenzende aan de Vlist,
1696 juni 8 1 charter

361 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg door 
Annigje Jans, weduwe van Dirk Floren Steenplaats cum suis aan Gerrit en Andriesz. 
Koey, wonende te 's Heer Aertsberg, van 775 roeden land, gelegen bij de Bagenaar,
1697 juni 16 1 charter

362 Acte van hypotheek ten overstaan van schout en gezworenen van Bergambacht 
door Gerrit Andriesz., wonende te Bergambacht aan Gerrit Aartse Stocker te 
Stolwijk voor 450 gulden à 4% op ander half morgen land,
1703 mei 23 1 charter

363 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Adriaan 
van Gilst, secretaris van Bergambacht, aan Harmen Nederburg, schout van 
Bergambacht, van vijf en zeventig roeden hennepland, gelegen in het "ary Bouwens
viertel",
1711 januari 23 1 charter

364 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Bergambacht door Floris 
Liedewy en Willem Ariensz. Lammert aan Harmen Nederburgh, schout van 
Bergamabacht en 's Heer Aertsberg, van een hont hennepland,
1711 mei 9 1 stuk

365 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Ary 
Andriesz. Lansert, Arij en Aryen Joncker, Bruyn Gerrits en Ary en Aryen Coutstael, 
voogden van de kinderen van Ary Jonckers en Margie Tonisd. aan Harmen 
Nederburgh, schout, van een hennepwerf met een steegt en het recht op een 
steegt, gelegen bij deze werf,
1722 april 13 1 charter

366 Acte van executoriaal transport ten overstaan van schepenen van Bergambacht 
door Pieter Jansz. Spruyt aan Harmen Nederburgh, schout, van een vierde deel van 
een huis en erf, gelegen te Bergambacht,
1725 september 29 1 charter

367 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Bergambacht door Neeltie 
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Wiggers, wonende te Ameyde aan Harmen Nederburgh van de helft van een 
woning met erf, gelegen aan de Voorstraat, tussen het huis van Tonis Ottensz. en de
armen van Bergambacht,
1727 mei 17
met een acte van taxatie,

1 charter en 1 stuk

368 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Adrian 
van Gilst als lequester en redenaar van de boedel en goederen van Liedewy 
Aryensz. Lommert en haar overleden broeders aan Harmen Nederburgh, schout, 
van twee morgen, vier hont weiland en grienden, gelegen in Schrijvers.
1730 februari 13 1 charter

369 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Bergambacht door Aryaantie 
Geen, Geen Cappeteyn, de erfgenamen van Marighe Gene en de kleinkinderen van 
Crijntie Cornelise Heuman, weduwe van Geen Gerritsz den Boer, aan Tijs Reynen 
van een boomgaard aan de openbare weg langs de Hoeksloot,
1792 maart 1 1 charter

1.1 Achterweg

1.1 ACHTERWEG

370 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Bergambacht door Jan 
Abrahamse Dicken, schout van Bergambacht, Nannen Sybranden en Wigger Janse 
Glijbaen aan Ariaentje de Corver van Berambacht van vier vijfde deel van een huis in
Bergambacht, gelegen ten westen van de armen van Bergambacht en ten oosten 
aan de Achterweg, met een acte, waarbij Wigger Janse Glijbaen verklaart schuldig te
zijn aan Willem Claes en Leentje Claes 22 gulden vanwege de koop van het vijfde 
gedeelte van een huis in Bergambacht,
1680 mei 24 1 charter en 1 stuk

1.2 Benedenberg

1.2 BENEDENBERG

371 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Heyltgen 
Ysbrant Bastiaens cum suis, weduwe van Theunis Ariensz. van dertien hont land, 
gelegen te Beneden Berch, vanaf de Halve Kerkweg tot aan de Campen,
1628 maart 23
met verklaring van Govert Jansz. secretaris inzake de verrichtte betalingen,
1628 1 stuk

372 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Jacob 
Joostz., timmerman te Stolwijk aan Hendrix Wijnantsz. van een halve hennepwerf 
met een steeg te Benedenberg,
1638 mei 1 1 charter

