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Inventaris
samengesteld door Bert van der Saag (1995)

1 Stukken afkomstig van / bestemd voor de
familie Metz

1.1 Pieter Metz en zijn vrouw Maria Uitbeijerse

1. Onderhandse akte van schuldbekentenis door Pieter Metz te
Zevenhuizen ten gunste van P.M. Keller te Rotterdam voor een
lening van ƒ 1200 tegen onderpand van vier obligaties (nominaal ƒ
4000), 1809 april; met aantekening van kwijting wegens aflossing,
september 1809. -- 1 stuk

2. Onderhandse akte van verhuur door Pieter Metz, landeigenaar te
Noord-Waddinxveen, aan Cornelis Roos, landbouwer te
Hazerswoude, van wei- of hooiland in de Rietveldse polder onder
Hazerswoude, kad. C 591 - 594 en 656 - 665 bis, 1847; met
aantekening van ontvangst van het eerste jaar huur, 1847. -- 1 stuk

3. Inventaris van de nalatenschap van Pieter Metz, overleden op 17-
11-1848 aan de Achterkade 44 te Boskoop, opgemaakt ten
behoeve van zijn weduwe Maria Uitbeijerse, en haar
(klein)kinderen, 1849. -- 1 katern
Bevat: Taxateurs zijn: Jacob van Wilgen, boomkweker, en Dirk
Verbaan, koopman, beiden te Boskoop. De volgende onroerende
goederen en hypotheken worden beschreven: 
- De helft van een bouwmanswoning met hooi- en weiland aan de
Westeindseweg nz te Hazerswoude, kad. F 403, 124 - 144, 146,
148, 150 - 157, 164 - 172 en A 928. 
- De andere helft van de genoemde woning. 
- De hofstede De Kievitsheuvel met land in de polder Kortenhoven
onder Lange Ruige Weide, kad. A 70 - 73, 75, 76, 79 - 83, 85 - 93;
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een perceel wei- en hooiland in de Zuidzijderpolder onder
Bodegraven, kad. C 853 - 866, 883 en 884; een perceel hooiland in
de Boezempolder onder Sluipwijk, kad. B 451, 452, 470, 471, 555
en 556. 
- Een partij hooi- of teelland in de Drooggemaakte polder van
Hazerswoude, kad. F 307 - 313, 320 - 323 en 346. 
- Een partij wei- of hooiland in de Rietveldse polder onder
Hazerswoude, kad. C 591 - 594 en 656 - 658, met een perceel
idem, kad. C 665 en 665 bis. 
- Een perceel weiland in Randenburg onder Reeuwijk, kad. A 147,
148, 150, 151, 621 en 622. 
- De herberg Sint Joris, tevens gemeentehuis van Noord-
Waddinxveen, bestaande uit een huis met stal en kolfbaan aan de
Dorpsstraat, kad. B 874 - 876. Een schuur voor de berging van
rijtuigen kad. (B) 71. Gekocht in 1843 van de erven Willem
Molenaar en Catharina Snelleman. 
- Twee arbeiderswoningen onder een kap met erf aan de
Donderdam te Moerkapelle, kad. 10, en gedeeltelijk Zuid-
Waddinxveen, kad. 1 - 6, gebouwd op de plaats van een logement,
gekocht in 1843 van de erven Albert Pols en Johanna Oosthoek. 
- Een huis met erf en loods aan de Achterweg te Moerkapelle huis
nr. 12, kad. 424 - 427, gekocht in 1842 van de erven Gerrit van
Quawegen. 
- Een hypotheek ten gunste van de boedel op het in 1844 aan
Everhard Schneider te Zuid-Waddinxveen verkochte huis aan de
Kerkweg aldaar. 
- Een hypotheek ten gunste van de boedel op een pand aan de
Turfmarkt te Gouda ten laste van Abraham Jacob Trijbitz, 1844. 
Onder de vorderingen valt te noemen: 
- Een lening aan Jacob van Wilgen Teunisz te Boskoop, 1847. 
Op de boedel rusten o.a. de volgende schulden: 
- Hypotheken ten gunste van Pieter van Hemeren te Leiden. 
- Een lening van Jan Christiaan Metz en Marrigje Boer. 
- Een rekening van Teunis Heijnis, geneesheer te Boskoop. 
- Een rekening van de erven Koenekoop, timmerman te Boskoop.

