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1/fiche 3 Copije Hermen Bijll getrouwd met Magteltgen Cottenaer, sijne huijsvrouw

Transport Pieter Stenis in presentie en met consent van Magteltgen Cootenaer sijne moeder
dd 17-4-1708 m.b.t. de vaste goederen staende het huwelijk gekocht zullen Hermen Bijll  behoren

Hermen Bijll:
Gekocht samen met sijnen broeder Dirck Bijll  van Dominee Nahuijsen
De helft v tien Mergen op agthoven soo buijten als binnendijcx voor 1200 Car. Gld.
Pieter Steenis:
Vier Mergen een hond landts aen de Liessteeg onder Ameijde afgekomen van 
Claes Jacobs Rietvelt 07-02-1708
Vier Mergen Landts beneden op Agthoven afgekomen van Jan Willemsz Diepen-
horst
Welke 2 perceelen lants Magteltgen Cootenaer of Pieter Steenis haeren soon 
zullen behoren voor 1600 Gld.
Magteltgen Coottenaer ligt ziek te bedde

fiche 4 Plegte Pieter Steenis woonende op de Sluijsen DS/FH/JvC
geroijeerd en het bedrag van 1200 Gld. waarvan Magteltgen Hendrix Cotenaer, zijn moeder bij
gecasseerd testament d.d. 07-02-1708 had vermaakt aan Pieters kint of kinderen met dien ver-
01-04-1729 stande dat haar man Hermen Bijll deselve 1200 Gld. onder zich moest houden tot

de kinderen ten mondigen dagen of huwlijk zouden komen en dat hij daarvan de 
renten mag genieten

Hermen Bijll woonende op Achthoven 17-04-1708 1200 Car. Gld.
speciale hypotheecq en onderpand: á 20 St. 't stuk
huijs en erve aen de Sluijsen daer noordw. de erfgenamen van van Gent en zuijdw.
de Sluijs, streckende van de Dijk tot achter aen de Heull
Vier Mergen 1 hond Land op Liesvelt daer oostw. de Koningh en westw. den
armen van Amejde, streckende voor van de Vliet over den Dijk zuijdw. aen tot de
Vuijle Weteringh toe

fiche 6 Plegtbrieff Hijndrik Gerritsz van Vianen wed.r van Annitgijen Steijsen, woonende binnen Ameijde DS/AdR/JvC
speciale hypotheecq en onderpand:
Twee huijsen en erve benedendams daer noortw. Gerrit van Zijl en zuijtw. de 
armen deser Steede, streckende vooruijt de straet tot agter aen de water..

Johannes Smeerten koopman woonende tot Gorinchem 18-06-1708 100 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

fiche 8 Transport ..... Kornelis wed.e van Schrevel Jans, woonende te Merkerk
Twee Mergen Landt aan de Broeksteege daer noordw. Klaes Vermaet en zuijtw.
Jan Willemse Loosdorp streckende voor van de halve Broeksteege tot agter ter 
halver dwarssloot van 't land van Hendrik Gijsen

Gerrit Schalken v de Graeff 21-05-1708 315 Gld.
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4/fiche 9 Transport Beatrix van der Pijl bejaarde dogter woonende te Herwijnen DS/AdR/BP

Huijse en erve aen de Nieuwstraet daar oostw. Helmig van der Pijl en noordw. Jan
Tonisse Verrips en zuijdw. Frans Hacker

Anthonij den Hartoog borger deser Steede 16-06-1708 1000 Gld.

fiche 10 Obligatie Anthonij den Hartoog woonende binnen de steede Ameijde DS/AdR/BP
Beatrix van der Pijl woonende te Herwijnen 16-06-1708 1000 Gld.

op 22-5-1728
400 Gld. Adriaentge Hermens wed. Hendrik Janse van Vennik, moeder van Anthonij den Hartoog staat borge
contant vol-
daan en 600
Gulden per
Plegtbrieff 

fiche 12 Transport Sander van Harten brouwer woonende te Ameijde DS/AdR/BP
huijse en erve gekocht van Willem van Zijl, secret.s der Steede Nieuwpoort 16-07-
1707 daer noordw. Adriaen Fool en zuijdw. Thomas Snoeck, streckende vooruijt de
straet tot agter in de Lecque

Arien Aertsen van As mr. kleermaker 18-06-1708 1600 Gld.

6/fiche 13 Plegtbrieff Arien Aertsen van As mr. kleermaker DS/AdR/BP
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd huijse en erve gekocht van Willem van Zijl, secret.s der Steede Nieuwpoort 16-07-
16-10-1744 1707 daer noordw. Adriaen Fool en zuijdw. Thomas Snoeck, streckende vooruijt de

straet tot agter in de Lecque
boomg.t huijse en erve benedens dams daer ten noorden Dirck Willemse en ten
zuijden Gerrit Groen 1000 Car. Gld.

Sander van Harten brouwer woonende te Ameijde 18-06-1708 á 20 St. 't stuk

fiche 14 Transport Pieter Stenis woonende aen de Sluijsen onder deser Ed. Geregte DS/AdR/JvA
de Plegt is Plegt d.d. 17-05-1690 ten laste van ..s Dirxe en Adriaen Melsen aan Dirck Pieterse
geroijeerd en Steenis, molenaar 
gecasseerd Huijse en hoffsteede aan de Sluijsen ten oosten van den Souwendijck
11-11-1738? 200 Gld. aan van Harten over leverantie van bieren

Sander van Harten brouwer woonende te Ameijde 26-07-1708 200 Gld.

versie 01, juni 2018 uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 2 van 71



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 2
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 16 Plegtbrieff Johannes Peijssel woonende binnen deser Stede Ameijde DS/JvA/JG

speciale hypotheecq en onderpand:
Huijse en erve ten oosten van 't Stadthuijs daer noordw. Adriaentgen Corssen en 
zuijdw. Cornelis van Woudenberg, streckende vooruijt de straet tot agter in de
Lecque
Twee huijsjens en erffjens in de Peperstraet daer oostw. Adolff de Reus en
westw. Gerrit Verhoeff
Een erfje item daer oostw. Gerrit Verhoeff en westw. Cornelis Meertense van 
Goudriaen
Schuijtje met zeijlen, touwen etc.

Jan Mercussen woonende in Tienhoven 03-12-1708 325 Car. Gld.

fiche 18 Plegtbrieff Aart Ariense Venloo woonende aan den Zouwendijk AdR/JO/FH
Copije speciale hypotheecq en onderpand:
geroijeerd en Huijse, erve en boomgaartje aan den Zouwendijk daer oostw. den Zouwendijk en
gecasseerd west- en noordw. Juffr. Van der Pijll, wed.e van Jan Claessen de Waal
14-04-1732 Johannes van Creethuijsen en 17-01-1709 250 Car. Gld.

Teuntje Verhoeff egtelieden woonende binnen Ameijde á 20 St. 't stuk

fiche 20 Transport Joost van der Ham in sijn q.t als toeziend voogd over de 2 minderjarige kinderen van Meerten van der AvdL/AdR/JO
Ham, verwekt aan Adriaantgen Aerts van Dam

Hendrik van den Ham voor zichzelf als in q.t als uitgecoft hebbend:
Gerrit van den Ham
Gijsbert Cornelisse v Muijie als in huwelijk hebbende Grietje van den Ham
Bastiaan Sweeren als in huwlijk hebbende Dirkje van den Ham 
Claas Jiellisse Colie als getrouwd hebbende Maijken van der Ham

tesamen kinderen van Meerten van den Ham
het agthalffte part in een Mergen grient aan de Sluijsendijk, streckende voor van de
Vliet over den hogendijk tot agter aan de Liessteege, daer oostw. Peter Stenis en
westw. de erfgenamen van Claas Verhoeff
het agthalffte part van een Mergen hooijlandt in de Wiel waarvan de andere portie
competeert Arie van de Graaff 08-03-1709 75 Gld.

Arie van der Graaff en
Jannetta van Dam egtelieden, administr. Voogd over de voorn. 2 minderjarige kinderen 

10/fiche 21 Plegtbrieff Steijntje Jans Glimmert huijsvrouw van Jacob Leendertsse GB(Subst)/JvC/JvA
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd halve huijse en erve benedensdams daar noordw. Gerrit Groen en zuijdw. Robbert
08-04-1709 Campell   De andere helft competeert Jacobus Verheij

Sander van Harten brouwer woonende alhier binnen Ameijde 31-03-1709 300 Gld. van
20 St. 't stuk
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fiche 22 Transport Steijntje Jans Glimmert huijsvrouw van Jacob Leendertsse GB(Subst)/JO/JvC

halve huijse en erve benedensdams daar noordw. Gerrit Groen en zuijdw. Robbert
Campbel   De andere helft competeert al aan Jacobus Verheij

Jacobus Verheij 08-04-1709 410 Gld.
aannemen halve plegt van 125 Gld. die Juffr. Van der Pijll daarop sprekende heeft
en 285 Gld. van de plegt van 300 Gld. die Sander van Harten daarop heeft

fiche 24 Transport Dirck Aertse woonende tot Ameijde GB(Subst)/AdR/JvA
een Berg met hooij voorts alderhande huijsraed bestaande in beddens, coper, tin,
ijser en houtw. 

Maria Botter woonende tot Vianen 12-04-1709 512 Gld.

12/fiche 25 Transport Louwerents Mus deurwaarde van de Ed. Camere van Justitie tot Vianen GB(Subst)/JG/JvC
Huijs en erve benedenDams daer noordw. Gerrit Groen ende zuijdw. Robbert
Campbel  de andere helfte toebehooren hebbende Jacob Leendertsen ende 
andere helfte bezit Stijntje Jans Glimmert sijn huijsvrouw en het huis
is belast met 250 Gld. 

Jacobs Verheij 29-04-1709 265 Gld. 

13/fiche 27 Acte aan- Jacobus Visbag treedt op namens zijn schoonvader AvdL/AdR/JO/FH
breng ac-
coort met Arie Eijssen Corevaer getrouwd met Megteld van Woudenberg 07-03-1709
.... Jacobus Visbag in huwelijk hebbende Metje van Woudenberg

Arie van  Woudenberg tesamen kinderen van Hendrik van Woudenbergh verwekt bij Grietjen Ariens
mitsgaders testamentaire geïnstitueerde erfgenamen van Eijke Meertens Verhoeff
in leven huijsvrouw van de voorn. Hendrik van Woudenberg, wed.r boedelhouder en
lijftogtenaer van de voorn. Eijke Meertens Verhoeff, sijne laetst overledende huijs-
vrouw zaliger
Zij hebben op 05-03-1709 bij regte geadresseert aen de Ed. Geregte deser Stede
en daarbij versogt interdictie jegens de huwelijkxe proclamatien van Hendrik van
Woudenberg met Neeltje Bijll wed.e van Jan Willemse Diepenhorst alsmede tegen
te houden van erffhuijs off vercopinge der meubile goederen door Jacobus Visbag 
aengestelt
Jacobus Visbag zal de inventaris van de gemene boedel ophogen met 800 Gld.
Obligatie van 400 Gld. op 't land van Langeaek
Obligatie van112:10:0 ten lasten van de wed. Jan Corssen door Jacobus Visbag
ontvangen
Hendrik Woudenbergh heeft 1200:0:0 na het overlijden van zijn huijsvrouw Eijke aan
Arie Eijssen Corevaer gegeven wegens uijtcoop van haer moederlijke erffenisse
Boedelschuld is 538 (waaronder 200 Gld. welke Hendrik heeft gegeven aan zijn 
zoon Arie van Woudenberg, welk bedrag na overlijden van Hendrik van het erfdeel
van Arie zal worden afgetrokken. 20-05-1709
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15/fiche 31 Pro Deo Isaak van Wijngaerden vader en voogd van kinderen geprocureerd bij Jannetje Capoen, sijne huijsvrouw

mag verkopen en transporteeren
mag een hof te Ameijde verkopen en de opbrengst besteden aan de alimentatie van
sijn kinderen zoals hem goeddunkt. 15-03-1715 te Vianen

16/fiche 32 de vaste goederen van Willem van Hullen worden uit het verband van Fidei commis 07-06-1709
ontslagen 23-11-1709

fiche 33 Plegte Borgermr. en Schepenen GB(Subst)/AdR/JO/
Copije van Ameijde in die q.t ten Lasten van (als opzienders van de goederen van) Willem van Hullen  JvA/FH/JC/BP/AF
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Boomgaert met 't Landt daaragter tesamen Vier Mergen 3 Hont en 50 roeden aen
03-05-1715 de Broeksteege streckende voor van de Broeksteege tot agter aan de Aexterveltse

Steege daer noordw. Louwerents Francen en zuijdw. Frans Hacker
Eduard van der Linden en
Salomon van der Pijpen woonende te Vianen in compagnie 23-09-1709 400 Car. Gld.