373.1-373.2 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Hendrick 
Wijnantsz. Haselaer aan Bastiaen Sybrandtsz., wonende te Benedenbergh van een 
werf en steegh, met retroacte,
1663-1638 2 charters
373.1 Charter 1, 1663
373.2 Charter 2, 1638

374 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door 
Diewertgen Jansdr, weduwe van Joost Arien Jacobsz. aan Willem Arien Jacobsz., 
wonende te Lekkerkerk van elf hont land, genaamd "Rijckers Kamp", gelegen in 
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Bendenberg,
1663 augustus 17 1 charter

375 Acte van hypotheek ten overstaan van schout en gezworenen van Bergambacht 
door Jan Jansz. Ruyter aan Niesjen Ariens voor 240 gulden à 4% op een kwartier 
land te Benedenberg,
1678 juli 19 1 charter

376 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Grerrit en 
Jan Ariens de Jager aan Teunis Ariensz. Joncker van twee hennepwerfjes met een 
halve steeg, groot twee hont gelegen te Bendenberg,
1678 october 14 1 charter

377 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van Bergambacht door
Jan Jansz. Ruyter, man van Ingentje Ariens, aan Neeltje Hermens, weduwe van 
Bastiaen Sybrandsz., van acht hont en een kwartier land, gelegen te Bendenberg,
1678 november 19 1 charter

378 Acte, waarbij Claas Ariensz. Verhoog verklaart schuldig te zijn aan Harmen 
Bastiaans Nederburgh een lijfrente van negen gulden wegens de koop van een stuk 
land, toebehorende aan Harmen Bastiaans, gelegen in het Opper Nieuwwoud,
1687 mei 18 1 charter

379 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van Bergambacht door
Catharina Elisabeth de Cupre, weduwe van Gerard Bergeykc, burgemeester van 
Rhenen, aan Wigaert Jansz. Hout van twee honderd vijf en twintig roeden 
griendgrond in het Nedernieuwout bij de Rheewetering,
1699 juni 17 1 charter

380 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door de 
erfgenamen van Alewijn Leenderse Mol, overleden te Lekkerkerk, aan Hermen 
Nederburg, schout en Jan Verhoog van een hooiland, gelegen te Benedenberg, 
groot tien hont land,
1708 maart 2 1 charter

381 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van Bergambacht door
Aart Lauwers aan de minderjarige kinderen van Bastiaen Sybrantsz. en Neeltge 
Harmensdr. van twee tiende deel van een huis met erf aan de Berckweg,
1681 juli 12 1 charter

1.3 Bovenberg

1.3 BOVENBERG

382 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Arien 
Gerritsz. Ressee, weduwnaar van Syberchje Jacobs cum suis aan Jacob Ariens 
Ressee van acht tiende deel van vier hont land in Bovenberg, gelegen aan de Cadijk,
1663 december 8 1 charter

383 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door de 
erfgenamen van Jan Willemsz. en Willempje Gerritsdr aan de kinderen van Andries 
Gerritsz. en Merrigje Rosse van de hun toekomende helft van een huis met erf, 
groot ander half hont, te Bovenberg,
1681 mei 21 1 charter

384 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Gerrit 
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Floorisz. Verkaick, wonende te Benschop aan de kinderen van Andries Gerritsz., 
wonende te Bovenbergh, van veertien hont land in Bovenberg,
1684 maart 11 1 charter

385 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Annichje 
Sybrants, weduwe van Bastiaan Woutersz. Vercaick en haar kinderen Wouter en 
Geertje aan Saers Cornelisz., herbergier buiten de Cruispoort te Schoonhoven, van 
twee morgen land in Bovenberg,
1686 november 29 1 stuk

386 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Jacob 
Ariens Versee aan de kinderen van Bastiaen Sybrants van twee hont hennep en 
hooiland, gelegen in het Oppernieuwwoud,
1687 1 charter

387 Acte van onderhands transport door Emundus Svermans namens de erfgenamen 
van Petrus Coopman aan Gerrit en Reyer Andriesz. van anderhalf morgen hooiland 
en zeven en een half hont hooiland, gelegen te Bovenberg bij de Bogtenaarsmolen,
1695 december 10 1 stuk

