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732 -- Bergambacht -- Heren van Bergambacht, 's-
Heeraartsberg en Ammerstol

Inventaris
samengesteld door C.R. Schoute (1982)

1 Stukken die geen direkte relatie hebben met de
ambachtsheerlijkheid

1. Akte van de eedsaflegging van de latere koning Philips II voor de
Staten van Zeeland, 20 september 1549; afschrift, 1576. -- 1 stuk

2. Tekst van de Unie tussen Holland en Zeeland tegen de koning
van Spanje, 14 juni 1576; afschrift, 16e eeuw. -- 1 stuk

3. Verklaring van de Staten-Generaal tegenover de keizer,
keurvorsten en steden van het Duitse rijk van de positie van de
Verenigde Nederlanden, 1605. -- 1 stuk

4. Akte waarbij de leden van de Rekenkamer van Holland de
schouten van Stolwijk, Haastrecht, Vlist en Bonrepas bevelen de
pachter van het recht op het bier en van de smaltienden op kleinvee
bij te staan, 1593; afschrift, 1617. -- 1 stuk

5. Verklaring van de schout en secretaris van Ouderkerk dat hun
ambten niet behoren getaxeerd te worden op een bedrag van ƒ 40
jaarlijks elk, 1727. -- 1 stuk

2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

2.1 Families

2.1.1 Van Zuylen van Nyevelt

Inhoudsopgave (archiefschema)

N.B.: Vanuit de inhoudsopgave kunt u
rechtstreeks doorklikken naar de rubrieken van
de inventaris!

1. Stukken die geen direkte
relatie hebben met de
ambachtsheerlijkheid

2. Stukken betreffende
afzonderlijke onderwerpen

2.1. Families
2.1.1. Van Zuylen van Nyevelt
2.1.2. Van Wassenhoven
2.1.3. Van Wijngaarden
2.1.4. Magnus
2.1.5. De Cupre
2.1.6. Van Renesse
2.1.7. Van Hardenbroek
2.2. Heerlijkheden
2.2.1. Bergambacht, 's-Heeraartsberg en
Ammerstol
2.2.1.1. Bestuur
2.2.1.2. Goederen
2.2.2. Zeeland

3. Stukken waarvan de
samenhang met het archief
niet geheel duidelijk is
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--. Stukken betreffende een proces tussen Frederik Hendrik van
Zuylen van Nyevelt en Willem van Wijngaarden, 1606.
ZIE: inv.nr. 8

6. Akten waarbij Frederik van Zuylen van Nyevelt ten behoeve van
zijn zoon Willem en diens kinderen overdraagt: het huis en hof met
boomgaarden en singels te Bergambacht met de helft van 45
morgen land die hij in leen houdt van de keizer als graaf van
Holland en heer van Arkel, alsmede de heerlijkheid Berkenwoude
met de tienden, de wind, de gift van de kerk en met 16 morgen land
die hij in leen houdt van de graaf van Nassau, 1534; afschriften,
16e eeuw. -- 1 katern

2.1.2 Van Wassenhoven

7. Akte van belening van Louise van Wassenhoven na de dood van
haar vader jhr. Arent van Wassenhoven met de gehele parochie
van 's-Heeraartsberg en Ammmersen, 1571; afschrift, 1648. -- 1
stuk

2.1.3 Van Wijngaarden

8. Inventaris en stukken gediend hebbend in een proces voor
commissarissen van het Hof van Holland tussen Frederik Hendrik
van Wijngaarden, ambachtsheer van Bergambacht, en jhr. Willem
van Zuylen van Nyevelt, pandheer van Bergambacht (als hebbende
de hoge heerlijkheid), over het innen van een boete, ca. 1606. -- 1
omslag

9. Inventaris en stukken gediend hebbend in een proces voor het
Hof van Holland tussen Hendrik van Wijngaarden, ambachtsheer
van Bergambacht, en de scholasters van de Dom en Oudmunster te
Utrecht over een zesde deel van de zes blokken korentienden van
laatstgenoemden binnen 's-Heeraartsberg, ca 1606. -- 1 omslag

10. Inventaris van processtukken en memorie van de scholasters
van de Dom en Oudmunster in bovengenoemd proces, ca. 1606. --
2 stukken

2.1.4 Magnus

11. Stukken betreffende de aankoop van Bergambacht, 's -
Heeraartsberg en Ammerstol door Jacob Magnus van Hendrik van
Wijngaarden, 1614. -- 2 stukken

12. Overeenkomst tussen Jacob Magnus, ridder, ambachtsheer van
's-Heeraartsberg, en zijn buurman Govert Jans over een kruiskozijn
dat Govert Jans gemaakt heeft in zijn nieuwe kamer, 1615. -- 2
stukken
Gelijkluidende exemplaren.