á 20 St. 't stuk

fiche 35 Plegtbrieff Borgermr. en Schepenen GB(Subst)/AdR/JO/
Copije van Ameijde in die q.t ten Lasten van (als opzienders van de goederen van) Adolf van Hullen  JvA/FH/JC/BP/AF

speciale hypotheecq en onderpand:
Huijs en erve aen de Voorstraat daer noordw. IJsbrand Col en zuijdw. Jan de Bruijn
streckende vooruijt de straet tot agter aen de Nieuwstraet tegenwoordig bewoond
door Gijsbert Capoen

Eduard van der Linden woonende te Vianen 06-01-1710 300 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

19/fiche 38 Transport Salomon van der Pijpen woonende te Vianen GB(Subst)/AdR/JO
Lijfrentebrief of obligatie van 315 Car. Gld. van 40 Groote ten laste van de Provin-
cie van Holland ende Westvriesland d.d. 11-10-1697

Eduard van der Linden woonende te Vianen 06-01-1710

fiche 39 Acte van Johannes van Creethuijsen en AvdL/GV/JvA/GVh
borgtrogt ten Adolff de Reus voogden over Adriaen van Creethuijsen 
lasten van ontslaen uit 't verband van fideicommis van twee huijsen en erven:
Capoen Een benedensDams

De ander in de Peperstraet
beide competerende Robbert Campbell en Gerrigje Capoen, egtelieden 

Gijsbert Capoen borg voor en ten behoeve van Adriaen van Creethuijsen in het geval zijn zuster 26-03-1710
Gerrigje Capoen kinderloos komt te overlijden
Hieraan behoort de plegtbrief ten behoeve van IJsbrand Col gepass. 04-05-1810
Item 't transport van Frans Hoogstraeten en Adraientgen Corssen op Frederick
Corssen dog staet geregistr. 20-07-1710.
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fiche 41 Plegbrieff Borgermr. en Schepenen GB(Subst)/AdR/GVh

Copije van Ameijde in q.t ten lasten van Adolff van Hullen JvA/BP/JG/AF/MvE
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Huijs en erve aen de Voorstraat daer noordw. IJsbrand Col en zuijdw. Jan de Bruijn
20-09-1711 streckende vooruijt de straet tot agter aen de Nieuwstraet tegenwoordig bewoond

door Gijsbert Capoen
Eduard van der Linden woonende te Vianen 04-05-1710 100 Car. Gld.

á 20 St. 't stuk

21/fiche 42 Plegbrieff weesmeesteren van Ameijde over de minderjarige kinderen van Claes van Waeij GB(Subst)/AdR/GVh
Copije ter aflossinge van 650 Gld. als Isaacq van Wijngaerde als in huwelijk hebbende 
geroijeerd en Jannigje Capoen, die mede erffgenamen is geweest van Adriaen Brouwer in leven
gecasseerd secret.s van Ameijde tot lasten van deselve kinderen sprekende had
10-08-1721 speciale hypotheecq en onderpand:

huijsinge en  ...omtrent 7 hond Landt aen de Zoudendijk daer noordw. de gemeente
of Stadt Ameijde, zuijdw. de erven van secret.s Brouwer en de Steege van de 
wed.e Jan Snoeck en Dirk Pelt, streckende ten oosten van de Zoudendijk westw.
tot de Meentcade
Twee ackertjes Lant ten ...... De andere op Zevenhoven over de Wetering agter
het voors hofstedeke ... Daer noordw. Adriaen B... Verhoeff en suijdw. .....
streckende van de Meentcade westw. tot de Zevenhovense Weteringe
Achtenhalve Hond Lants als de kinderen toecomen gelegen onder Meerkerk

IJsbrandt Col wonende binnen Ameijde 01-05-1710 600 Gcar. Gld. 
á 20 St. 't stuk

fiche 45 Acte van Gerrit Groen vertoont Plegtbrieff d.d. 04-01-1657 ten lasten van Neeltjen Thoonis, wed.e van GB(Subst)/AdR/AF
cassatie van Hermen Claessen van Hemelgeest ten behoeve van Adriaen Cornelisse Brouwer
een Plegt- Bij acte van Scheijdinge is geregtigd geworden: Gerrigje Capoen als mede erfgena-
brieff me van Adriaen Brouwer en naderhand gecoft en getransporteerd aan Robbert 

Campbell en Gerrigje Capoen, egtelieden volgens transport d.d. 15-03-1707. De 
originele brief is niet meer te vinden in de registers van Ameijde noch de minute
Is voldaan door:

Arie Jacobse Noppe 08-05-1710 150 Gld.

fiche 46 Transport Jan Tonisse Verrips en GB(Subst)/JG/BP
Cornelia Janse Kersberge egtelieden woonende op Agthooven

huijs en erve aan de Voorstraet daer noordw. Helmigh van der Pijll en zuijdw. 
Johannes van Creethuijsen, streckende voor van de straet tot Ager aan de Straet

Willem Damen Hogenes coopman woonende te Ameijde 09-05-1710 1350 Gld.
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24/fiche 48 Plegbrieff Willem Damen Hogenes coopman woonende te Ameijde GB(Subst)/BPJG

geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd huijs en erve aan de Voorstraet daer noordw. Helmigh van der Pijll en zuijdw. 
1-5-1713 en Johannes van Creethuijsen, streckende voor van de straet tot Ager aan de Straet
20-09-1713 Jan Tonisse Verrips en

Cornelia Janse Kersberge egtelieden woonende op Agthooven 09-05-1710 1150 Gld.

25/fiche 50 Transport Catharina de Rie woonende te Ameijde AdR/GVh/JvA
erf leggende ten oosten deser Stadt daervoor desen een huijs op gestaen heeft, daer
noordw. de Stadt en ten zuijden Johannes van Creethuijsen streckende vooruijt de
haeven tot agter in de Lecque

Gerard Bijlandt Subst. Schout en Secret.s van Ameijde en
Magteld Brouwers egtelieden 12-05-1710 150 Gld.

fiche 51 Transport Gijsbert Capoen uijt kragt van procuratie d.d. 01-05-1710 bij Robbert Campbell en Gerrigje Capoen GB(Subst)/GVh/AF
egtelieden voor schout en Schepenen van Ameijde gepasseerd
Huijsinge en erve in de Peperstraet daer oostw. Jan Jansen van Melsen en westw.
Adolff de Reus

Adolff de Reus borgermr. deser Stede 15-05-1710 263 Gld. 

26/fiche 52 ?? Robbert Campbell quartiermr.in een compagnie Ierse Dragonders
appn.t Gerrigje Capoen egtelieden

verzoeken tot ontslageginge uit het verband van het fideicommis van beide de 
huijse en erve, het eene staende benedensDams en 't ander in de Peperstraet om 15-05-1710
deze publique te vercopen met voldoening van een obligatie van 900 Gld. 

27/fiche 54 Transport Gerrit Jansen van der Greijn mr. kujper woonende alhier
huijsinge en erve aan de oostseijde van de haeven, daer noordw. Johannes van 
Creethuijsen en zuijdw. Frederick Corstiaense de Groot, streckende vanuit de 
haeven oostw. op tot uit de diepte van de Lecque 

Gerard van Ophuijsen coopman woonende alhier
Belast met een cap.l van 500 Gld. ten behoeve van Meerten Floritse daarop geves-
tigd bij Plegtbrief d.d. 24-08-1660

Dirck Willemse als in huwelijk hebbende Cornelia Meertens woonende op Noordeloos die sig 
sterk maken voor suster en broeder 27-05-1710 1300 Gld.
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28/fiche 56 Plegtbrieff Johannes Peijssel borger alhier GB(Subst)/AF/MMvE

Obligatie 
speciale hypotheecq en onderpand:
Huijsinge en erve ten oosten van 't stadhuijs aen de Dam daer noordw. Frederick 
Corstiaense de Groot en zuijdw. Cornelis van Woudenbergh
Twee huijsen en erven in de Peperstraet daer oostw. Adolff de Reus en westw. 
Gerrit Verhoeff
Ledig erf in de Peperstraet daer oostw. Gerrit Verhoeff en westw. Cornelis 
Meertens van Goudriaen

Jan Mercussen woonende in Tienhooven 07-07-1710 600 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

29/fiche 58 acte overtogt dispuut ontstaan tussen Gerrit Groen woonende tot Ameijde en Cornelia Dirx van 
van 't Land Santen  Mede alhier woonagtigh inzake dat Cornelia met paard en wagen het landt

van Groen heeft opgereden. Zij zegt dat zij een vrijen uitgangh heeft. Zij zal 2:10:0
geven voor 't uitpad voor wagen, paerden, vee en menschen om van haar land
op Zevenhoeven aen de wetering daar noordw. de kinderen van Adriaen Verhoeff
en zuijdw. Johannes Brouwer over 't Land van Gerrit Groen mag uijtrijden 07-07-1710

fiche 59 Transport Hendrick Willemse v Swol woonende te Noordeloos GB(Subst)/AdR/GVh
Barent den Brouwer mitsgaders Gerrigje Willems van Swol desselfs huijsvrouw

erfgenamen van Neeligje Hendrick van Swol en Willem Hendrixe van Swol haere
moeije en vader
Testament Neeligje d.d. 05-11-1703 te Vianen
Acte van Renuntiatie van de vader op 12-05-1710 te Gorinchem
Een plegtbrieff van 200 Gld. d.d. 24-01-1692 ten laste van Jan Gerritse van Alom 
en Maria Eersten egtelieden op haer huijs en erve in de Peperstraet.

Johannes van Snellenbergh woonende alhier 20-07-1710 190 Gld.

fiche 61 Extract 5-11-1703 voor Johan d'Oirschot van den Broeck, notaris publ. tot Vianen
Testament Aert Huijbertsen Demper en

Nelligje Hendrix van Swol egteluijden wonende aen de Soudendijk onder Meerkerk
benoemen haar broeder tot erve 

Willem van Swol en bij sijn overlijden sijne wettige kinderen 200 Gld. verschuldigd ten laste van Jan
Gerritse van Alem en gevestigd op sijn huijs en erve te Ameijde 20-07-1710

31/fiche 62 Extract acte Willem Hendrixe van Swol gemeenlants smit tot Noordeloos gemaakt tot vruchtgebruiker vlgs het testament v.
van afstand Nelligje Hendrix van Swol sijn suster, gewesen wed.e van Aert Huijbertsen 

doet afstand ten behoeve van zijn kinderen: 
Hendrick Willemse van Swol woonagtig te Noordeloos en
Gerrijge Willems van Swol getrouwd met Barent Brouwer, woonende onder Termeij 20-07-1710
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32/fiche 64 Transport Frans Hoogstraeten en GB(Subst)/AF/MvE

Adriaentge Corse egtelieden woonende tot Dordrecht
een huijsinge en erve ten oosten van 't Stadthuijs noordw. Gerrit Janse van der
Greijn en zuijdw. Johannes Peijssel
een huijsinge aan de Vaersloot met erfpacht van Ameijde 7:5:0 per jaar

Frederick Corstiaense de
Groot woonende te Ameijde 1400 Gld.

fiche 65 Plegtbrieff Gijsbert Capoen woonende alhier GB(Subst)/AdR/JG
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd boomgaerd daer oostw. van de stadtsgraft westw. de wed. Pieter Jansen Schipper
12-07-1719 noordw. de Dijck en zuijdw. Jan Stolkenaer

Adriaen Gentman raad in de Vroetschap en ontfanger in de generale middelen tot Utregt 21-07-1710 550 Car. Gld.