388 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Gerrit 
Aertsz. Stolcker, wonende te Stolwijk, weduwnaar van Grietje Geenen, aan Gerrit 
Andriesse van een stuk land, gelegen te Bovenberg,
1703 mei 23 1 charter

389 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg en 
Bergambacht door Andries en Christina van der Want, erfgenamen van Gerrit 
Andriesse Koy aan Harmen Nederburgh, schout van Bergambacht, van een gedeelte
van een huis, waarbij vier morgen, vier hont en 50 roeden land in Bovenberg en 
twee en een half morgen griend in het Nieuwout,
1733 december 5 1 charter

390 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg, door Jan, 
Andries en Christiaan van der Want aan Harmen Nederburgh, schout van 
Bergambacht, van een gedeelte van een huis met erf, waarbij ander half hont land, 
gelegen in Bovenberg ,
1733 december 5 1 charter

391 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door de 
erfgenamen van Willem Leendertsz. Claaren aan Harmen Nederburgh, schout van 
Bergambacht, van 5 hont hennepland, te Bovenberg,
1736 april 14 1 charter

1.4 Coevoetsweer

1.4 COEVOETSWEER

392 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Claes van 
Soelen, echtgenoot van Marrichje Jacobs, als voogt van Jan Janse Smit, zoon van 
Jan Jacobse Smit en Cornelia Branties, erfgenamen van Jacob Hendrickse Davit, aan
Jan Abrahamse den Dicken, schout te Bergambacht, van grienden, gelegen in het 
Coevoetsweer onder Bergambacht,
1680 december 20 1 charter

393 Acte van executoriaal transport ten overstaan van schepenen van Dordrecht door 
Schalk Pietersen, kolfdrager van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, aan Laurens 
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Geerloffs van een huis met erf en boomgaard, gelegen aan de Herenstraat te 
Bergambacht, toebehorende aan Claes Aertsen, beide wonende aldaar,
1608 juli 1 1 charter

394 Acte van onderhands transport door Reyer Dircksz. Criek aan Pieter Geenensz., 
wonende te Berg, van twee derde deel van de hofstede, gelegen in Berg aan de 
Halve Herenweg,
1631 maart 21 1 stuk

1.5 Hoets Hofstede

1.5 HOETS HOFSTEDE

395 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Wigger 
Jansz. Dicker, Ingen Wiggers, Pieter Jans, echtgenoot van Neeltje Wiggers, aan 
Harmen Nederburgh, schout, van ander half hennepgrond, gelegen in de Hoets 
Hofstede,
1716 november 21
met retroacta,
1697-1716 3 charters

--- Acte van transport ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg en 
Bergambacht door Claas Ariensz. Verhouck aan Arien Ariensz. Jonker van een 
hennepakker met een halve steeg gelegen in de Hoetshofsteden,
1697 maart 12 1 charter
Inventarisnummer onbekend.

395A Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van 's Heer Aertsberg 
en Bergambacht door Arien Ariensz. Jonker aan Wiggert Jansz. Dekker van een 
hennepwerf, groot ander half hont, gelegen in de Hoets Hofstede,
1699 mei 11 1 charter

1.6 Hofstede in 't Weer

1.6 HOFSTEDE IN 'T WEER

396 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg en 
Bergambacht door Maarten Jansz. Dekker, Jan Robbertz., Gerrit Jans Decker, Claas 
Pieters Visser en de meerderjarige kinderen van Pieter Jans, gewoond hebbende te 
Gouderak en Lysbeth Jans, namens de erfgenamen van Grietje Jans aan Harmen 
Nederburgh, van een akker in de Hofstede in 't Weer, genaamd het L[?]eenland, 
groot een hont,
1698 mei 20 1 charter

1.7 Hogen Dijk

1.7 HOGEN DIJK

397 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg en 
Bergambacht door Cornelis Jansen Pelle, man van Ingen Govertsdr. wonende te 
Lopik, aan Jacob Heyndricksz. Davidt, schout van Bergambacht, en 's Heer 
Aertsberg, van een stuk griend, genaamd "Droopgens", gelegen aan de Hoge Dijk,
1646 juni 4 1 stuk