13. Stukken betreffende een rentebrief van ƒ 112.10.0 per jaar ten
laste van de Staten van Brabant, 16 en 156417, in dat laatste jaar
getransporteerd aan Jacob Magnus; afschriften. 1618. -- 1 katern

14. Brief van de Staten van Holland aan Jacobus Magnus, met
opdracht om zijn schout de bevelen van de Staten te laten
opvolgen, 21 december 1619. -- 1 stuk
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15. Akte waarbij jhr. Hendrik van Wijngaarden, heer van Everwaard,
juffrouw Maria Huyssen machtigt om de rente groot ƒ 84 per jaar die
hij haar schuldig is te innen bij Jacob Magnus, heer van
Bergambacht en Melissant, 1622; afschrift. -- 1 stuk

16. Opgave van heergewaad, hof- en andere rechten die Pieter
Magnus moet betalen nu hij na het overlijden van zijn vader Jacob
Magnus beleend is met 's-Heeraartsberg en Ammerstol, 1625. -- 1
stuk

17. Verklaring van Pieter Magnus van Londen over de
schapenweide te Long Starton die hij samen met Mary Riland
exploiteert, 1627. -- 1 stuk
In het Engels.

18. Akte verleden voor de stadhouder van de lenen en
registermeester van de Staten van Holland van overdracht door
Pieter Magnus, heer van 's-Heeraartsberg, Bergambacht en
Ammerstol, aan zijn oom mr. Alexander Magnus van een losrente
van 300 pond, 1627. Met dorsale aantekening van aflossing, 1658. -
- 1 charter (zegel verloren)
Ongeldig gemaakt.

19. Brief van Alexander Magnus te Middelburg aan zijn neef Pieter
Magnus, heer van Bergambacht, met huishoudelijke details, 15
januari 1636. -- 1 stuk

20. Overzicht van betalingen in de jaren 1653 - 1669 gedaan door
Dirk Aertsz Snoy, "woont bij Wijck", (aan de vrouwe van
Bergambacht?), ca. 1670. -- 1 stuk

21. Kwitanties vanwege uitbetaling van door Pieter Magnus
nagelaten legaten, 1653, 1659, 1662 en z.d. -- 1 stuk

22. Rekeningen verschuldigd door Maria Magnus, vrouwe van
Bergambacht, 1657 - 1671. -- 1 omslag

23. Kort overzicht van de boedels van de heer en de vrouwe
(Christiaan de Cupre en Maria Magnus?) gemeenschappelijk en van
de boedel zoals die nu is met landerijen te Willigen, Langbroek,
Wijk, Schalkwijk. Hagestein, Bergambacht, Weerden, in Zeeland,
het huis de Posthoorn enz., z.d. (ca. 1660). -- 1 stuk

24. Akkoord tussen Frederik van Losekaat, baljuw van 's-
Heeraartsberg, Bergambacht en Ammerstol, en Maria Magnus in
een proces voor gecommitteerde schepenen van Schoonhoven over
de collaterale successie te betalen over de nalatenschap van Pieter
Magnus, 1662. -- 1 stuk

25. Briefje voor Maria Magnus, 1663. -- 1 stuk

26. Verklaring van Maria Magnus dat zij haar aandeel groot ƒ 216 in
een legaat heeft ontvangen van Johan van Rede, heer van
Renswoude, 1663. -- 1 stuk

27. Kwitantie voor Maria Magnus inzake het aflossen van een
obligatie van ƒ 9000, 1664. -- 1 stuk

28. Obligatie ten laste van Maria Magnus, groot ƒ 4000 tegen een
rente van ƒ 200 per jaar, 1664. Met verklaring van afdoening, 1667.
-- 1 stuk
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29. Obligatie ten laste van Maria Magnus, groot ƒ 3000 tegen een
rente van ƒ 150 per jaar, 1664. Met verklaring van afdoening, 1667.
-- 1 stuk
Ongeldig gemaakt.