4. Onderhandse akte van verhuur door Maria Uyt Beyerse (=
Uitbeijerse), weduwe van Pieter Metz te Bleiswijk, aan Cornelis
Voordouw Dz van de hofstede Kievitsheuvel op Kortenhoeven onder
Lange Ruige Weide, 1853. -- 1 stuk

1.2 Jan Christiaan Metz en zijn vrouw Margje
Boer

5. Akte verleden voor de vrederechter van het kanton Hillegersberg
waarbij Jan Christiaan Metz, bouwman te Zegwaard, wordt
benoemd tot toeziend voogd over Pieter Kapteijn, oud 1 jaar, zoon
van Pleun Kapteijn, boerenknecht te Waddinxveen, en wijlen Maria
Sara Metz, overleden in 1837, door de familieraad, 15 juni 1838. --
1 stuk
De familieraad bestond uit: Adrianus Kapteijn, arbeider te Noord-
Waddinxveen, grootvader; Pieter Metz, bouwman te Zegwaard,
grootvader; de benoemde, oom; Wijnand Oly, bouwman te
Waddinxveen, aangetrouwde oom; Ary de Vrij, bouwmansknecht te
Rotterdam; Leendert Boer, bouwmansleerling te Zegwaard, beide
laatsten bekenden.

6. Testamenten van Jan Christiaan Metz, bouwman, en zijn vrouw
Margje Boer, wonende aan de Zegwaardseweg te Zegwaard nr.
154, waarbij zij elkaar tot wederzijds erfgenaam benoemen, 1838.
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Met kwitantie van notaris Isaac Molenaar te Zoetermeer, 1838. -- 3
stukken
Het testament van J.C. Metz bevat een aantekening inzake
registratie, 1867.

7. Akte waarbij Pleun Kaptein, logementhouder te Noord-
Waddinxveen, weduwnaar van Maria Sara Metz, Jan Christiaan
Metz tot voogd over zijn minderjarige zoon Pieter benoemt, 1849. --
1 stuk
Getuige: Hendrik Hulsbos, logementhouder te Boskoop.

8. Authentiek uittreksel uit de akte van verdeling van de
nalatenschap van Pieter Metz, waarbij aan zijn zoon Jan Christiaan,
landbouwer in de Zuidplaspolder onder Zuid-Waddinxveen, een
hypotheek op een huis en erf aan de Turfmarkt wijk K 102 te
Gouda, strekkende achter tot het eigendom van Bruggaar (=
Braggaar ?), kad. B 456, ten laste van Abraham Jacob Trijbits wordt
toebedeeld, alsmede een bedrag in contant geld, 1849. -- 1 katern

9. Akte waarbij Anna Geertruida Metz, weduwe van Wijnand Olie,
Jan Christiaan Metz tot voogd over haar minderjarige zonen Pieter
en Hendrik benoemt, 1849. -- 1 stuk