398 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Jos 
Barentsz., oud schepen van Ammerstol, aan Jacob Hendriksz. David, schout van 
Bergambacht, van een stuk griend, groot twee en een half hond, gelegen aan de 
Hooge Dijk,
1661 februari 5 1 charter
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399 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Merritche
Jacobs, weduwe van Claes van Soelen en Pieter Welle chirurgijn, voogt van de 
kinderen van van Soelen, aan Jan Abrahamse de Dicke, schout van Bergambacht, 
van grienden, gelegen aan de Hoge Dijk in het Stooffland,
1684 januari 24
met een verklaring van de ontvangst der koopsom,
1684 februari 14 1 stuk

1.8 Huisweg.

1.8 HUISWEG.

400 Acte van transport ten overstaan van heemraden van Bergambacht door Adryaan 
Isaacxen, linnenwever te Bergambacht, gehuwd met Susanneken Commeren aan 
Claes Arien van een huis met erf te Bergambacht, aan de zuidzijde van de Wetering 
tot aan de Halve Huisweg,
1653 januari 24 1 charter

401.1-401.2 Acte van hypotheek ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Margje 
Gerrits, weduwe van Andries Gerrits, en Gerrit Andries Koy aan Harmen 
Nederburgh, schout van Bergambacht voor 1100 gulden à 4% op elf morgen land in 
Bovenberg en een hofstede met acht morgen, vier hont en vijftig roeden land, 
gelegen aan de Huysweg,
1704, 1708 2 charters
401.1 Charter 1, 1704 mei 27
401.2 Charter 2, duplicaat, 1708

1.9 Kerkweg

1.9 KERKWEG

402 Acte van onderhands transport door Nanne Cornelis aan Dirck Aertsz. cum suis van 
een stuk land, gelegen aan de Halve Kerkweg tot aan de Dijk, waar Arien Claes en 
Reyer Dircks wonen en van de griend, genaamd Jan Verwaels Bom, vanaf de 
Stooffhegge tot de Lek, toebehoord hebbende aan Arien Gerrits, de vader van 
Maritgen Ariens, huisvrouw van Nanne Cornelis,
1592 februari 16 1 stuk

403 Acte van onderhands transport door Jan Gornelisz. Vercayck aan Nanne Cornelis 
van anderhalf morgen land, gelegen aan de Halve Kerkweg tot de Halve Nieuwe 
Wetering,
1602 september 15 1 stuk

404 Acte van onderhands transport door Floor Cornelisz. aan Joris Claesz. van twee 
morgen land, gelegen aan de Groene Kerkweg,
1620 maart 8 1 stuk

405 Acte van onderhands transport door Coenraet Jans, baillu, aan Dina Goossensdr. 
weduwe van Aert Gijsberts, beide wonende te Bergambacht, van acht en half hont 
land, gelegen aan de Halve Groene Kerkweg,
1621 januari 21 1 stuk

406 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van 's Heer Aertsberg, 
door de erfgenamen van Otker Cornelisz. aan Eerlant Cornelis, weduwe van Geene 
Jacobsz. van ander half morgen land aan de Groene Kerkweg,
1626 april 16 1 charter
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407 Acte van transport ten overstaan van Pouels Welle, secretaris door Frederik Geenen 
aan Pieter Geenen, van een stuk land, gelegen aan de Groene Kerkweg, genaamd 
Ockserland.
1648 juni 9 1 stuk
Ontbreekt

408.1 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van 's Heer Aertsberg en 
Bergambacht door Gerrit Jans Ruytter, mede namens zijn broer Jan Jans Ruytter aan
Arien Floren van vier hont land, gelegen aan de Groene Kerkweg in het 
Schrijversweer,
1664 mei 3
met retroacte,
1621-1664 2 charters (getransfigeerd)
408.1 Charter 1, 1664
408.2 Charter 2, 1621

409 Acte van onderhands transport door Aert Louwen aan Claes Pieterse Visser van 
anderhalf hont land, gelegen aan de Schoonhovense Kerkweg,
1687 maart 19
met een verklaring, dat Aert Louwen aan Cornelis Louwen zijn broer, verhuurt twee 
morgen land, gelegen naast het land van Claes Pieters, doch dat deze gehouden zal 
zijn, aan de voorwaarden, bedongen bij de koop van de bovengenoemde ander half
hont land,
1689 mei 2 2 stukken