30. Kwitantie voor ontvangen renten voor de kinderen en
erfgenamen van Jacob Magnus, heer van Bergambacht, 1666. -- 1
stuk

31. Stukken betreffende een proces te Utrecht tussen Adriaan van
Blijenburg, heer van Naaldwijk, en Maria Magnus over het uitbetalen
van een legaat groot ƒ 4000 door de laatstgenoemde, 1666, 1667. -
- 2 stukken

32. Stukken betreffende een obligatie van ƒ 1000 ten laste van de
boedel van vrouwe Maria Magnus en Christiaan de Cupre, (1565)
1667 - 1690. -- 1 lias

33. Brieven van J.(?) van Hardenbroek betreffende het voldoen van
renten ten behoeve van de erfgenamen van Jacob Magnus, 1689 -
1692. -- 4 stukken

34. Genealogische aantekening over de verwanten van Elisabeth,
getrouwd met Simon Magnus, 17e eeuw; klad op een briefje voor
de boekbinder. -- 1 stuk

2.1.5 De Cupre

--. Obligatie van ƒ 1000 ten laste van de boedel van vrouwe Maria
Magnus en Christiaan de Cupre, echtgenoten, (1565) 1667 - 1690.
ZIE: inv.nr. 32

35. Verzoekschrift van Christiaan de Cupre aan de
superintendenten uit de ridderschap van Utrecht om 1,5 morgen
land gelegen achter zijn huis in De Bilt te mogen huren, z.d.; met
gunstige beschikking, 1633. -- 1 stuk

36. Kwitanties voor Christiaan de Cupre, zwager van Pieter
Magnus, 1649 - 1650. -- 1 lias

37. Tekst van het verhandelde voor schepenen van Bergambacht
tussen Pieter en Simon de Cupre enerzijds en hun broers en
zusters anderzijds over het liquideren en scheiden van de nagelaten
boedel van hun moeder Maria Magnus, 1678; afschrift. 1683. -- 1
stuk

38. Kwitantie voor Simon de Cupre voor een derde van (proces)-
kosten gemaakt door Andries Strijen, secretaris van het Hof van
Holland, 1684. -- 3 aaneengehechte stukken

39. Stuk betreffende een rentebrief van ƒ 48 per iaar ten laste van
de Staten van Brabant, eigendom van Maria de Cupre, vrouwe van
Renesse, 1685. -- 1 stuk

40. Akte waarbij de deurwaarder van de Hoge Raad van Holland op
verzoek van Pieter de Cupre beslag kan leggen op het derde deel
van de heerlijkheden Ammerstol, 's-Heeraartsberg en Bergambacht
ten behoeve van Pieter de Cupre, 1691; afschrift. -- 1 stuk

41. Inventaris en een stuk gediend hebbend in een proces gevoerd
door Simon de Cupre tegen Herman van Halen en Joost Caspar
van Renesse voor de rechtbank te Utrecht, ca. 1694. -- 2 stukken
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42. Staat van inkomsten en goederen van de vader van Joris,
Cornelia, Symon Jacob en Pieternella de Cupre, 17e eeuw. -- 1
stuk

43. Tekening van de wapens van de Cupere + Logere, Blommert
van Vyanen + Haert en De Cupere + Blommert van Vyanen, (19e
eeuw?). -- 1 stuk
In kleur.

2.1.6 Van Renesse

44. Brieven van A.van Gilst, rentmeester (?), aan Anthony van Ree,
ontvanger van 's lands goederen te Utrecht, 1715, en aan de heer
van Bergambacht, 1728. -- 2 stukken

45. Aantekening betreffende de conversie van het slot 's-
Heeraartsberg door de Staten van Holland in vrij allodiaal goed,
1731, en het transport aan J.A. baron van Renesse, 1732. -- 1 stuk

2.1.7 Van Hardenbroek

46. Briefjes van schout Jan Smits Pz voor de executeur van de
nalatenschap van (Gijsbert Jan) baron van Hardenbroek, 1788. -- 2
stukken