10. Akte van veiling en toewijzing door Adriaan Theodore Prins,
particulier te Velp, van onroerend goed te Zevenhuizen aan o.a. Jan
Christiaan Metz, bouwman te Waddinxveen, en Leendert Breugem,
bouwman te Bleiswijk, elk voor de helft, 1872. Met retroactum,
1847. -- 2 katerns
Bevat: De veiling vindt plaats in de herberg Het Hof van Holland, in
tegenwoordigheid van Pieter de Quant, veldwachter, en Pieter
Geerlof, bode, beiden te Zevenhuizen. 
Verkocht worden: 
- De bouwmanswoning "Bijdorp" met wagenschuur, drie hooi- of
graanbergen, boomgaard, tuin, erf en werf en achtergelegen partij
wei- en bouwland aan de Noordeindseweg 19 in de
Tweemanspolder te Zevenhuizen, strekkende tot in de Rotte (latere
aantekening: tot aan de Rottedijk), kad. A 294 - 298 a, 299 - 312 a
en 313 - 317. 
- Een partij wei- en bouwland, het 3e zuidwaarts van kavel 22,
gelegen alsvoren, kad. A 361 - 365. 
- Een partij idem, kavel 24, gelegen alsvoren, kad. A 380 - 388 a,
389 - 395 a, 396 en 397. 
- Een partij idem, het 3e zuidwaarts van kavel 19 in de
Eendrachtspolder te Zevenhuizen, strekkende van de eigendom van
Pieter Bontebal aan de Zuideindseweg tot aan de 3e Dwarstocht,
kad. C 779 - 790, 1705, 1708 en 1711. 
Toewijzing van percelen 1, 2 en 3 aan genoemde kopers.
Toewijzing van perceel 4 aan Frederik Willem Cording, bouwman te
Zevenhuizen, voor de percelen kad. C 783 - 790, 1708 ged. en
1711, en aan Martinus Schenkel, bouwman te Zevenhuizen, voor de
percelen kad. C 779 - 782, 1705 en 1708 ged. 
Het retroactum is een akte van veiling en toewijzing door Pieter
Keijzer Pzn, burgemeester van Zevenhuizen, als gemachtigde van
Jeronimus Johannes Nolthenius, zonder beroep te Arnhem, aan
Cornelis van Leeuwen, bouwman te Bleiswijk, gemachtigde van mr.
Adriaan Theodore Prins, hoogheemraad van Schieland te
Rotterdam, 1847. 
De omschrijving van het onroerend goed in deze akte (voor zover
anders of aanvullend): 
- Een bouwmanswoning met koeien- en paardenstal, schuren,
hooibergen, erf en achtergelegen partij wei- en bouwland aan de
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Noordeindseweg 17 en 19 in de Tweemanspolder te Zevenhuizen,
strekkende tot in de Rotte (Z = Margaretha Catharina Wijckerheld
Bisdom, getrouwd met mr. A. Gevers Deijnoot; N = Jaques François
Sauerbier). 
- (N = de wed. van Cornelis Matze van Zevenhuizen; Z = jhr. mr.
W.Th. Gevers Deijnoot). 
- (Z = jhr. mr. W.Th. Gevers Deijnoot; N = Apolonia Fenna Maria
Nolen). 
- strekkende van de eigendom van Pieter Biesheuvel (Z = Hendrik
Romeijn -- later: de erven van -; N = de weduwe van Daniel
Goedhart en haar dochter Maria -- later: mevr. de wed. Frantzen en
Cornelis Bastiaan Daniel van Leeuwen), kad. C 779 - 790. 
Trekgeld wordt verdiend door Jan Elshout, klerk ter secretarie van
Zevenhuizen. Als getuige is aanwezig Dirk van der Poort,
gemeentesecretaris van Zevenhuizen.

11. Akte van verdeling van de nalatenschap van Jan Christiaan
Metz, in leven grondeigenaar en landbouwer, tussen zijn weduwe
Margje Boer, grondeigenares en landbouwster te Waddinxveen, en
zijn zoon Pieter, grondeigenaar en landbouwer te Gouda, 1877. -- 1
katern
Met aantekeningen, vermoedelijk van Pieter, van latere verkoop en
vernummering van enkele percelen.
Bevat: Toedeling aan de moeder: 
- Een bouwmanswoning met schuur, erf, tuin, wei- hooi en
bouwland in de Tweemanspolder te Zevenhuizen, kad. A 294 -
298a, 299 - 312a, 313 - 317, 361 - 365, 380 - 388a, 389 - 395a,
396, 397. 
- Enige huizen en erven, schuur en tuingrond te Moerkapelle, kad.
428 - 430, 793, 794, 844, 846, 847 en 925. - Tweederde deel van
twee bouwmanswoningen met weiland, bouwland en watering te
Waddinxveen in de polder De Putten, kad. B 1548, 1569, 1595,
1596, 1603 - 1609, 1611 - 1614, 1656, 1658 - 1663, 1704, 1705,
1707, 1708, 1840, 1841, 1843, 1844, 1847, 1857, 1864, 1865,
1867, 1881 ged., 1882 en 1951 - 1954. 
- Hypotheken ten laste van Leendert de Koning, winkelier, en ten
laste van Dingeman van Tilburg, bouwman, beiden te Zevenhuizen. 
- 3/4 deel van de de schulden, waaronder een hypotheek ten gunste
van Maarten Kruyt, particulier te Den Haag (voorheen: de weduwe
van Hendrik Roeloffs, grondeigenares aldaar). 
Toedeling aan de zoon: 
- Eenderde deel van het onroerend goed te Waddinxveen, kad. B
1601, 1602, 1615, 1616, 1664 - 1670 en 1693 - 1699. 
- 1/4 deel van de de schulden (zie hiervoor).