33/fiche 66 Tranport Schout en schepenen als opsienders over de goederen van Adolff van Hullen GB(Subst)/AdR/GVh/
Huijsinge en erve benedensDams daer noordw. Gerrit van Zijll en zuijdw. JvA/BP/JG/AF/MvE
Adriaentgen Hermens selfs streckende uijt de straet tot agter aen de graft

Adriaentgen Hermens wed. van Hendrick Jansen van Vennick 29-07-1710 293 Gld.
100 Gld. contant en 193 met Plegtbrieff

34/fiche 68 Plegtbrieff Adriaentgen Hermens wed. van Hendrick Jansen van Vennick woonende binnen Ameijde GB(Subst)/AdR/GVh
speciale hypotheecq en onderpand:
Huijsinge en erve benedensDams daer noordw. Gerrit van Zijll en zuijdw. 
Adriaentgen Hermens selfs streckende uijt de straet tot agter aen de graft

Schout en schepenen als opsienders over de goederen van Adolff van Hullen 29-07-1710 193 Gld.

fiche 69 Transport Gijsbert Capoen heeft procuratie d.d. 01-05-1710 van Robbert Campbell en Gerrigje Capoen egtel. GB(Subst)/AdR/AF
Huijs, erve en boomgaert daer agter staende benedensDams daer noordw. Jacobus
Verheij en zuijdw. Johannes Ottlander streckende vooruijt de haeven tot agter in 
de stadtsgraft

Jan Gerritse Hoffacker woonende in Thienhooven 17-09-1710 910 Gld.

35/fiche 70 Transport Jan Gerritse Hoffacker en GB(Subst)/AdR/AF
Willempje Ariens Maet egtelieden woonende in Tienhooven

Huijs, erve en boomgaert daer agter staende benedensDams daer noordw. Jacobus
Verheij en zuijdw. Johannes Ottlander streckende vooruijt de haeven tot agter in 
de stadtsgraft

Adriaentgen Hermens wed. van Hendrick Jansen van Vennick woonende binnen Ameijde 17-09-1710 941 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 2
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 71 Plegtbrieff Borgermren en schepenen van Ameijde in q.t ten laste van Adolf van Hullen tbv GB(Subst)/AdR/GVh/

Copije Eduard van der Linden, woonende tot Vianen JvA/BP/JG/AF/MvE
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Huijs en erve aen de Voostraet, daer noordw. IJsbrand Col en zuijdw. Jan de Bruijn
20-09-1711 streckende vooruijt de straet tot agter aen de Straet waar tegenwoordig Gijsbert 17-10-1710 125 Car. Gld.

Capoen woont á 20 St. 't stuk

fiche 73 Uitcoop Bastiaen Reijeren is overleden te Tienhoven. Nalatende tot erfgenamen van 's vaders seijde Gobel GB(Subst)
Copije Ariensz Stenis als in huwelijk hebbende Swaentije Reijeren en van 's moeders 

seijde Jan Mercussen
dispuut ontstaan tussen de erfgenamen van beide kanten over de verdelinge van de
nalatenschap van Bastiaen Reijeren
Gobel Ariensz Stenis: de boede soo roerende als onroerende, gelt, gout, silver, ge- 25-11-1710
munt en ongemunt, actien en crediten
Jan Mercussen: Veertien hond Lant genaemt de Breedenkamp op Aextervelt, 
streckende voor van de halve sloot van de tipacker tot agter ten halver Aexterveltse
Steege daar noordw. Huijch Klaessen van der Kleij en zuijdw. Cornelis den Hoog-
lander c.s. 
Gobel moet Jan nog betalen: 100 Car. Gld.

39/fche 76 Transport v. Adriaan van der Laken Raed van Regeringe tot Vianen, gemagtigde van WPL/AdR/GVh
2 rentebrie- Herman van den Honert oud borgemr. der Stad Dordregt
ven en van 

Pieter de Bruijn uijt de Veertigen der gemelte stad Dordregt
ten behoeve van

Johan van Mourik oud schepen der Stede Vianen
twee rentebrieven van ieder achtduijzent Guldens voor Schout en Schepenen van
Ameijde gepasseert d.d. 19-02-1697 ten behoeve van Herman van den Honert en
Pieter de Bruijn 11-12-1710 16.000 Gld.

fiche 79 Procuratie Willem Pasman openbaer notaris te Dordregt
Copia Herman van der Honert heer en mr, oud borgemr. van Dordregt

Pieter de Bruijn uijt de Veertigen der gemelte stad Dordregt
zij maken magtig

Adriaen van der Laken Raed van Regeringe tot Vianen
om te cedeeren en transporteren tenbehoeve van:

Johan van Mourik oud schepen der Stede Vianen
twee rentebrieven van ieder achtduijzent Guldens voor Schout en Schepenen van
Ameijde gepasseert d.d. 19-02-1697 11-12-1710 16.000 Gld.
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folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 87 Transport Gobel Ariensz Stenis als in huwelijk hebbende Swaentije Reijeren GB(Subst)/AdR/AF

van een obl. en
Jannigije Adriaens Bijll wed.e van Bastiaen Reijeren

als erfgenamen van Reijer Bastiaens als van Bastiaen Reijeren
Een obligatie van 300 Gld. ten behoeve van Reijer Bastiaensen ten laste van 't
Gemeen van Ameijde en Tienhoven gepasseerd d.d. 14-08-1680

Merrigije Vermaet en
Jannigije Vermaet huijsvr. van Claes Andriessen, woonende in Tienhoven 14-12-1710 300 Gld.

fiche 89 Plegtbrieff Schout en schepenen in hun q.t ten lasten van Willem van Hullen GB(Subst)/AdR/GVh
Copije speciale hypotheecq en onderpand: JvA/BP/JG/AF/MvE

Boomgaerd met 't Land daaragter groot Vier Mergen drie Hont en 50 Roeden aen
de Broeksteege van Willem van Hullen, streckende van de Broeksteege tot agter
aen Aexterveltse Steege daer noordw. Louwerens Francen en Zuijtw. Frans
Hacker

Eduard van der Linden woonende tot Vianen 19-12-1710 200 Car. Gld.

fiche 91 Plegtbrieff Johannes van Esvelt?? wonende alhier voor zichzelf en als gemagtigde van Reijnier van Esvelt, school GB(Subst)/AdR/AF
geroijeerd en mr. en voorsanger te Bemmel
gecasseerd speciale hypotheecq en onderpand:
20-02-1736 Huijsinge en erve in 3 parceelen bewoond wordende benedensDams daer noordw.

Sander van Harten en Zuijdw. den armen van Ameijde, streckende vooruijt de 
graft tot agter aen de armen sijn boomgaert

Kerkmeesteren Adriaan Fool nu kerkmeester 05-01-1711 125 Gld.
á 20 St. 't stuk

48/fiche 94 handschrift Reijnier van Esvelt zich sterckmakende voor zijn broeders en ook voor broeder Johannes 100 Gld.
Copije

fiche 95 obligatie met Borgermrs. en Schepenen in q.t ten lasten van Adolff van Hullen GB(Subst)/AdR/GVh
verband betaling in 2 termijnen van 50 Gld. op 01-05-1711 en op 01-05-1712 TS/JG/BP/GC/AF

speciale hypotheecq en onderpand:
Plegtbrief van 193 Gld. ten lasten van Adriaentge Hermens, wed.e van Hendrick
Janse van Vinnick d.d. 29-07-1710
Huijsinge en erve benedensDams daer noordw. Gerrit van Zijll en zuijdw. 
Adriaentgen Hermens selfs streckende uijt de straet tot agter aen de graft

Eduard van der Linden woonende tot Vianen 18-01-1711 100 Gld.
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fiche 97 Plegtbrieff Schout en schepenen als opsienders over de goederen van Adolff van Hullen GB(Subst)/AdR/GVh

speciale hypotheecq en onderpand:
Huijs en erve aen de Voostraet, daer noordw. IJsbrand Col en zuijdw. Jan de Bruijn TS/JG/BP/GC/AF
streckende vooruijt de straet tot agter aen de Straet waar tegenwoordig Gijsbert
Capoen woont

Gerrit Groen heemraad van Ameijde 21-03-1711 100 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

50/fiche 98 Transport Gerrit Groen woonende tot Ameijde GB(Subst)/AdR/GVh
Negen Mergen Lants op Zevenhoeven daer noordw. Johannes van Oostrum en 
zuijdw. de landen van Meerkerk, streckende vooruijt de Dijck tot agter aen de caeij
Drie Mergen Lant op Liesvelt daer oostw. Lammert Francen van Gent en westw.
Jan de Bruijn, streckende van de Hoogendijk tot aen de Zevenhoevense Wetering

Willem Peter van der Laken Dross.t en Schout den Stede en Landen van Ameijde en heerlijkheijt Tienhooven 06-04-1711

51/fiche 100 Erfpagtbrieff Jan Tonnissen van Melsen mr. timmerman alhier GB(subst)/AdR/GVh
heeft in erfpagt van Drost en borgermr. van Ameijde
Hoffje ten westen van de stad met jaarlijkse erfpagt van 2:10:0
Doet afstand van het hoffje ten behoeve van:

Jasper van Deijl mr. schoenmaker alhier 08-04-1711
Hij mag hierop looij en runkuijpen hebben

fiche 101 Transport Gijsbert Abrahamse in huwelijk hebbende Grietje Tonis Demport GB(subst)/AdR/AF
Huijbert Tonisse Demport
Hendrick Willemse v Swoll
Barent den Brouwer als in huwelijk hebbende Gerrigje van Swoll
Gerrigje van Swoll allen erfgenamen van Aert Huijbertse Demport en Nelligje van Swoll in die q.t 

crediteuren van Jasper Ockertse van der Spaeij als in de acte van uijtcoopen en
acte van affstant van Willem van Swoll d.d. 20-07-1710 geregistreerd
Huijsinge, camere en erve in de Peperstraat daer oostw. de wed.e van Claes
Governeur en westw. den affweg, streckende uijt de straet tot aen de Dijck

Cornelis Dirxe Verbree mr. schoenmaker 04-05-1711 350 Gld.

53/fiche 104 Plegtbrieff Cornelis Dirxe Verbree mr. schoenmaker, woonende binnen Ameijde GB(subst)/AdR/AF
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Huijsinge, erve en boomgaert in de Peperstraat daer oostw. den brandsloot en
23-08-1734 westw. de Dijck, noordw. de straet en zuijdw. de Wed.e v Jan Willemsen Loosdorp

Adriaan van Creethuijsen onmondige soon van Johannes van Creethuijsen verweckt aen Jannigje van Hullen 04-05-1711 100 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk
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54/fiche 106 Plegtbrieff Bastiaen Claesen Cleijn woonende op Agthooven, in huwelijk hebbende GB(subst)/AdR/AF

Copije Geertje Peters Vermaet
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Twee Mergen 1 hont lant daar noordw. Claes Vermaet en zuijdw. ??, streckende 
09-04-1744 voor van de Aexterveltse Steege tot den regenboogO 

ingekomen op gifte uit den boedel van sijn vrouws vader zaliger, onbelast aangeloot
Merrigje Aelberts wed. van Aert Ponsen 05-05-1711 400 Car. Gld.

fiche 107 Transport Arie Jacobse Noppe rademaker woonende aan de Uijtwegh onder Jaersvelt GB/Subst)/TS/AF
Huijse en erve in de Peperstraat daer oostw. Cornelis Maertense van Goudriaen en
westw. Cornelis Verbree, streckende uijt de straet tot aen den Hoogendijck

Arie Cornelisse van 
Woudenbergh 200 met een plegt en 183:3:0 contant 11-06-1711 383: 3:0 Gld.