47. Briefje van (notaris) Krol aan Gijsbert Carel Duco van
Hardenbroek over diens testament, 1843. -- 1 stuk

48. Overzichten van bezittingen van de Van Hardenbroeks bij
Berkenstijn, in 's-Heeraartsberg en Bergambacht. in Zevenaar,
onder de Bilt, Hardenbroek, in Staats-Vlaanderen, de Kleine Lint,
enz., z.d., 19e eeuw. -- 2 stukken

2.2 Heerlijkheden

2.2.1 Bergambacht, 's-Heeraartsberg en
Ammerstol

2.2.1.1 Bestuur

49. Overeenkomst tussen Jan van Woerden van Vliet.
ambachtsheer van Bergambacht, en ingezetenen van Bergambacht
over het jaarlijks verkiezen en aanstellen van twee "waersluijden,
ontfangers ende uytgevers", 25 oktober 1521; afschrift, 1670. -- 1
stuk

50. Blad XLIIII uit een cartularium van de heerlijkheid Bergambacht
met o.a. een stuk betreffende verzet van ingezetenen tegen het het
verhogen van de boeten van de hoge heerlijkheid door de heer,
1567. -- 1 stuk

51. Oorkonden betreffende oude rechten van Ammerstol en
omgeving, 1327 - 1345; afschriften, 1614. -- 4 stukken
Bevat: - Graaf Willem III geeft Ammerstol een weekmarkt, 27 juli
1327 (gepubliceerd bij Van Mieris II 435), 2 exemplaren. 
- Graaf Willem IV geeft Dordrecht het stapelrecht van de wijn, 27
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november 1342 (Van Mieris II 665). 
- Graaf Willem IV geeft Oudewater voorrechten inzake tolvrijheid,
keurbevoegdheid en andere rechten, 1 september 1345 (Van Mieris
II 697).

52. Stukken betreffende Bergambacht, 1554 - 1614. -- 2 katernen
Gelijkluidende exemplaren.
Bevat: - Uittreksel uit een schikking in processen tussen de
ambachtsheer van 's-Heeraartsberg en Bergambacht enerzijds en
ingezeten en gezworenen anderzijds over de korenmolen, ca. 1554;
afschrift, 1599. 
- Verzoekschrift aan het Hof van Holland met verzoek om de schout
van Bergambacht te dwingen gelden die door gezworenen
omgeslagen waren ook te innen, met gunstige beschikking, 1603;
afschrift. 
- Verklaring van een voormalige schout en voormalige gezworenen
hoe men betaling placht af te dwingen van goederen uit een erfhuis,
1614.

53. Het wapen van 's Heerarensberg, 1615 Wapentekeningen in
kleur, en een wapentekening door Seger Crijnsz van der Maes,
glasschrijver te Den Haag, met verklaring dat dit wapen afkomstig is
uit een oud wapenboek van zijn ouders, 1615. -- 2 stukken
In rood een witte arend zonder snavel.

54. Regels gegeven door Maria Magnus betreffende de gezworenen
van boven (2) en die van beneden (4) (bewesten resp. beoosten)
het dorp in wees- en landzaken en het houden van rechtdagen, z.d.
(ca. 1650); afschrift. -- 1 stuk

55. Tekst van de eed van vazallen van de Staten van Holland,
1652; gedrukt. -- 1 stuk

56. Lijstje van waarsluiden (van Bergambacht), 1669 - 1674, en
inners van de binnenlandse omslag, 1669 - 1672. -- 1 stuk

57. Verklaring van schout en schepenen van Bergambacht dat
toonder van dit stuk is Claes Pietersz Visser, marktschipper van
Bergambacht en Ammerstol op Dordrecht. Rotterdam en elders,
1687. -- 1 stuk

58. Titelpagina van het "Register van de Leenen gehouden van de
alinge (d.w.z. gehele) ambochtsheerschappyen van
Heeraerntsberghe ende Amers", 17e eeuw. -- 1 stuk

59. Oproep aan leenmannen om hun eed te komen vernieuwen,
z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

60. Tekst van de eed van gezworenen van 's-Heeraartsberg en
Bergambacht, 17e eeuw. -- 1 stuk

61. Verzoek van de ambachtsheren aan burgemeesters en raad van
Dordrecht om van hen te mogen vernemen op grond van welke
documenten zij het recht hebben gecommitteerden te zenden om de
rekening van de heerlijkheden Bergambacht. 's-Heeraartsberg en
Ammerstol te controleren, 1705. -- 1 stuk