1.3 De derde generatie

1.3.1 Pieter Metz en zijn vrouw Maria Breugem

12. Akte van verhuur door Leendert Breugem, grondeigenaar te
Bleiswijk, Pieter Metz, grondeigenaar en bouwman te Waddinxveen
en Marrigje Boer, weduwe van Jan Christiaan Metz, particuliere te
Waddinxveen, aan Cornelis van Dorp, landbouwer te Zoetermeer,
van de onroerende zaken als genoemd in inv.nr. 16 (percelen 1 t/m
3), 1877. -- 1 katern

13. Authentiek uittreksel uit de kadastrale legger van Zevenhuizen
inzake de percelen Dorpsstraat ("het Dorp") C 1637 (huis, schuur
en erf) en C 1638 (boshakhout), eigendom van Leendert de Koning,
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winkelier, 1879. -- 1 stuk

14. Onderhandse akte van verhuur door Leendert Breugem aan
Pieter Metz van de helft van de meermalen genoemde
bouwmanswoning met toebehoren te Zevenhuizen, 1886; afschrift.
Met een kwitantie van C. van Dorp voor P. Metz te Waddinxveen
wegens de overname van de mestvaalt van deze hofstede, 1886. --
2 stukken

15. Onderhandse akte van verhuur door Hendrik Johannes van
Gennep, grondeigenaar te Zevenhuizen, als gemachtigde van
Agnites Vrolik, oud-minister van financiën te 's-Gravenhage, aan
Pieter Metz, bouwman te Waddinxveen, van de bouwmanswoning
"Anna's hoeve" met toebehoren en ca. 64 ha. wei- en bouwland in
de Zuidplaspolder te Waddinxveen, kad. B 37 - 48 en 88 - 99,
zonder het blok arbeiderswoningen, 1886; concept. -- 1 stuk

16. Authentiek uittreksel uit de akte van verdeling van de
nalatenschap van Maria Groenenboom, waarbij aan haar
schoonzoon Pieter Metz, namens diens vrouw Maria Breugem,
wordt toebedeeld de helft van de bouwmanswoning met koetshuis,
stalling, schuur, bergen, arbeiderswoning, boomgaard, erf en
percelen wei-, hooi-, en bouwland en watering te Zevenhuizen, kad.
A 294 298 a, 299 - 312 a, 313 - 317, 361 - 365, 380 - 388 a, 389 -
395 a, 396 en 397, 1887. -- 1 katern
De andere helft was reeds in bezit van Pieter.

17. Onderhandse akten van décharge door Leendert Hartog voor
resp. de erfgenamen van zijn overleden voogden Jan Coenraad
Hartog en Leendert Breugem en voor Pieter Metz als toeziend
voogd wegens de door hen gevoerde voogdij, 1891. -- 2 stukken

18. Onderhandse akte van verdeling van de onroerende en
roerende goederen uit de nalatenschap van Leendert Breugem,
waarbij aan zijn schoonzoon Pieter Metz, namens diens vrouw
Maria Breugem, wordt toebedeeld: een partij weiland en watering
achter het dorp Bleiswijk, kad. C 330 - 334, enkele hypothecaire
vorderingen, o.a. op Gerritje de Koning te Zevenhuizen, en een
aandeel in het gemeenschappelijk gebleven familiegraf, 1891. Met
retroactum, 1841. -- 2 katerns
Bevat: Het retroactum is een akte van veiling en toewijzing uit de
nalatenschap van Hermanus Schokx, overleden 29-11-1830 te
Bleiswijk, en zijn weduwe Johanna Dorst, particuliere te Bleiswijk,
1841. 
Het onroerend goed wordt in die akte omschreven als: een partij
teelland, het 3e blok van kavel 31 in de Hoekeindse en Overbuurtse
polder te Bleiswijk, kad. C 330 - 334, en wordt toegewezen aan
Gerrit van Driel, bouwman te Hazerswoude.

19. Onderhandse akten van verhuur door Pieter Metz,
grondeigenaar te Gorinchem, van percelen weiland in Arkel,
Gorinchem en Schelluinen aan resp. Jan van Hoorne, Frans
Verhoef en Gerrit Duizer, 1921. -- 3 stukken

1.3.2 Pieter Kaptein

20. Akte waarbij Pleun Kaptein, arbeider te Zuid-Waddinxveen,
weduwnaar van Maria Sara Metz, als voogd over zijn minderjarige
zoon Pieter de nalatenschap van Pieter Metz onder voorrecht van
boedelbeschrijving aanvaardt, 1849. -- 1 stuk
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21. Authentiek uittreksel uit de akte van verdeling van de
nalatenschap van Pieter Metz, waarbij aan zijn kleinzoon Pieter
Kaptein een bedrag in contant geld wordt toebedeeld, 1849. -- 1
katern

1.4 Leendert Marie Metz

22. Onderhandse akte van verhuur door mr. Fokke Fernhout en Jan
Willem Mekking te Gorinchem aan dr. Leendert Marie Metz, arts te
Noordgouwe van het bovenhuis van de villa "Marianne" aan de
Kriekenmarkt te Gorinchem, 1913. -- 1 stuk