55/fiche 108 Plegtbrieff Arie Cornelisse van GB/Subst)/TS/AF
geroijeerd en Woudenbergh en
gecasseerd Neeltje Hermens Boode egtelieden
20-05-1719 speciale hypotheecq en onderpand:

Huijse en erve in de Peperstraat daer oostw. Cornelis Maertense van Goudriaen en
westw. Cornelis Verbree, streckende uijt de straet tot aen den Hoogendijck

Arie Jacobse Noppe rademaker woonende aan de Uijtwegh onder Jaersvelt 11-06-1711 200 Gld.
á 20 St. 't stuk

56/fiche 110 Transport Schout en schepenen als opsienders over de goederen van Adolff van Hullen GB(Subst)/AdR/GVh
Huijse, schuer en erve ten westen van 't Stadthuijs daer noordw. Eijsbrant Coll en TS/JG/BP/GC/AF
westw. Jan de Bruijn, streckende vooruijt de straet tot agter in de straet 

Eijsbrant Coll 589 contant en 625 in plegbrieven 24-06-1711 1214 Gld. 

fiche 111 Transport Schout en schepenen als opsienders over de goederen van Adolff van Hullen GB(Subst)/AdR/GVh
TS/JG/BP/GC/AF

Gerrit Groen heemraad van Ameijde 91 Gld.
terug te betalen in 50 Gld. op 01-05-1713 en 41 Gld. op 01-05-1714 uijt het restant
van cooppenningen die Adriaentge Hermens, wed. van Hendrick Jansen van 
Vinnick aen Schout en Schepenen in haer q.t wegens de gecofte huijse d.d. 14-07-
1710 met de opgevolgde plegtbrieff d.d. 29-07-1710 sverschult is mits dat sij Groen
gehouden blijft te betaelen de renten, die Eduard van der Linden op 01-05-1712 van
Adolff van Hullen sal competeeren tot securiteijt
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fiche 113 Casstie Johan Schoonderberg woonende in Leckerlant GB(Subst)/AdR/AF

Plegtbrieff toonde een plegt d.d. 18-05-1692 te Ameide gepasseerd waarbij Pieter Janse 
Schipper als man en voogt van Helena Snoeck o.a. goederen heeft getransporteerd
aan Johan Snoeck, een Cap.l van 200 Gld. ten lasten van Maeijken Claes de Wael,
wed.e van Hendrick de Bruijn
en transport d.d. 20-10-1704 waarbij Maria Cornelis Schoonderberg, wed. van de
heer Johan Snoek transporteerde aen Johan Schoonderberg de 200 Gld. ten lasten 
van Maeijken Claes de Wael

Willem Ariense Decker koper van het huijs en erve 26-08-1711

fiche 115 Transport Johannes Peijssel woonende binnen Ameijde
een Huijse en erve ten oosten van het Stadthuijs daer noordw. Frederick Corsen en 
zuijdw. Cornelis van Woudenbergh, streckende vooruijt de Straet tot agter in de 
Lecque
2 Huijsjens en erfjens in de Peperstraet daer oostw. Adolff de Reus en westw.
de borgermr. Verhoeff
Een erffje in de Peperstraet daer oostw. borgermr. Verhoeff en westw. Cornelis
Maertense van Goudriaen
alle meubilen, goederen,: twee taeffels, 2 recken aerdwerk,18 Schotels, 2 kasten, 10
stoelen, 3 ijseren potten, 2 bedden, 10 Cepaes?, 2 gordijnen, 2 dekens, 4 laekens, 4
sloopen, 3servietten, 1 taeffelkleedt

Jan Mercussen woonende te Tienhoven 24-10-1711

fiche 117 Transport Gijsbert Capoen mede Schepen
boomgaert en twee schuertjens daer oostw. de graft en westw. den brandsloot, 
noordw. den Dijck en zuijdw. Jan Stolckenaer
als dhr. Adriaen Gentman tot Utregt volgens plegtbrief d.d. 21-07-1710 daerop
sprekende heeft.

Hendrick van Woudenbergh 550 Gld. met een plegt en 430 Gld. contant 14-11-1711 980 Gld.

fiche 119 Copije rela- Ex.tie in de raed renuntieert aen alle hipotheecq en verband uijt hoofde van borgtogt
tieff tot 't voor de pagt van de koornmolen van Ameide gelegt op de boomgaert tot Ameijde
voorenst. gelegen dien Gijsbert Capoen aen Hendrik van Woudenbergh heeft verkoft. De
transport cooppenningen van 550 Gld. daarop gevestigt overschietende niet anders mogen

worden geemployeert als tot betaling van het restant dat Gijsbert Capoen schuldig
is wegens pagt van den impost op 't gemael over Azmeijde en Tienhooven
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61/fiche 120 Copije rela- Johannes van Creethuijsen en GB(Subst)/JG/BP

tieff als Adolff de Reus in q.5 als voogden over Adriaen van Creethijsen
voren geven te kennen dat Gijsbert Capoen volgens acte d.d. 25-03-1710 sigh had gecon-

stitueert borg voor Robbert Campbell en Gerrigje Capoen ten behoeve van Adriaen
van Creethuijsen
Adriaen van Creethuijsen zal bij tijt en weijlen comen te erven twee huijsen die van
Campbell en Gerrigje Capoen uit het verbant van het fideicommis onstlagen sijn
waarvoor Gerrit Capoen hadde verbonden generael sijn persoon en goederen 14-11-1711

fiche 121 acte ontslae- Hermen Bijll woonende op Agthooven GB(Subst)/AdR/AF
gen van 4 zegt dat
hont lant uit Pieter Stenis op 17-04-1708 generalijck hadde verbonden ten behoeve van Hermen Bijll sijn
gen. verbant persoon en al sijn goederen voor 1200 Gld. waaronder mede verbonden is Vier hont

lants in de Wiel die Stenis op heden heeft vercoft aen Bastiaen Sweeren en also
Stenis dat lant niet validelijck kan transporteeren en aan de coper en onslaat Her-
men Bijll de 4 Hont uit het generaal verband 17-11-1711

62/fiche 122 Transport Wolfert van de Wael subst. Drossaert en schout der stede en landen van Vianen als wed.r en boedel- GB(Subst)/AdR/GC
houder van Juffrouw Henriette Wolphardina van Gent sijn 1ste huijsvrouw zaliger
en vader en voogd van de 2 kinderen bij haar verweckt voor zichzelf en als procu-
ratie hebbende van

Jacobus van Oostrum schepen 's Geregts der Stede Vianen en van juffrouw
Geertruijd van Gent egteluijden alsmede van juffrouw 
Anna Helena van Gent wegens haarzelf als 't regt verkregen hebbende van haeren absente broeder
Hendrick van Gent volgens acte daervan voor Johannes Huijsman, secr.s van commandement

Jassanupatuam? in Oostindien d.d. 01-12-1706 gepasseerd
erf aen de Sluijsen daer noordw. Hendrick van den Ham en zuijdw. Pieter Stenis
streckende vooruit van den voet van de Dijck tot agter aen de gemeenlants kade
erfje agter het voorngenoemde erf toebehoren hebbende aan de wed.e van Jan 
Verhoeff vier voeten breet streckende agter van het boven gemelde erf zuijdw.
tot het water

Pieter Dirxe Stenis 24-11-1711 100 Gld.

63/fiche 124 Copije 01-12-1706 verschijnt voor Johannes Huijsman secret.s van het commandement 
Jassanupatuam onder 't gesagh van de heer commandeeur Adam van der Duijn

Hendrick Frederick v Gent van Vianen, alhier in garnizoen geeft sijn aandeel uijt een stuck lant bij de Termeijse
Sluijs onder het gebied van Vianen in Holland aan sijn susters en broeders, hetgeen
hem bij 't overlijden van sijn ouders bij schiftinge en deijlinge des boedels te beurte 
is gevallen 24-11-1711
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64/fiche 126 Copije 22-12-1711 verschijnt voor Johan d'Oirschot van den Broeck notaris publ. Te

procuratie Vianen:
Jacobus van Oostrum schepen en juffrouw
Geertruijd van Gent egtelieden voor 1/4 part
Anna Helena van Gent voor zichzelf en voor haar broeder
Hendrick van Gent volgens acte daervan (zie hierboven) d.d. 01-12-1706 dus voor 2/4 part
Wolferd Tonis van der Wael subst. Drossaert en schout der stede en landen van Vianen, haeren swaeger

subst. Drossaert en schout der stede en landen van Vianen als wed.r en boedel-
houder van Juffrouw Henriette Wolphardina van Gent sijn 1ste huijsvrouw zaliger
en vader en voogd van de 2 kinderen bij haar verweckt voor 1/4 part
erff aen de Ameijdense Sluijsen

Pieter Dirxe Stenis 24-11-1711

fiche 129 Acte verrui- Robbert Campbell en GB(Subst)/JG/BP
ling van lants Gerrigje Capoen egtelieden

Isaack van Wijngaerden als in huwelijk hebbende Jannigje Capoen
hebben uijt den boedel van haer oom Brouwer zaliger geerft verscheijdene vaste
goederen die verband van fideicommis subject sijn 
Bij acte van scheijdinge en deijlingen was Robbert en Gerrigje aanbedeeld:
Vier Mergen van Zeven Mergen Lant onder den geregte van Meerkerck op de
polder Quakernaeck sijnde leenroerig aan de Baronije van Liesvelt
Aan Isaack van Wijngaerden:
Twee Mergen hooijlant aen de Nieuwstege onder Meerkerck
Een Halve Mergen meent met de Steege aan de Zouwdendijck onder Ameijde
Een Mergen 5 hont 62,5 roede sijnde 't Smalweer op Zevenhoeven
Zij hebben echter de landen omgeruild

Gijsbert Capoen schepen deses geregts
doet over het regt van Twee Mergen Grientlant aen de Vliet onder Meerkerck ten
behoeve van Isaack Wijngaerden die daarvoor in ruil geeft: Een Mergen 5 hont en 
50 Roeden Lant aan de Broecksteeg onder Ameijde genaamt den tip 12-10-1711

68/fiche 134 Transport Helena Snoeck wed.e en boedelhouster van Pieter Jansen Schipper, woonende in Nieuwpoort GB(Subst)/GC/AF
boomgaert aende Nieuwstraat daer noordw. de Peperstraet zuijdw. Pieter Pieterse
de Jongh den Ouden, streckende voor van de Nieuwstraat tot agter aan de brand-
sloot

Jan Ariense Venloo
nog op last van 't setten planten en pooten van een doornen heijninge om de boom-
gaert van Helena Snoeck, genaamd de Cloostersboomg.t 28-11-1711 550 Gld.
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69/fiche 136 Plegtbrieff Jan Ariense Venloo en GB(Subst)/GC/AF

geroijeerd en Annigje Oloffs van Merren egtelieden woonende binnen Ameijde
gecasseerd speciale hypotheecq en onderpand:
07-05-1722 boomgaert aende Nieuwstraat daer noordw. de Peperstraet zuijdw. Pieter Pieterse

de Jongh den Ouden, streckende voor van de Nieuwstraat tot agter aan de brand-
sloot

Jan Mercussen woonende te Tienhoven 28-11-1711 400 Gld.