62. Stukken voor de heer van Bergambacht betreffende een
verzoek van de diakonie van Ammerstol om een belasting te mogen
invoeren, 1783. -- 1 omslag

2.2.1.2 Goederen
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63. Akte verleden voor hoogheemraden van de Krimpenerwaard
waarbij een van hen en twee oud-hoogheemraden verklaren dat
indertijd door de dijkgraaf en hoogheemraden de eigendom van een
stuk Lekdijk beneden Bergkerk, geheten de Spoelvoet, werd
toegewezen aan Johan van Woerden, 15 juni 1512. -- 1 charter
Zegels van de heemraden Baernt Cornelissz en Willem Cod, het
laatste beschadigd.

64. Akte waarbij Pieter van Hemert, secretaris van Bergambacht,
verklaart het weeskind van Cornelis Jansen Mouthaen of toonder
schuldig te zijn ƒ 200, tegen een losrente van ƒ 12.10.0, spruitend
uit de koop van anderhalf morgen land gelegen in het Herenland,
1605; afschrift. -- 1 stuk

65. Akte verleden voor schout en schepenen van Bergambacht van
overdracht van een werfje land geheten het Hoenderwerfje gelegen
"op de quell" door Willem van Zuylen van Nyeveld, 1605; afschrift,
1648. -- 1 stuk

66. Akte verleden voor Jan van Moerkerke. stadhouder van de
lenen van 's-Heeraartsberg en Ammerstol, waarbij hij verklaart dat
Jan Gerrits van Groeneveld opgedragen heeft zijn huis, boomgaard
en boerderij in Ammerstol en het zesde deel van de koren- en
smaltienden, 1606. afschrift. -- 1 stuk

67. Stukken betreffende de sluis aan het eind van de Bergvliet
onder Haastrecht, (1426, 1451) 1609 - 1611. -- 1 omslag
Bevat: - Akte waarbij dijkgraaf en hoogheemraden van Haastrecht
aan Floris van Kijfhoek, baljuw, uit 18 morgen verlaten land er 7
toewijzen als vergoeding voor het door hem geïnvesteerde geld in
de dijkage, 13 mei 1426; afschrift, 1609. 
- Akte waarbij schout en heemraden van Haastrecht verklaren dat
zij, omdat de sluis van Bergambacht in noodweer verloren was
gegaan, aan het dorp Bergambacht 7 morgen land geschat,
verkocht en getransporteerd hebben, 4 juli 1426; afschrift, 1609. 
- Akte waarbij Floris van Kijfhoek, baljuw van Schoonhoven en
Haastrecht, aan die van Bergambacht toestaat hun sluis weer te
leggen en 7 morgen land te gebruiken om hun boezem te vergroten
en om de kade ten westen van hun Vliet te gebruiken, 4 juli 1426;
afschrift, 1609. 
- Akte verleden voor heemraden van Haastrecht waarbij Heyman
Willemsz, schout van Haastrecht, verklaart van het dorp
Bergambacht betaling ontvangen te hebben voor een stukje land
aan de westzijde van hun watergang, 1451; afschrift, 1611. 
- Verklaring van Aert Cornelisz voor het Hof van Holland die zich
partij stelt in het proces gevoerd tussen zijn moeder en waarslieden
van Bergambacht over zijn steenplaats gelegen onder Haastrecht
bewesten van de Bergvliet en het gebruik van de oevers van de
Vliet, z.d. (ca. 1610).