1.10 Nieuwe Wetering

1.10 NIEUWE WETERING

410 Acte van transport ten overstaan van schout en gezworenen van 's Heer Aertsberg, 
Bergambacht en Ammerstol door Jan Barentse, wonende te Ammerstol, aan Jan 
Wiggerts van een half hont, vier roeden griend bij de Nieuwe Wetering te 
Benedenberg,
1661 januari 14 1 charter

411 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Pieter 
Romeyn, wonende te Stolwijk, aan Jan Abrahamsz. den Dicken, schout van 
Bergambacht, van een hont land, gelegen tegenover de Nieuwe Wetering,
1677 mei 15 1 charter

412 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Bastiaen 
Woutersz. Verkerck, man van Annichje Sybrats, aan Jan Abrahamsz. den Dicken, 
schout van Bergambacht van drie hont land aan de Nieuwe Wetering,
1681 juli 8 1 stuk

1.11 Tussenlanen

1.11 TUSSENLANEN

413 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Dirck 
Willems, man en voogt van Aerjeantgen Jansdr., Cornelis Pietersz. Somer en Pieter 
Pietersz. Pitz als oom en voogt van Jan Pietersz. Somer en Piergen Willems aan 
Egbert Leenaerts van een hennepwerf met halve steeg, gelegen Tussenlanen en de 
Kerkweg,
1632 juni 15 1 charter

414 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Claes 
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Cornelisz. Somer, oud schepen van 's Heer Aertsberg, als man en voogt van 
Neeltgen Coene aan Jacob Hendriks Dame, van een hennepwerf, gelegen in 
Tussenlanen tussen de Kerkweg en de Nieuwe Wetering,
1635 mei 6 1 charter

415 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht en Ammerstol 
door Merchje, Ariaentje en Cornelis Somer, Willem Ariens van den Thoors, gehuwd 
met Annitge Cornelis Somer te Waddinxveen aan Huych Damen en Louris Dirxs van 
een hennepwerf gelegen in de Hofstede nabij het dorp aan de Vaersloot, groot 75 
roeden,
1652 mei 15 1 charter

416 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Quirina 
Mees Dames, weduwe, aan Merchjen Ariens, weduwe van Teunis Ottens, van twee 
hennepvelden, gelegen Tussenlanen bij de Hoetshofstede,
1683 december 14 1 charter

417 Acte van transport ten overstaan van gezworenen van Bergambacht door Merrichje 
Jacobs, weduwe van Claes van Soelen en mr Pieter Welle, chirurgijn en procureur 
van wijlen Merrichje Jans aan Jan Abrahamse den Dicke, schout, van een hont 
griend, gelegen in Tussen Laene,
1684 juni 9 1 charter

1.12 Voorstraat

1.12 VOORSTRAAT

418 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Bergambacht door Gijsbert 
Claesz. den Boer, als procureur van Trijntien Hendrix, wonende te Stolwijk, aan 
Annetje Wiggerts, van een huis en erf, gelegen aan de Voorstraat in Bergambacht 
van de Wetering tot het erf van Theunis Ottenz, ten Oosten aan de Achterweg en 
ten Westen aan de Armen van Bergambacht,
1672 juni 13 1 charter

1.13 Korenmolen

1.13 KORENMOLEN

419 Acte van ondershands transport door Johan van Serooskercke, heer van 's Heer 
Aertsberg, aan Claes Cornelisz., van de korenmolen met huis en erf te 's Heer 
Aertsberg,
1595 mei 1 1 stuk

420 Acte van hypotheek ten overstaan van schepenen van Schoonhoven door Saers 
Cornelis, wonende te Schoonhoven, aan Abraham Buys, koopman aldaar, voor 500 
gulden à 4% op zijn huis en erf, buiten de Cruyspoort, genaamd het Laseriushuis,
1692 november 17 1 charter

2. Biggekerke

2. BIGGEKERKE

421 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door schepenen 
van Middelburg aan Cornelis Marinus, gehuwd met Willemyna Jansdr, parochianen 
in Biggekerke,
1568 januari 21 1 charter