2 Stukken afkomstig van / bestemd voor de
familie Breugem

28-33. Stukken betreffende de nalatenschap van Maria
Groenenboom, overleden op 17-11-1886, in leven vrouw van
Leendert Breugem, 1887. -- 3 stukken, 3 katerns

28. Proces-verbaal van eedsaflegging door de schatters van
de boedel. -- 1 stuk
29. Boedelinventaris, opgemaakt ten behoeve van de
weduwnaar, zijn dochter Maria en de vier kinderen van zijn
overleden dochter Beatrix.
30. Kwitantie wegens betaling van succiessierechten. Met
bijlage. -- 2 stukken
31. Akte van boedelscheiding.
O.a. een hypotheek ten laste van Gerritje de Koning, weduwe
van Cornelis Kooij te Zevenhuizen, en twee aandelen in de
lening van de Vereniging tot verbetering van het paardenras
te Zevenhuizen, worden toebedeeld aan de weduwnaar.
32. Authentiek uittreksel uit de akte van boedelscheiding,
waarbij aan de weduwnaar wordt toebedeeld een partij wei-
en bouwland en watering onder Bleiswijk, kad. C 330 - 334.
33. Authentiek uittreksel uit het register van overlijden van
Bleiswijk inzake het het overlijden van Maria G.

36-38. Stukken betreffende de nalatenschap van Leendert
Breugem, overleden op 13-06-1891, 1891. -- 3 katerns

36. Boedelinventaris, opgemaakt ten behoeve van zijn
dochter Maria en de vier kinderen van zijn overleden dochter
Beatrix.
37. Rekening en verantwoording van de executeur-
testamentair, met akte van décharge door de erfgenamen.
38. Onderhandse akte van verdeling van de effecten en
contant geld.

23. Vergunning van b. en w. van Bleiswijk voor Leendert Breugem,
landbouwer, om 10 jaar in een graf op de algemene begraafplaats
te mogen begraven, 1870. -- 1 stuk
In potlood aangetekend: "Beatrix Breugem overl. 3 mei 1870".

24. Inventaris van de nalatenschap van Jan Coenraad Hartog,
bouwman te Bleiswijk, en zijn vrouw Beatrix Breugem, overleden op
03-05-1870, 1870. -- 1 katern
Pieter Metz, bouwman te Waddinxveen, was aanwezig als toeziend
voogd over de minderjarige kinderen.

25. Testament van Maria Groenenboom, zonder beroep te Bleiswijk,
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waarbij zij aan haar man Leendert Breugem al haar roerende en
onroerende zaken legateert, met uitzondering van inschrijvingen in
het Grootboek Nationale Schuld, waaruit zoveel mogelijk het wettig
erfdeel van de kinderen van haar overleden dochter Beatrix moet
worden betaald, 1880; authentiek afschrift, (1886), met aantekening
dat de erflaatster op 22-11-1886 is overleden. -- 1 katern
Op het omslag een aantekening dat de weduwe Metz in 1877 is
overleden.

26. Exploot van dagvaarding door deurwaarder B.H. van de Werve
te Gouda van Leendert Breugem wegens het niet voldoen van een
vordering van Jacob Kwast Az, heel- en vroedmeester en
artsenijmenger te Bleiswijk, wegens gedane visites en geleverde
medicijnen in 1885 en 1886, oktober 1886. -- 1 stuk

27. Stukken betreffende het maken van een grafkelder op de
algemene begraafplaats te Bleiswijk en de begrafenis van (Maria
Groenenboom) aldaar, 1886. -- 2 stukken

34. Proces-verbaal van de kantonrechter waarbij Leendert Breugem,
bouwman te Bleiswijk, tot voogd over zijn minderjarige kleinkinderen
Cornelia en Leendert Hartog wordt benoemd, 1887. -- 1 stuk
De schoonzoon Jan Coenraad H. was van de voogdij vervallen
verklaard, aangezien hij in 1872 was hertrouwd zonder opmaken
van een boedelinventaris ten overstaan van de toeziend voogd,
Pieter Metz, bouwman te Zevenhuizen, tevens bij de benoeming
aanwezig.

35. Akte van kwijting door Cornelia Hartog ten behoeve van
Leendert Breugem wegens de door hem gevoerde voogdij, 1889.
Met onderhandse kwitantie, 1889. -- 1 katern
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