68. Akte van verkoop van drie morgen land onder Bergambacht aan
de Vlist, 1611, met aantekening over de afbetaling, 1611 - 1614. --
1 stuk

69. Aantekeningen betreffende een rente van ƒ 100 per jaar ten
laste van de ambachten Bergambacht, 's-Heeraartsberg en
Ammerstol, in de 16e en 17e eeuw, 1617; klad. -- 1 stuk

70. Akte van koop door Anthonis Ariëns van Sijbrant Bastiaensz van
land en een deel van een woning, gelegen in Bergambacht, met
regeling van betaling, 1620. -- 1 stuk
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71. Stukken betreffende conflicten met de familie Den Hoed over
goederen die zij van de ambachtsheren in leen houden, (1530) ca.
1643 - 1684. -- 1 omslag

72. Akte van koop door Pieter Magnus van Gerrit Hendriksz van
een stuk land met een werf in Bovenberg, verongeldende voor 10,5
hond, 1644. -- 1 stuk

73. Akte van verkoop door Pieter Magnus en zijn zwager Christiaan
de Cupre van 6 morgen 3 hond land gelegen bezuiden de
molenwerf tussen de Groene Kerkweg en de Huisweg, 1645. -- 1
stuk

74. Verzoekschrift van landbewaarders en waarsluiden van
Bergambacht aan het Hof van Holland om de kosten van
verbetering van de Dijklaan, zoals gekeurd door dijkgraaf en
hoogheemraden van de Krimpenerwaard, te laten betalen door de
eigenaar, vrouwe Maria Magnus, 1659. -- 1 stuk

75. Brief aan de secretaris van Bergambacht betreffende een
proces betreffende de henneptienden tegen de erfgenamen van
Simon Bastiaanse, 1673. -- 1 stuk

76. Akte van huur van een stuk weiland aan de Kerkweg in
Bergambacht door Jan Joosten, bode, van Aert Hermensz, voogd
van de minderjarige kinderen van Bastiaen Sijbrants en Neeltgen
Harmens, 1681. -- 1 stuk

77. Concept-volmacht voor mr. Johan van Munninkhof om de
inkomsten en uitgaven van de ambachtsheerlijkheden 's-
Heeraartsberg. Bergambacht en Ammerstol te beheren ten behoeve
van de drie ambachtsheren, ca. 1688. -- 1 stuk

78. Overzicht van de verpachting van de henneptiend, de tienden
van granen, bonen en boekweit, en van de platen de Rietplaat, de
Spoelvoet en het kleine plaatje en de weide bij de Snakkert, 1690. -
- 1 stuk

79. Kenniplant sonder grienden
Lijst van pachters en opbrengsten, 17e eeuw; klad. -- 1 stuk

80. Tarieflijst van de smaltienden (lammeren, varkens, bijen enz.),
z.d. (17e eeuw). -- 1 stuk

81. Briefje van notaris Bullick aan Gerrit Andries Koy te
Bergambacht dat deze nog geld schldig is, 1700. -- 1 stuk

82. Berekening van verschillende kosten van huis, secretarie,
omslagen enz. van Bergambacht en 's-Heeraartsberg over 1704 -
1707; klad. -- 1 stuk

83. Verdeling tussen Willem Janse Dekker te Bergambacht en zijn
vier kinderen van de nalatenschap van hun echtgenoot en moeder,
1718. -- 1 stuk

84. Rekeningen voor de heer van Bergambacht van griendhout, e.d,
1741, 1750, 1817. -- 1 omslag

85. Uittreksel uit het advies van Gecommitteerde Raden betreffende
de verlichting van belastingen voor de Krimpenerwraard in verband
met de overstroming van 1760. -- 1 stuk

86. Resolutie van de Staten van Holland om schout en gezworenen
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van 's-Heeraartsberg en Bergambacht te verplichten tien morgen
land te transporteren ondanks hun twijfel of lands-, gemeente- en
dijklasten wel zullen worden opgebracht, 1780. -- 1 stuk

87. Verzoek van twee bewoners van huizen benoorden het kasteel
om water te mogen halen uit de slotgracht, 18e eeuw. -- 1 stuk

88. Akte van verkoop van een stuk grond te Bergstoep buitendijks
door Carel J.G. baron van Hardenbroek aan Willem van der Hoek,
schipper, 1878; afschrift, 1889. -- 1 stuk

89. Aanschrijving uit naam van Carel Jan Gijsbert baron van
Hardenbroek, heer van 's-Heeraartsberg en Bergambacht,
uitgebracht aan Dirk Ooms Dirkszoon om drie bomen, een
waterstoep en veranda te laten verwijderen van een stuk grond te
Bergstoep, buitendijks, 1904. -- 1 stuk