3. Grijpskerk

3. GRIJPSKERK

422 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Jacob 
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Pietersz., hollander, wonende te Grijpskerk aan Bastiaen Cornelis wonende in de 
Hayman, van een huis met erf, gelegen in Grijpskerk bij de hofstede van Cornelis 
Pietersz. Beelen,
1584 april 9 1 charter

4. Koudekerke

4. KOUDEKERKE

423 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Koudekerke door Cornelie 
Symonsdr. weduwe van Adriaen Adriaensz., bakker, mede namens haar kinderen en
Cornelis Jacobsz., parochiaan in Meliskerke, voogt, aan Geleyn Geleynsz. de Jonge 
parochiaan van Biggekerke, van zeven kwartier, vijf en dertig roeden land, gelegen 
te Koudekerke,
1565 maart 18 1 charter

5. Middelburg

5. MIDDELBURG

424 Verklaring van Cornelis Mathijsz., en jonge Pieter Domusz. Bruine ten overstaan van
schepenen van Middelburg, borg te staan voor het jaarlijks betalen van de rente van
twintig schellingen per jaar door Inghel Anfries Hugensz. aan het weeskind Pietken 
Pieter Willemsz.,
1544 februari 6 1 charter

425.1-425.2 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Digne 
Willemsdr, weduwe van Cornelis Scobbelantsz. van Crompvliet, aan Pieter 
Bouwensz. Nyet, van een rentebrief van twee ponden groten Vlaams,
1563 juni 26
met retroacten,
1551-1561 2 charters
425.1 Charter 1
425.2 Charter 2

426 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Maryken 
Heyndriksdr., wonende in het Bagijnhof te Middelburg aan Christiaen Haymanssen, 
parochiaan in West-Monster, van een rentebrief van twee pond, namens Antheunis 
Jans,
1570 januari 26 1 charter

427 Acte van executoriaal transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door 
Jan Verstelle uit Arnemuiden aan Pieter Maerts drie vierde van het huis "Danswijck" 
op de Stadsdijk en drie vierde van het huis "de Leckere Tant" op het Bersche Hoot 
en aan Henrick Danckaerts een erf met materialen, waar vroeger op gelegen was 
het huis "de graue Valcke" gelegen aan de Herenstraat,
1571 [?] 21 1 charter

428 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door de 
thesauriers van Middelburg aan Jeronimus Bruinseels van een hypotheek van 
negen pond en acht schellingen op een erf gelegen aan het Schuttershof van 
handbogen en aan de Herenstraat, toebehorende aan Nicolaes Pietersz. van Luyck,
1595 juli 18 1 charter

429 Acte van hypotheek ten overstaan van schepenen van Middelburg door Nicolas 
Ribau voor Jan Zoeters van twee pond 's jaars op een erf, gelegen in de Lange Heere
aan de Heerenstraat,
1592 november 13 1 charter
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430 Acte van executoriaal transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door 
schepenen van Middelburg aan Jeronimus Bruinseels van een hypotheek op een erf 
met materialen, toebehorende aan Jan Pierssen, metselaar te Middelburg, groot 
twee pond, zes schellingen en drie groten Vlaams,
1595 maart 11
met retroacte,
1593-1595 1 charter

6. Oost-Souburg

6. OOST-SOUBURG

431 Acte van executoriaal transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door 
schepenen van Middelburg aan Adriaen Maertsz. van vier en een half gemet, vier en
negentig roeden land, gelegen te Oost Souburg in het Lange Zand en een gemet, 
vier en tachtig roeden land, gelegen in der Hayman, toebehorende aan de weduwe 
van Cornelis Willem Lammensz.,
1560 januari 28
met een verklaring dat Adriaen Maertssen in 1559 en 1560 aan watergeld betaald 
heeft zes pond, zes schellingen en tien penningen,
1561 mei 24 1 charter

432 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Middelburg door Adriaen 
Dircksen Corthals, te Coudekerken, aan Francois Tas, van drie stukken land, gelegen 
in de Zuid Watering van Oost Souburg in het Duuveketenblok,
1611 augustus 31 1 charter