70/fiche 138 Transport Pieter Stenis en GB(Subst)/AdR/BP
Leijntje van Muijlwijk desselfs huijsvrouw

Vier hont lant in de Wiel daer oostw. sijne ex.tie ende westw. juffr. De Wael
Bastiaen van Sweeren woonende op de Sluijsen onder Ameijde 12-12-1711 190 Gld.

fiche 139 Plegtbrieff Jacobus Verheij en GB(Subst)/GC/AF
Copije Jasper van Zeijll groot armenmr. deses Stede
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Twee Mergen Lant griendinge aan de Liesstege streckende van de Liessteege tot 
05-06-1716 t Lant van Campbell daer oostw. Pieter Stenis en westw. Pieter Boeren

de helft van eene Mergen drie hond aen de Aexterveltse Steege gemeen in een 
weer van Vier Mergen waervan de wederhelft den Diaconij toebehoort en huere
gebruikt bij Jilis Jansen

Eduard van der Linden woonende te Vianen 29-12-1711 250 Gld.

fiche 141 Plegtbrieff Gerrit van Zijll oud borgermr. deser Stede GB(Subst)/AdR/AF
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd huijsinge met erff ten suijden van den Sluijsendijck
03-05-1773 een huijsje daer regt tegenover staende tegens 't huijs van Arie van de Graeff

huijs en erff benedensDams daer noordw. Hendrick Gerritse van Vianen en 
zuijdw. Adriaentgen Hermens in huer bewoont wordende bij Cornelis van Veen

Eduard van der Linden woonende te Vianen 01-01-1712 300 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

fiche 143 Transport Arie Pieterse Bons woonende in Langerack GB(Subst)/AdR/AF
Jan Peterse Bons sijnen broeder

een swart paerd oud 3 jaeren, 3 kalff draegende koeij beesten, 2 guijste vaersen
2 hockelingen, een waegen met beslaege raeden, alle bouwgereetschap, emmers,
tobben, vorcken, riecken, spaeijen, kasten, kisten, bedden, linnen, tin, cooper, ijser
en houtw. Ook hooij in bergh met 't brandhout op de hoffstede staende 06-02-1712 400 Gld.
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73/fiche 144 Plegtbrieff Beligje van Kesteren wed.e van Antonij Buijs GB(Subst)/AdR/AF

geroijeerd en Dorethe Buijs
gecasseerd Elisabeth Buijs kinderen en erffgenamen van Antonij Buijs
12-09-1738 speciale hypotheecq en onderpand:

huijsinge en erve aen 't kerckhoff alwaer ten oosten en ten noorden de straet, ten
suijden 't kerckhoff en ten westen de wed. Houwniet
Vier hond boomg.t en grient aen de Broecksteege daer ten noorden Gijsbert 
Capoen en ten zuijden Louwerents Fransen
Een Mergen Lant op Liesvelt daer oostw. de wed.e Loosdorp en westw. Johannes
Ottelander

Huijgh van Cleij en
Dirckje den Hooglander egtelieden, woonende onder Ameijde 25-02-1712 100 Car. Gld.

74/fiche 146 Plegtbrieff Jan Jansen van Melsen mr. timmerman alhier GB(Subst)/JG/BP
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Huijsinge en erve ten eijnde van de Nieuwstraet bewoond door Jan Jansen van
18-06-1727 Melsen daer oostw. den borgermr. Verhoeff en westw. de borgermr. de Reus

IJsbrant Coll 30-03-1712 300 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

75/fiche 148 renunciatie Cors Ariense en
en transport Hendrick van Woudenbergh als in huwelijk hebbende gehad Gerrigje Ariens GB(Subst)/AdR/BP

Jan Ariense in q.t als kinderen en erfgenamen van Arien Jan Sanderen
obligatie ten lasten van Jan Peterse Vermaet of diens kinderen woonende te Tien-
hoven d.d. 22-05-1672
renunciatie van obligatie van 300 Gld. die Hendrick van Woudenbergh heeft ten las-
ten Johannes Ottelander als erfgen. van sijn vader Heijmen Ottelander welke obl.
is van 02-05-1672

Jan Ariense 09-04-1712 300 Gld.

fiche 149 transport obl. Jan Ariense woonende aan de Baseldijck onder Meerkerck GB(Subst)/AdR/BP
obligatie van 300 Gld. d.d. 22-05-1672 ten lasten van Jan Peterse Vermaet in sijn
leven gewoond hebbende te Tienhooven nu ten lasten van desselfs kinderen en
erfgenamen

Jan Mercussen woonende te Tienhoven 09-04-1712 300 Gld.

76/fiche 150 Transport Willem Damen Hoogenes coopman woonende alhier GB(Subst)/TS/AF
v een schip scheepje off soo genaemt Damschuijtje langh 43 á 44 voet en weijt ontrent 12 voet

met alles dat daartoe behoort: mast, seijlen, anckers, haecken, boomen, touwen
Arent van den Bergh coopman woonende te Amsterdam 21-04-1712 1050 Gld.

500 Gld. contant en 550 met een custingh brieff of obligatie
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78/fiche 152 bijlbrieff van Arent van den Bergh coopman woonende te Amsterdam GB(Subst)/TS/AF

een schip speciale hypotheecq en onderpand:
scheepje off soo genaemt Damschuijtje langh 43 á 44 voet en weijt ontrent 12 voet
met alles dat daartoe behoort: mast, seijlen, anckers, haecken, boomen, touwen

Willem Damen Hoogenes coopman woonende alhier 21-04-1712 550 Gld.
te betalen in 3 termijnen: 200 Gld. op 21-04-1713; 200 Gld. op 21-04-1714 en 150
Gld. op 21-04-1715

fiche 153 Transport Franck Reijnen woonende in Bergambacht, vader van Niesje Francken Reijnen voor desen GB(Subst)/TS/AF
v een schuld huijsvrouw van Peter Stenis en

Jan Reijnen oom van 's vaders seijde van de selve Niesje Francken
de vijf 1ste termijnen van 25 Gld. als Pieter Stenis bij akkoord d.d. 16-06-1708 aan
de voorn. comparanten heeft beloofd te betalen voor onderhoud van deselve Niesje
Francken en is voldaan 125 Gld. 

Willem Pieter v der Laeken Drossaerd der Stede Ameijde 07-06-1712 125 Gld.

79/fiche 154 Plegtbrieff Jacomina Flips Hogendoorn wed. van Aeldert Jansen van Cuijlenborgh voor zichzelf GB(Subst)/AdR/GC
geroijeerd en Cornelis Jacobse v der Sloot als in huwelijk hebbende Heijltgen Aelderts
gecasseerd Helmigh Aelderse van
10-01-1716 Cuijlenborgh mitsgaders

Claas Vermaet als testamentair voogt over de 5 onmondige kinderen van Aeldert Jansen van 
Cuijlenborgh verweckt aen Jacomina Flipse Hogendoorn over de goederen bij 
Jan Aelbertsen van Cuijlenborgh aen haar gemaeckt
Jacomina is schuldig aan Claes Vermaet 400 Gld.
wegens transport huijsinge door haar bewoond 
speciale hypotheecq en onderpand:
huijsinge en erve benedensDams daer noordw. Louwerents Fransen en zuijdw. Jan
Sam 24-07-1712 400 Car. Gld.

80/fiche 157 Plegtbrieff Gijsbert Capoen een mede Schepen deses Geregts
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd huijs en erve aen de Voorstraet in twee parceelen bewoont wordende daer noordw.
04-04-1725 de wed.e van Jan Pinsen van der Aa en zuijdw. de Wed.e en kind van dhr. Spijcker

streckende vooruijt de straet tot agter aan 't erf van Adriaen van Creethuijsen
Adriaen Gentenaer raed in de vroedschap en ontvanger van een deel der generale middelen te Utregt 09-09-1712 1000 Gld.
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82/fiche 161 Plegtbrieff Borgermr. en Schepenen GB(Subst)/AdR/JG/

geroijeerd en van Ameijde in die q.t ten Lasten van (als opzienders van de goederen van) Willem van Hullen BP/GC/AF
gecasseerd speciale hypotheecq en onderpand:
21-06-1714 Boomgaerd met 't Land daaragter groot Vier Mergen drie Hont en 50 Roeden aen

de Broeksteege van Willem van Hullen, streckende van de Broeksteege tot agter
aen Aexterveltse Steege daer noordw. Louwerents Fransen en Zuijtw. Frans
Hacker
Een huijse en erve in de Molestraet daer oostw. Sander van Harten en westw. den
oud-borgermr. Snoeck

Adriaen van Creethuijsen onmondige soon van Johannes van Creethuijsen verweckt aen Jannigje van Hullen 17-11-1712 400 Car. Gld.
ontvangen uit handen van Johannes van Creethuijsen, adm. voogt en met kennis van
Adolff de Reus en Gijsbert Capoen als toesiende voogden
200 Gld. ter aflossing van een plegt die Eduard van der Linden op 19-12-1710 tot 
lasten van Van Hullen had en
200 Gld. die aan Gerrit van Zijll als rentmr. tot alimentatie van Van Hullen worden
gegeven

83/fiche 163 Transport v. Johan van Bommel woonende binnen de stad Bergen op ten Zoom GB(Subst)/BP/AF
een bijl off heeft bijl tot lasten v Gijsbert van Ree d.d. 12-10-1707 gepass. te Bergen op Zoom
custingbrieff Gijsbert van Ree broeder van Bastiaen van Ree ter grootte van 500 Gld. + rente

Bastiaen van Ree jegenwoordigh woonagtigh in Ameijde 08-12-1712 600 Gld.

84/fiche 165 Plegtbrieff Gijsbert Capoen stelt dat zijn oom GB(Subst)/TS/JG
geroijeerd en Adriaen Brouwer bij zijn laatste testament heeft gelegateert aan Willem van Hullen een jarelijx lijff-
gecasseerd pensioen van 40 Gld. zijn leven lang welke is geschickt met een lijffrentebrieff van
24-11-1729 45 Gld. ten lijve van Jannigje Capoen en bij haar vooroverlijden die 40 Gld. worden

voldaan door 4 erfgenamen elk 10 Gld. p.j.
Capoen bekent 250 Gld. schuldig te zijn aan de Willem van Hullen of diens rentmr.
speciale hypotheecq en onderpand: 14-12-1712
Een Mergen 5 hond en 40 Roeden Lant aen de Broecksteege nu genaemt de Baen,
daar ten noorden de erfg. van Reijer Bastiaensen en ten zuijden de wed.e Buijs
 tot Willem van Hullen overleden is.