2.2.2 Zeeland
Betreft goederen.

90. Akte verleden voor schepenen te Middelburg waarbij heer
Cornelis Cornelisz, priester en kanunnik van Sint Maartenskerk
binnen Middelburg genaamd Westmunster, verkoopt aan jonkvrouw
Aagte, dochter van Cornelis van Valadolid en Catharina van de
Visse, een rente van twee ponden Vlaams, gevestigd op een huis
en hofstede in de Wijngaardstraat in Middelburg, 25 februari 1555.
Afgelost en ongeldig gemaakt, 1688. -- 1 charter (zegels verloren)

91. Eigendomsbewijs van vijf gemeten min 10 roeden land gelegen
in de Hayman, 30 maart (15)57. -- 1 charter (zegels verloren)

92. Akte van verkoop van een groot aantal stukken grond uit de
geestelijke goederen op Walcheren, 1576; afschrift. -- 1 katern

93. Akte verleden voor schepenen van Middelburg waarbij Jacob
Struwe aan Jan Florisz van Serooskerke transporteert een jaarlijkse
rente van 4 pond 12 schellingen 9 groot en 18 mijten, gevestigd op
een erf in het Beddeweegstraatje, 1593. Met akten van transport,
1594, 1595. Met akte van transport aan mr. Jacobus Magnus, 1606;
afschrift. -- 1 katern

94. Volmacht opgesteld door een notaris te Vlissingen, gegeven
door de erfgenamen van Wouter Gillis, om aan Jacob Magnus over
te dragen een rente van ƒ 36 per jaar ten laste van de Staten van
Brabant. 1616. -- 1 stuk

95. Kwitanties van jkvr. Elisabeth de Vriese voor erfpacht voor 17
gemet 140 roeden land in Welsinge, 1641 - 1642. -- 1 stuk

96. Akte van koop door mr. Christiaan de Cupre, gedeputeerde
voor Utrecht, van 4 gemet min 16 roeden zaailand in Bredamme,
1643. Met kwitanties. 1643 - 1644. -- 1 omslag

97. Briefje aan Christiaan de Cupre over aankoop van 3 gemet 78
roeden land in Zeeland, gelegen naast land dat hij al in bezit heeft,
1647. -- 1 stuk

98. Lijsten van landerijen en landpachten in Zeeland, 1650 - 1694
en z.d. (17e eeuw). -- 1 omslag

99. Lijst van landerijen binnen Middelburg ten name van mr.
Christiaan de Cupre voor het geschot van 1672. -- 1 stuk
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100. Verklaringen van Jaspar van der Schoof van ontvangst van het
ontvangstbewijs van een rentebrief van 120 pond Vlaams, op 23
februari 1561 gevestigd op Walcheren en van een hypotheekakte
van 25 februari 1592 gevestigd op het huis van Nassau in het
Beddewipstraatje, uit het eigendom van Jacob Magnus, 1674. -- 1
stuk

3 Stukken waarvan de samenhang met het
archief niet geheel duidelijk is

101. Akte van verhuur van zeven morgen land met een huisje te
Willige Langerak door Everhard van Weede aan Cornelis Willemsz,
1638. -- 1 stuk

102. Oproep voor de schuldeisers van Huybert Gieten, landbouwer
in het noordeinde van Waddinxveen, om tot een regeling te komen,
1650; afschrift. -- 1 stuk

103. Briefje van G. Groenenbergh aan notaris Nicolaas van Vechten
te Utrecht, 1670. -- 1 stuk

104. Kwitantie voor wat mr. Johan van Schagen, advocaat voor
vrouwe Agnes de Milaan in de zaak tegen Nicolaas Menckum,
verdiend heeft, 1690. -- 1 stuk

105. Briefjes betreffende "Brabantse renten", ca. 1690. -- 2 stukken
Zie ook inv.nrs. 13, 39 en 94.

106. Persoonlijke stukken van ?, 17e eeuw. -- 3 stukken
Bevat: - Recepten van sauzen en het stoven van oesters; kladje. 
- Recepten voor de verzorging van paarden; klad. 
- Gedichtje "Ick wensch ontbonden te sijn".

107. Aantekening betreffende het betalen van een lening van ƒ
20.000 van de 3% lening vastgesteld bij de wet in 1844, 1844 -
1845. -- 1 stuk
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