433 Acte van transport ten overstaan van schepenen van Vlissingen door Joos de 
Groote, koopman te Middelburg, aan schepenen van Vlissingen van een stuk land, 
gelegen aan de Hayman,
1577 december 16 1 charter

7. Walcheren

7. WALCHEREN

434 Acte van verhuur door Cryntie Frans, weduwe van Jan Mortier, aan Merten 
Aernoutsen Croon, van zes gemeten, negen roeden Baeyland, gelegen in het 
Mortiersblok te Walcheren,
1643 januari 19 1 stuk

435 Mutueel testament ten overstaan van schepenen van Middelburg van Hayman 
Dirricsz. en Maryken Kerstiaensdr te Westmonster,
1551 december 11 1 charter

436 Acte van huwelijkse voorwaarden ten overstaan van schepenen van Gouda tussen 
Baltasar Henricsz., zoon van Hendrick Jansz. en Maritgen Dircsdr., dochter van Dirck
Jansz. en Lyentge Cornelisdr.
1576 mei 15 1 charter

437 Acte, waarbij Pieter Jansz., poorter van Middelburg, ten overstaan van 
burgemeesters van Middelburg, verklaart voorbij de tollen en wachten slechts 
goederen te vervoeren, hemzelf en zijn passagiers toebehorende,
1566 april 2 (2.) 1 charter

438 Acte, waarbij Aert Jansz. Boel, poorter te Ammerstol, ten overstaan van 
burgemeesteren van Ammerserstol, verklaart geen goederen voorbij de tollen en 
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wachten te vervoeren dan aan hem of zijn passagiers toebehorende, uitgezonderd 
langs de Goutse sluis,
1593 maart 12 1 charter

439 Verklaringen van aflossingen van schuld door Jan Foppen aan Ariaentgen de Haen 
van 550 gulden,
1602 1 stuk
Ontbreekt

440 Acte van boedelscheiding ten overstaan van schout en gezworenen van 
Bergambacht tussen Daem en Cornelis Egberts,
1637 juli 25
1 afschrift,
1661 maart 28 1 stuk

441 Acte van onderhandse boedelscheiding tussen Geen Gerrits Vercayck, Geen Gerrits 
Bier en Annechie Joosten, weduwe van Nannen Gerrits,
1667 april 22
1 afschrift,
1667 april 31 1 stuk

442 Verklaringen van onderhandse schuldbekentenissen door Gerrit Andriesz. Koy,
1684-1705 5 stukken

443 Belastingbiljetten voor Gerrit Andries Kooy,
1717 en 1723 4 stukken

444 Verklaring van Aefje van Gilse aan belasting voor de begrafenis van Marrigje Gerrits 
betaald te hebben, drie gulden,
1712 october 7 1 stuk

445 Verklaring van Jan Gerardus van der Wout aan belasting van de begrafenis van 
Gerrit Andriesz. Koy betaald te hebben 6 gulden, Bergambacht
1729 augustus 8 1 stuk

446 Verklaring, ten overstaan van Govert Aerts Bullinck, notaris te Schoonhoven, 
waarbij Johan Cluyt, rentmeester van de Hoge Bosem, Woutrina Cluyt en Cathalina 
Cluyt kwijtschelden aan Jacob Loncq., en Maria Cluyt, de inbreng van de nagelaten 
boedel van Dirk Jans Cluyt, oud burgemeester van Schoonhoven, en Tanneken 
Jansdr.,
1635 mei 13
afschrift,
1637 juni 8 1 stuk

447 Acte van transport ten overstaan van Ingen Cornelis en Jan Lourens, schout en 
gerechte van Bergambacht, door de weeskindren van Jan Pietersz. Zomer en 
Ingetjen Willemsdr. aan Egbert Lenerts, van hennepwerf met steeg,
1632 maart 20 1 stuk

448 Beschrijving over hoe men vogels in een watermenagerie kan houden.
z.d. (17de eeuw) 1 stuk

449 Stukken betreffende de bedijking van het land, gelegen voor Taco Zyll tussen 
Eengmahorne en Sand vorderhorne nabij de Lemmer,
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1696-1699 3 stukken