85/fiche 168 Transport v. Claes Cornelissen Valck mr. timmerman woonende tot Westsaenen in Noort Hollandt GB(Subst)/TS/BP
een Bijlbrieff Bijlbrieff van 650 Gld. gepasseerd te Westsaenen op 28-06-1705 t.l.v. Gijsbert van 

Ree waarop 400 Gld. is afgelost
speciale hypotheecq en onderpand: een damschuijt

Bastiaen van Ree 17-12-1712 250 Gld.
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fiche 169 Plegtbrieff Bals Jansen woonende in Tienhooven GB(Subst)/BP/AF

speciale hypotheecq en onderpand: 
Acht hond weijlant daer noordw. Jan Cornelisse Coppelaer en zuijdw. de kerck van
Tienhooven, streckende van de dwarssloot van Dirck Jansen westw. tot de halve
Aexterveltse Steege 

Huijgh van Cleij en 23-12-1712 225 Gld.
Dirckje den Hooglander egtelieden

fiche 171 Plegtbrieff Isaacq van Wijngaerden woonende tot Oudewater als in huwelijk hebbende GB(Subst)/TS/AF
Jannetgen Capoen geïntstitueerde erffgen. van Adraien Brouwer in sijn leven secret.s alhier welke bij

sijn laetste testament legateert aen Willem van Hullen een jarelijxe lijffrent van 40
Gld per jaar sijn leven lang en was geschickt met een lijffrente van 45 Gld. aan
Jannetgen Capoen en bij vooroverlijden van haar den 40 Gld. aen Willem van 
Hullen te worden voldaan door de 4 erfgenamen in porties van 10 Gld. Er wordt
Swarigheijt gemaeckt door de voogd van Adriaen van Creethuijsen dat Isaacq en 
Jannetgen in gebreken zullen blijven. Daarom verklaart Isaacq ten laste van sijne
boedel een somme van 250 Gld.
speciale hypotheecq en onderpand: 
Hoff en erve aen de Agterstraet daer noordw. Willem van Hullen en zuijdw.
Hendrick van Woudenberg nomine uxoris, streckende uijt de straet tot agter aen de
brandsloot 09-01-1713

87/fiche 172 Transport Isaacq van Wijngaerden woonende tot Oudewater GB(Subst)/TS/AF
Vier Mergen 50 Roeden Lant aen de Broecksteege daer noordw. Johannes 
Ottelander en zuijdw. Jan Vermaet cs, streckende van de halve broecksteege tot
de halve Aexterveltse Steege

Pieter Pieterse de Jongh woonende te Ameijde 09-01-1713 600 Gld.
de Jonghe

Extract Gijsbert Capoen en
Isaacq van Wijngaerden als in huwelijk hebbende Jannetgen Capoen verzoeken excellentie dat de vaste

goederen van huijsen en landereijen die sij van de heer Adriaen Brouwer zaliger
in sijn leven secet.s van Ameijde geerft hebben uijt 't verbandat van 't fideicommis
dat daarop bij testament van de selve heer Brouwer gelegt was
Er volgt inderdaad ontslag uit het fideicommissair verband 17-08-1712

fiche 175 Copije Vianen 07-01-1713
Isaacq van Wijngaerden heeft zijn lant verkocht aan:
Pieter Pieterse de Jongh

de Jonghe 09-01-1713 600 Gld.
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89/fiche 176 Transport v Claes Vermaet in q.t als vader en voogd over de heer GB(Subst)/AdR/JG

een obligatie Hermen Vermaet secret.s tot Reijswijck
Christoffel Reijnen mr.chirurgeijn alhier als in huwelijk hebbende
Jannetgen Vermaet
Willem Jansen Loosdorp als getrouwd met Cornelia Vermaet

tesamen zich sterckmakende voor 
Pieter Hooijmeijer koornwas..tot Moorderegt als in huwelijk hebbende Neeltgen Vermaet

samen testamentaire erffgenamen van Jan Aeldertsen van Cuijlenborgh overleden
op den Hoogenwaert onder Tienhooven

Magteld Jans wed. van Cornelis Aelberden woonende te Tienhooven 10-01-1713 1000 Gld.
als Jan Aeldersen van Cuijlenborgh op 18-08-1707 ten lasten van de gemeenelanden
van Ameijde en Tienhoven sprekende heeft gehad

90/fiche 178 Transport v Claes Vermaet heemraedt van Tienhooven in q.t als een mede erffgenaam van Hermen Jansen GB(Subst)/AdR/JG
een obligatie Vermaet

een obligatie d.d. 14-08-1680 ten laste van de gemenelanden van Ameijde en Tien-
hooven 

Aelbert Cornelisse woonende in Tienhooven 10-01-1713 600 Car. Gld.
Ouwerkerck

fiche 179 Plegtbrieff Claes Vermaet heemraedt van Tienhooven voor zichzelf en als vader en voogd over sijn onmondige GB(Subst)/AdR/JG
geroijeerd en soon Hermen Vermaet, secret.s tot Rijswijk 
gecasseerd Christoffel Reijnen mr.chirurgeijn alhier als in huwelijk hebbende
03-09-1742 Jannetgen Vermaet

Willem Jansen Loosdorp als getrouwd met Cornelia Vermaet
tesamen zich sterckmakende voor 

Pieter Hooijmeijer als in huwelijk hebbende Neeltgen Vermaet
tesamen in q.t als kinderen en erffgenamen van Maeijken Cornelis Ottelander
speciale hypotheecq en onderpand: 
Vier Mergen Lant daer noordw. de erffgenamen van Schrevel Jansen en zuijdw. 
de kinderen van Gerrit Groen
Vier Mergen een hond en 40 Roeden Lant daer noordw. de kinderen van Jacob
Willemsen en zuijdw. Jan Verhoeff
Twee Mergen drie hont Lant daer noordw. Gobel Stenis en zuijdw. Bastiaen Cleijn
streckende van de Broeckstege tot de Aexterveltse Steege uijtgesondert de twee
Mergen drie hont die streckende is tot de kleijne Wetering toe
een boomgaertje van een Mergen gelegen voor de huijsinge van Claes Vermaet
daer noordw. en oostw. den Dijck westw. erven Jan Berentsen en zuijdw. Gobel
Stenis

IJsbrant Coll woonende te Ameijde 10-01-1713 2000 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk
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fiche 181 Transport Gijsbert Capoen een mede Schepen deses Geregts GB(Subst)/TS/AF

Een merg Vier hont 75 roeden op Zevenhoeven daer noordw. Juffr. Margareta van
der Peijll en zuijdw. den gem. Snellenbergh streckende van de Meensten aff tot de
halve Zevenhoevense Weteringh
volgens app.nt d.d. 25-06-1712 verkregen

Johannes van Snellenbergh woonende binnen Ameijde 28-01-1713 150 Gld.

fiche 183 Transport Jan den Boon woonende onder den Geregte van Bodegraeven
Drieenhalve Mergen op Zevenhoven daer noordw. de zandweteringh en zuijdw. de
wed.e en erven van Daem Willemsen Loosdorp, streckende voor van 't Lant van 
Adolff de Reus oostw. op tot de Zevenhoevense Weteringh
Veertien Hont Lant op Zevenhoeven daer noordw. Jan de Bruin cs en zuijdw. sijne
Excellentie, streckende van de halve Broecksteege oostw. tot de 1/2 Zevenhoeven-
se Weteringh

Claes Vermaet hemeraed van Tienhoven 28-01-1713 1700 Gld.

93/fiche 184 coopceel en Merrigjen Aelberts wed.e van Aert Ponsen AF/JV/GC
Transport Magteldt Jans wed.e van Cornelis Aelberden

obligatie va 700 Gld. ten lasten (2/3) van Peter Damen, woonende op Noordeloos 
en voor 1/3 ten lasten van Jan Boon woonende in Willige Langeraeck als principae-
len en ten lasten van Dirck Hendrixe de Ridder, gewoond hebbende te Lopick als
borge. Obligatie d.d. 21-07-1700   500 Gld. en 4 silveren ducatons

Gerard Bijland secret.s deses Geregts

94/fiche 186 Plegtbrieff Jacobus Visbagh voor sigselven en als man en voogd van GB(Subst)/AF/JV
Metjen van Woudenbergh woonende te Utregt

speciale hypotheecq en onderpand: 
1/3 part van de helfte van alle goederen en effecten als hem competeert nevens

Arien Eijssen Corevaer als getrouwd hebbende Megteld van Woudenbergh en
Arien van Woudenbergh tesamen kinderen van Hendrik van Woudenberg sijn vader in q.t als geïnstitueerde

testamentair erfgenaam van Eijcken Meertens Verhoeff in haer leven huijsvrouw
van Hendrick van Woudenberg die de andere helft competeert. Inventaris d.d. 
15-03-1708. Hendrick stelt zich borg voor de 1/3 part van 1ste comparant.

Cornelis v Haselendonck borger en grutter te Utregt 11-06-1713 1000 Car.Gld.
á 20 St. 't stuk

versie 01, juni 2018 uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 23 van 71



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 2
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 189 Plegtbrieff Willem Damen Hogenes wijncoper woonende alhier

speciale hypotheecq en onderpand: 
huijsinge en erve aan de Voorstraet daer noordw. Johannes van Creethuijsen en 
zuijdw. Helmigh van der Peijll, streckende vooruijt de straet tot agter aen de 
Nieuwstraat

Sara Lagendaell wed. wijlen Imand Cnoop (= Ieman Knoop) en
Gerrit van Woerden als aan
Daniel Lagendaell in q.t als voogden over het onmondige kint v Imand Knoop wonende te Rotterdam

wegens het leveren van wijnen en brandewijnen 04-08-1713 1700 Car. Gld.
terug te betalen in jaarlijkse termijnen van 150 Gld. á 20 St. 't stuk

fiche 191 Transport Johan Beeckman als in huwelijk gehad hebbende Juffrouw Elisabet de Coningh die eerst wed.e was JG/TS/AF
van de heer Leendert van der Straell
voor zichzelf als procuratie hebbende van dhr. Jacobus van der Straell d.d. 19-08-
1713 te Rotterdam gepasseerd

Cornelis Crooswijck als getrouwd met Juffrouw Catharina van der Straell
Catharina van der Straell in q.t van kinderen en erfgenamen van Elisabet de Cooningh,

allen woonende te Rotterdam
Eene Mergen grient met 3 ribbetgens uijt gerooijde grient tesamen 1,5 Mergen op 
Liesvelt binnen de Wielkadens daer oostw. de Wiel, westw. de wed.e Loosdorp,
noordw. de Dijck en zuijdw. mede de Wiel off juffr. de Wael

Gerard Bijland secret.s deses Geregts en aan
Johannes van Snellenbergh mr. Chirurgijn alhier in compagnie en ieder voor de helft 21-08-1713 245 Gld.

fiche 193 Transport Johan Beeckman als in huwelijk gehad hebbende Juffrouw Elisabet de Coningh die eerst wed.e was GB/TS/AF
van de heer Leendert van der Straell
voor zichzelf als procuratie hebbende van dhr. Jacobus van der Straell d.d. 19-08-
1713 te Rotterdam gepasseerd

Cornelis Crooswijck als getrouwd met Juffrouw Catharina van der Straell
Catharina van der Straell in q.t van kinderen en erfgenamen van Elisabet de Cooningh,

allen woonende te Rotterdam
Eene Mergen drie hond Lant op Aextervelt daer noordw. Johannes Ottelander en
zuijdw. de erfgen. van Jan Aeldertsen Cuijlenborgh, streckende voor van de dwars-
sloot van Lourents Franse tot aen 't Tienhovense Lant

Lourents Francen woonende tot Ameijde 21-08-1713 254 Gld.
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98/fiche 194 Transport Johan Beeckman als in huwelijk gehad hebbende Juffrouw Elisabet de Coningh die eerst wed.e was GB/TS/AF

van de heer Leendert van der Straell
voor zichzelf als procuratie hebbende van dhr. Jacobus van der Straell d.d. 19-08-
1713 te Rotterdam gepasseerd

Cornelis Crooswijck als getrouwd met Juffrouw Catharina van der Straell
Catharina van der Straell in q.t van kinderen en erfgenamen van Elisabet de Cooningh,

allen woonende te Rotterdam
Eene Mergen aen de Broecksteege daer noordw. Claes Vermaet en zuijdw. Peel
van Os, streckende voor van de halve Broecksteeg tot den dwarssloot van Claes
Vermaet

Jan Verhoeff wonende in Broeck onder Meerkerk 21-08-1713 131:10:0 Gld.

99/fiche 196 Transport v Elisabeth Timmermans wed.e en boedelhoudster van Abraham Domburgh woonagtig tot Amsterdam GB(Subst)/JG/TS
Plegtbrieff Plegtbrief van 1000 Gld. d.d. 06-11-1660 gevestigd ten behoeve van Ds Exardus

Fredericus Auwricanus nomine uxoris en ten lasten van Jan Adriaense Ottelander
gewoond hebbende aan de Soudendijck
Vijf Mergen Lant aen de Broecksteege
obligatie van 1000 Gld. die dhr. Cloppenburgh tot lasten van Abraham Domburgh 
sprekende had d.d. 01-08-1701

Gerard Cloppenburgh predicant tot Sassen(heim) 10-09-1713 1000 Gld.

100/fiche 198 Plegtbrieff Borgermr. en Schepenen GB(Subst)/JG/TS/AF
geroijeerd en van Ameijde in die q.t als opsigt hebbende over de goederen van Willem van Hullen JV
gecasseerd speciale hypotheecq en onderpand:
21-06-1714 Boomgaert met 't Land daer agter tesamen vier Mergen 3 hond en 50 Roeden aen

de Broecksteege daer noordw. Lourents Francen en zuijdw. Frans Hacker
Huijsje en erve in de Molestraet daer oostw. Sander van Harten en westw. den oud
borgermr. Snoeck

Adriaen van Creethuijsen onmondige soon van Johannes van Creethuijsen 06-11-1713 200 Gld.
uit handen van Johannes van Creethuijse als admin. voogd met toestemming van
Gijsbert Capoen toesiend voogd.
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fiche 199 Transport Claes Gerrits Streeffland BP/AF/JV

Jacob France als getrouwd met Jannetge Gerrits Streeffland
Jan Gerritse Streeffland en
Cors Gerritse Streeffland tesamen kinderen en erven van Gerrit Jansen Streeffland

de laatste 2 comparanten zich sterckmakende voor Willempje Corsen, wed.e van
Gerrit Jansen Streeffland haere moeder die vermits haeren hoogen ouderdom hier 
niet kan compareeren
Twee Mergen drie hond Lant op Zevenhoeven met een hoeckje dat sij in erffpagt
hebben van de Stad over de Kade op last van 12 stuijvers/jaar, streckende met de
Steege voor van den Hoogendijck westw. op tot de halve Zevenhoevense Wetering
daer noordw. sijn excellentie en zuijdw. Frans Hacker
bezwaard met een som van 300 Gld. gevestigd ten behoeve van dhr. Gentman te
Utregt             175 Gld. contant en 300 als Plegtbrieff

Gerard Bijland subst. Schout en secret.s deses Geregts 27-12-1713 475 Gld.

fiche 201 Transport Gijsbert van Ree en GB(Subst)/JG/BP
Willemina van Essenhoogh egtelieden

erff daer oostw. Arie van de Graeff westw. de Straet, noordw. den Dam en zuijdw.
de graft waarvan de wederhelft is competeerende denselven Bastiaen van Ree

Bastiaen van Ree 30-12-1713

102/fiche 202 Transport Jan Sam als in huwelijk hebbende Cornelia Dirx van Santen GB(Subst)/TS/BP
Boomgaertje en grientje tesamen Eene Mergen op Zevenhoeven daer noordw. 
de wed.e Verhoeff en zuijdw. de wed.e Brouwer, streckende voor van 't Land van
de kinderen van Groen aff tot agter aen de Weteringh, sijn uijtpad hebbende volgens
acte d.d. 07-07-1710 voor over 't Land van de kinderen Groen

Pieter Pieterse de Jongh 06-02-1714 215 Gld.
den Jonghe
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fiche 203 Copije 19-08-1713 verscheen voor notaris publ. Hartman de Custer te Rotterdam

Procuratie Jacobus van der Strael woonagtig te Rotterdam
verklaart te constitueeren en volmagtigh te maken sijn schoonvader

Johan Beekman om uit zijn naam te cedeeren en transporteeren
huijs, bergh, schuer en ses Mergen een hond Land (waarvan 4 Megen leenroerigh
aan 't hoff van Bueren) gelegen vooraen op Agthoven onder Lexmond ten oosten
en westen de wed.e Aert Ponsen, tegenwoordigh in huer gebruijkt wordende door
Cornelis Danielsze
Vier Mergen Land op Agthoven omtrent de voorgen. Hoffstede ten oosten vanouts
de erven van Abraham en Dirck Adriaense en ten westen de erven v Dirck Janse
Brouwer, mede bij Cornelis Danielsze in huere gebruijkt
Elf hond land op Meijsterveld in Broek onder Meerkerk ten oosten de erven Govert
Verhoeff en ten westen de erven van Jan Verkaik, waarvan gebruiker is Jan 
Verhoeff. Dit land is leenroerigh aen het hoff van Vianen.
Een Mergen Land aen de Broekstege daer noordw. vanouts de kinderen van Arij 
Dirckze en suijdw. Reijer Bastiaense, waarvan huerder is Jan Verhoeff
Een en halve Mergen hooijland over de Aexterveltse Stege ende Hoeff ten noorden
J. Ottelander en ten zuijden deselve Ottelander in huer gebruijkt wordende bij 
Neeltie Claese van den Heok, wed.e van Frans de Bode.
Een Merg Land op Liesveld binnen de Wielkade ten oosten Jan Marcusse vanouts,
ten westen de kade en ten noorden de wed.e Jan Willemse Loosdorp met drie
... Uijt gerooijde grient in de voornoemde Wiel in huere gebruikt wordende bij Ark 
Cornelisze Stip
Een Mergen grient aen de westzijde van de Wiel bij de Ameitse Sluijsen, in huer
gebruikt werdende bij Aert Sweeren

104/fiche 206 Plegtbrieff Cornelis Verbree woonende binnen Ameijde GB(Subs)/BP/JvSb
hierop 50 Gld speciale hypotheecq en onderpand:
afgelost op Huijs, erve en boomgaert aen den agterweg daer oostw. de stadsgraft, westw. den
13-06-1717 Dijk, noordw. de straet en zuijdw. de wed. Loosdorp
geroijeerd en Jacobus Verheij 23-02-1714 200 Car. Gld.
gecasseerd
23-08-1734
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fiche 207 Plegtbrieff Arie van de Graeff en GB(Subst)/TS/AF

Copije Jannetta van Dam egtelieden woonende binnen Ameijde
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Huijsinge en erve aan den Dam daer oostw. de Straet en westw. Bastiaen van Ree
10-07-1721 Een grient aen den Hoogendijk omtrent de Koornmoolen daer oostw. Pieter Tonis

en westw. de erven van Claes Verhoeff
Een Mergen Wiellant binnen de Wiel bij de Sluijsen koornmoolen 

Kerk van Tienhoven Klaes Tonissen Maet gewesen kerkmeester 01-03-1714 200 Car. Gld.
wegens absentie van dhr. Drossaert, Arie Pieterse Tienhoven en Jan Alblas nu
regerende kerckmeesteren

fiche 209 Plegtbrieff Jan Jansen van Melsen Schepen deses Geregts GB(Subst)/JvSb/AF
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Huijs en erve aan 't einde van de Nieuwstraat daer oostw. de wed. Verhoeff en
24-02-1721 westw. de wed.e de Reus, noordw. den Dijk en zuijdw. de Straet

Bastiaen van Ree 02-03-1714 600 Car. Gld.

fiche 211 Transport Gijsbert Boeren woonende onder Jaarsveld als mede erfgenaam van Pieter Boeren sijn vader GB(Subst)/BP/JvSb
de helft van een huijsinge, erve en de helfte van een Mergen Lant aen den 
Sluijsendijk, streckende vooruijt de Vliet tot agter aen de halve Liessteeg daer 
oostw. de rentmeester Pijll en westw. Pieter Ambueren

Hermen Olij en
Aeltje Boeren sijn swager en suster 18-04-1714 200 Gld.

de diaconij heeft hierop 100 Gld. sprekende en dit is afgelost

107/fiche 212 Plegtbrieff Hermen Olij en GB(Subst)/BP/JvSb
geroijeerd en Aeltje Boeren egtelieden woonende binnen Ameijde
gecasseerd speciale hypotheecq en onderpand:
04-04-1717 de helft van een huijsinge, erve en de helfte van een Mergen Lant aen den 

Sluijsendijk, streckende vooruijt de Vliet tot agter aen de halve Liessteeg daer 
oostw. de rentmeester Pijll en westw. Pieter Ambueren

Bastiaen van Ree woonende binnen Ameijde 18-04-1714 300 Car. Gld.
daarmee is de helfte van 200 Gld. als de diaconij sprekende heeft afgelost

108/fiche 214 Transport Frederick Corstiaensen de GB(Subst)/JG/BP
Groot

Huijsinge en erve aan de Vaersloot op den Doelacker daer oostw. Jan de Bruijn en
als op 20-07-1710 door Frans Hoogstraeten en Adriaentgen Corstiaens aan Frede-
rick Corstiaensen de Groot is verkocht

Frans Hoogstraeten en
Adriaentgen Corstiaens egtelieden 26-05-1714
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108/fiche 214 Transport Gerard Bijland subst. Schout en secret.s deses Geregts als speciael gemagtigde van JG/TS/JvSb

Frans Hoogstraeten en
Adriaentgen Corstiaens egtelieden

mitsgaders
Maerten Logger en Feijtgen Corstiaens de Groot, mede egtelieden

volgens procuratie gepasseerd voor Bartholomeus van Gelsdorp te Dordrecht op
23-05-1714
Huijsinge en erve aan de Vaersloot op den Doelacker daer oostw. Jan de Bruijn en
oostw. de sloot

Frederick Corstiaensen de
Groot acte van borgtogt á 300 Gld. 26-05-1714 300 Gld.

109/fiche 216 Copije Bartholomeus van Gelsdorp, openb. Notaris bij den Ed. Hoven van Hollandt gead-
Procuratie mitteert te Dordrecht

Frans Hoogstraeten schipper van Dordrecht op Antwerpen en
Adriaentgen Corstiaens desselfs huijsvrouw
Maerten Logger mede borger binnen Dordrecht als in huwelijk hebbende
Fijtjen Corstiaens de Groot

constitueren en maken magtig: Gerardt Bijlandt, secret. der Stede Ameijde om een
coopceel op te richten met 

Frederick Corstiaensen de Huijsinge en erve aan de Vaersloot op den Doelacker daer oostw. Jan de Bruijn en
Groot oostw. de vaersloot

Frans Hoogstraeten, Adriaentgen Corstiaens, egtelieden, mitsgaders Maerten Log-
ger en Fijtgen Corstiaens de Groot, egtelieden bekennen door handen van Fredrik
Corstiaense de Groot hunne soon en swager betaelt te sijn ter somme van 300 Gld.
alsoo Frederick de Groot voor Frans Hoogstraeten en Adriaentgen Corstiaens borge
is geworden voor 300 Gld. ten behoeve van Pieter Jalie, coopman in Zeeland 
waervan de Groot voor hen allen heeft betaelt 100 Gld. 23-05-1714 300 Gld.

110/fiche 218 Plegtbrieff Schout en Schepenen van in die q.t als opsigt hebbende over de goederen van Willem van Hullen JG/TS/BP/JvSb/AF/
geroijeerd en Ameijde JV/JJvM
gecasseerd
29-06-1719 Gerard Bijland subst. Schout en secret.s deses geregts 21-06-1714 600 Car. Gld.

Een van 400 en een van 200 Gld. als Adriaen van Creethuijsen volgens plegtbrieven á 20 St. 't stuk
d.d. 17-12-1712 en 06-11-1713 daarop sprekende heeft gehad
speciale hypotheecq en onderpand:
Boomgaerd en Lant tesamen Vier Mergen een hond en 50 Roeden aen de Broek-
steege daer noordw. Lourents Fransen en zuijdw. Frans Hacker, streckende van de
halve Broeksteege tot agter aen de halve Aexterveltse Steege
Een huijsinge en erve aan de molestraat daer oostw. Sander van Harten en westw.
den borgermr. Snoeck, noordw. de graft en zuijdw. den armen
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111/fiche 221 Transport v Andreas Jacobus de Prato bedienaar des godelijken woorts in de gemijnte Jesu Christi tot Stolwijk als in huwe- GB(Subst)/AF/JJvM

een obligatie lijk hebbende Juffrouw
Anna Bijland die mede erfgename is geweest van Dorethe Willems, wed.e van Boudewijn 

Pieterse van der Pijl
Een obligatie van 2000 Gld. ten lasten van het gemeeneland van Ameijde en Tien-
hooven volgens obligatie d.d. 10-05-1669

Margareta van der Pijl wed.e van Jan Claesen de Wael, woonende tot Ameijde 12-07-1714 2000 Gld.