450 Acte van transport ten overstaan van schepenen van 's Heeren Jans Land door 
Thomas Gramage, raad en eerste rekenmeester in Gelderland, aan Jan Loo van 
Utrecht, stadhouder en rentmeester van de leenen, domijnen van de Lek, Pollanen 
en andere goedren in Noord en Zuid-Holland van een boerderij met 54 gemeten en 
137 roeden land, gelegen ten Oosten van de rentmeester van Hoochstraten, ten 
westen Jacob Gramage, ten noorden de zeedijk en ten zuiden Thomas Gramage,
1569 october 29 1 charter

451 Beschrijving van een veldtocht in 1806 in Duitsland door een onbekende, w.s. 
afschrift,
20ste eeuw 2 delen
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VI. Heerlijkheidsarchief 's-Heeraartsberg.

VI. HEERLIJKHEIDSARCHIEF 'S-HEERAARTSBERG.
Door A.A. Mietes, 1981

452 Diverse stukken
1 Missive van de Gecommitteerde Raden van Holland aan Jacob Magnus, 

ambachtsheer van 's-Heeraartsberg en Ammerstol, betreffende het naleven van 
de placcaten in de voornoemde heerlykheid, met bijlage, afschrift, 1619, 2 stukken

2 Lijst van legesgelden welke verschuldigd zyn by het verlenen van nieuwe 
erfpachtbrieven, z.d, 1 stuk

3 Lysten van de voornaamste inwoners van 's-Heeraartsberg, Bergambacht en 
Ammerstol, 1735, 2 stukken

4
'Vrijwillige condemnatie' van de Hoge Raad van Holland en Zeeland van 7 
november 1618, betreffende een verklaring van de schout en gezworenen van 's-
Heeraartsberg dat zij Jacob Magnus en zyn nakomelingen, en derden, geen proces 
zullen aandoen ten laste van de ambachtsheerlijkheid, 1618
authentiek afschrift, 1618, 1 stuk

5 Rekening betreffende een schuldvereffening tussen Pieter Magnus, heer van 
Bergambacht, en Jacob de Franq, (17e eeuw), 1 stuk

6 Akte van verhuur tussen Jacoba Anna van Goor, weduwe van Frans Nicolaas van 
Bern, en Jan Everart de Pesters van Cattenbroeck van het jachtrecht op de 'Lage 
Grond' te Zeist, 1867, 1 stuk

7 Akte van verhuur tussen Carel Cijpriaan Gerard de Pesters, als voogd over de 
minderjarige Carolina Coenradina Theodora de Pesters, en Harmen Bosch c.s. van 
de hofstede de 'Nienhof' te Bunnik en Zeist liggende. 1882, 1 stuk

8 Akte van verhuur tussen Elizabeth Charlotta Petronella Both Hendriksen, weduwe 
van Christiaan Willem Johan Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, en Dirk Das 
van een weiland, gelegen op Laagraven te Jutphaas, 1876, 1 stuk

9 Akte van verhuur tussen Willem Jacob de Pesters en Willem van Vulpen c.s. van de 
hofstede de 'Brakel' te Bunnik en Zeist liggende; concept, 1882, 1 stuk



3.19.18 Heerlijkheid 's-Heeraartsberg 79

VII. Aanvulling op het archief van de heerlijkheid 's-Heeraartsberg (1983).

VII. AANVULLING OP HET ARCHIEF VAN DE HEERLIJKHEID 'S-HEERAARTSBERG 
(1983).

453 Stukken betreffende de verkoop van diverse percelen land te Bergambacht, in 
verband met wegenaanleg,
1933, 1948-1957 1 omslag

454 Stukken betreffende de verhouding met de pachters te Bergambacht uit de periode
1939-1956 (1971) 1 omslag

455 Stukken betreffende verzekering van de boerderij 't Slot te Bergambacht,
1956-1971 1 omslag

456 Dictum van het Hof van Holland in de zaak van de rentmeester van Domkapittel te 
Uitrecht tegen de erfgenamen van Adriaen Aerts, timmerman.
1549 maart 10 1 charter

458-458.1 Stukken betreffende de vestiging van een losrente van 162 pond per jaar voor 
Emerentia van Wijngaarden
1603-1615 1 charter en 6 stukken
458 Stukken
458.1 Charter
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