112/fiche 223 Transport Cornelis van Rijnberck schout tot Beusichem etc. en juffr. GB(Subst)/JvSb/AF
Beaterus van der Pijl egtelieden wonende te Beusichem

Vier Mergen een hond 50 roeden Lant aan de Liessteege, daer oostw. Dirck en
Cornelis Boeren mitsgaders Helmigh van der Pijl en westw. Johannes van Creet-
huijsen cs

Willem Ariense Decker 16-07-1714 850 Gld.

fiche 224 Plegtbrieff Dirkje van der Ham wed.e en boedelhoudster van Bastiaen Sweeren en als voogd over hun kinderen GB(Subst)/JG/JvSb
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd huijsinge en erve aen den Soudendijk even beneden den afgebrande molen aen
06-02-1739 de Wiel

Vier hond land gelegen in de grote Wiel gecomen laetst van Peter Stenis
Arie Pieterse Tienhoven adm. kerkmeester en ontfanger 09-10-1714 150 Car. Gld.
Jan Alblas opper- en mede kerkmeester

fiche 226 Plegtbrieff Gijsbert Capoen Geregtsbode der Stede ende lande van Ameijde GB(Subst)/JG/JJvM
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd sijne lijnbaan groot twee Mergen min een half hond land aen de Broeksteeg met de
04-05-1725 betimmering, bepotinge en beplantinge daarop, streckende voor van de halve 

Broeksteeg aff westw. aen tot den dwarssloot v Bastiaen de Ridder daar noordw.
de erven Bastiaen Reijertsz en zuijdw. de erven van Teunis Buijs
sijnde de comparant aangekomen bij acte van ruijlinge met sijne suster Jannigje
Capoen d.d. 12-10-1711
Huijsinge en Erve aen de Voorstraet streckende voor van de straet aff westw. aen
tot de halve scheijdmuer van het huijs en erve van Adriaen van Creethuijsen toe,
daer noordw. Catharina de Rie en suijdw. de erven van de heer Dirck Spijker
aangekomen uijt de nalatenschap van zijn oom Adriaen Brouwer en aangekomen
bij scheijding of loting volgens acte d.d. 07-09-1704 en 18-11-1707

Rudolphus Blommers wijncoper binnen Vianen 24-01-1715 440 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk
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115/fiche 229 Plegtbrieff Jacomina Flipsen Hoogen-

geroijeerd en doorn wed.e ende boedelhoudster van Aeldert Jansen van Cuijlenborg voor zichzelf als GB(Subst)/JG/JJvM
gecasseerd moeder en voogdesse over haar minderjarige kinderen
10-01-1716 Helmig Aeldertse van

Cuijlenborg en
Cornelis van der Sloot als getrouwd met Heijltgen Aeldertse van Cuijlenborg, mondige kinderen van

Jacomina Flipsen
speciale hypotheecq en onderpand:
Huijsing en erve daer noordw. Lourents Franse en zuijdw. Jan Sam, streckende 
vooruijt de straat tot agter aen de vaersloot
nog 550 Gld. als sprekende is op het voornoemde huijs welke Jan Aeldertsen van
Cuijlenborgh op de halve huijsinge sprekende heeft

Johannes van Snellenberg mede Schepen deses geregts 22-04-1715 100 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

116/fiche 231 Transport Isaak van Wijngaerden (gehuwd met Jannigje Capoen) GB(Subst)/JG/AF
Hoff aen de Nieuwstraet daer noordw. Willem van Hullen en suijdw. Hendrik van
Woudenberg streckende vooruijt de straet tot agter aen den brandsloot

Adriaen Jansen Diepenhorst 28-05-1715 280 Gld.

fiche 232 Acte ver- Henrik van Dortmont raed van regeringe tot Vianen en borgermr. van Vianen heeft procuratie d.d. GB(Subst)/JvSb/AF
band van de 18-05-1715: 08-06-1715
molen Fredrik Adolff Regerende grave en Ed.e Heere van der Lippe, souverain van

Vianen, Ameijde etc. Erff Burggraeff van Utrecht, Heer van Noordeloos etc.
maken mr. Henrik van Dortmont magtig om te compareren te Ameijde en speciaal
te verbinden ons regt van de wind en alle onse Domijnen van Ameijde met
Adriaen van Andell, koornmolenaar op 04-01-1715 gemaakt en op 25-03-1715 door
ons geapprobeerd
De koornmolen van Ameijde met het molenaerswoonhuijs daerbij staende is op den
05-07-1714 afgebrand en molenaer Adraien van Andell heeft bijna niets van daar-
uijt gesalveerd, mits de schielijcheijt en heftigheij van dien brand. Hij heeft de molen
23 jaren in pagt gehad.
Adriaen van Andel sal ter plaetse daer de afgebrande koornmolen gestaen heeft
weder tot sijnen kosten bouwen en opreten eenen nieuwen koornmolen die het 
koorn en mout van Amijde en Tienhooven naar behoren kan maelen en over 8
maanden gangbaar zal zijn.
Hij mag sijn hoff bij den molen mogen bouwen
Hij mag ook een rosmolen oprichten als hij dat wil
Het geheel sal hij onderhouden en repareeren ten sijne lasten de komende 20 jaar
De jaarlijkse pagt per jaar is 600 Car. Gld. in 4 termijnen per jaar te betalen
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fiche 238 Copije Jan de Rie meester ijsersmit en

Jan Croese meester metselaar als onpartijdige estimateurs verkozen door Elisa Gordon, rentmr.
van de Domeijnen van Ameijde en

Adriaen van Andell als molenaer van den koornmolen te Ameijde
is overgebleven van de verbrande molen en het molenaarshuijs:
het ijserwerk 100 Gld.
de Steen 60 Gld.
het .... 18 Gld.
tesamen 178 Gld. 18-04-1715

120/fiche 239 Transport Jenneke van Schaeijk wed.e van Pieter van Wijngaerden GB(Subst)/BP/AF
2 bedden met toebehoren, dekens, kussens etc. Een kast, eenige schilderijen, alle
Kooper, tin, ijser, porcelijn, en ander hout en aerdewerk, linnen, en ander huijsraed
in het huijs dat Johannes al huert
een halve schijf
1/4 van een schijff gesponnen gaern en twee bossen geroekelde koll ? met een 
heekell als leggen in de Lijnbaen van Gijsbert Capoen

Johannes van Wijngaerden haeren oudsten soon 29-06-1715 110 Car. Gld.

121/fiche 241 Plegtbrieff Jasper van Dijll en GB(Subst)/AF/JJvM
Copije Gerrit Verweij groot Armmeesteren deser stede Ameijde
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd het arm boomgaertje benedensDams ten westen van de graft, daer noordw. Sander
05-06-1716 van Harten cs en Suijdw. de kinderen van Groen

Eduardt van der Linden woonende te Vianen
een somme van 100 Gld. als Arie van den Andell over leverantien van koorn van 
den Armen competeert 15-07-1715 125 Gld.

122/fiche 243 Plegtbrieff Arie van den Andell molenaar wonende onder Ameijde GB(Subst)/AF/BP
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd sekere timmeratie met sijn op en dependentien van dien als Arie van den Andell
16-02-1736 heeft beginnen te setten op de gront van sijn ex.tie en ín 't vervolg sall koomen te

setten van een wint koornmoolen aen de Sluijsen
Bastiaen van Ree 17-07-1715 100 Car. Gld.

á 20 St. 't stuk

123/fiche 245 acte ontsla- Gerard Bijland subst. Schout en secret.s deses geregts JG/BP/JvSb
gen huijs uijt ontslaat uit het speciael verband
t verbandt Huijsinge en erve dat toebehoort heeft aan Willem van Hullen en door Bastiaen van

Ree op 11-01 is gekogt
Plegtbrief van het Geregt van Ameijde d.d. 21-06-1714 27-07-1715 600 Gld.
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123/fiche 245 Transport Schout en Schepenen van in die q.t als opsigt hebbende over de goederen van Willem van Hullen JG/TS/BP/JvSb/AF/

Ameijde JV/JJvM
Huijsinge en erve aan de Agterweg agter de Brouwerij van Sander van Harten 
daer oostw. Sander van Harten en westw. den borgermr. Snoek

Bastiaen van Ree Plegtbrief van 200 Gld. ten laste van Bastiaen van Ree en ten behoeve van secret.s 27-07-1715 616 Gld.
Bijlandt en 416 Gld. contant

124/fiche 247 Transport Schout en Schepenen van in die q.t als opsigt hebbende over de goederen van Willem van Hullen GB(Subst)/JG/TS/BP
Ameijde /JvSb/AF/JV/JJvM

Een Mergen Soudenlandt voorin de Zoudens onder Ameijde aen den Zoudendijk 
Bastiaen van Ree 432 Gld.

fiche 248 Plegtbrieff Bastiaen van Ree JG/BP/JvSb
speciale hypotheecq en onderpand:
Huijsinge en erve aan de Agterweg agter de Brouwerij van Sander van Harten 
daer oostw. Sander van Harten en westw. den borgermr. Snoek

Gerard Bijland subst. Schout en secret.s deses geregts 27-07-1715 200 Gld.

125/fiche 249 Acte verband Elisa Gordon raed, rentmeester en GB(Subst)/JG/JvSb
voor een he- Fredrik Adolff regerende Grave en Ed.e heere van der Lippe Souverain van Vianen, Ameijde etc.
meraedschap erffburghgrave van Utregt, heere van Noordeloos etc. hebben benoemd
overwaert Jkr. Johan van der Does tot waterhemeraed in de Overwaert van den Alblasserwaerd voor het leven 03-08-1715 4400 Car. Gld.

fiche 252 Transport Pieter Pieterse de Jong GB(Subst)/JG/JvSb
Eene Mergen Lant, boomgaerd en griendinge op Zevenhoeven daer noordw. de 
wed.e Adriaen Verhoeff en zuijdw. Jan Verhoeff, streckende voor van 't Landt van
Hendrik Groen tot aen de halve Zevenhoevense Wetering

Gerrit Gerritse Groen en
Willem Ariense Decker in compagnie 11-09-1715 170 Gld.

127/fiche 253 Plegtbrieff Gijsbert Capoen bode deses Geregts GB(Subst)/BP/JJvM
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Huijsinge en erve aan de Voorstraet daer noordw. de wed. van der A en zuijdw. de 
07-04-1725 wed. en kint van de heer Spijcker

Sijn lijnbaen met sijn getimmer
Een Mergen Vijff hond en 50 roeden daeragter aan de Broecksteege daer noordw.
Goobell Stenis en sijdw. de wed.e Buijs

Maria van Pelt Juffrouw, wed.e van Gerard Verhoeff 25-10-1715 300 Car. Gld.
Willem Pieter  van der Laeken, Drossaerdt der Steede Ameijde etc. 250 Gld. ten
behoeve van Gijsbert Capoen d.d. 07-10-1715 (Vianen)
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fiche 256 Plegtbrieff Cornelis Verbree meester schoenmaker woonende alhier GB(Subst)/JvSb/AF

Copije speciale hypotheecq en onderpand:
geroijeerd en Huijsinge en erve, boomgaert en kleijn huijsje bij Jan van Es bewoond wordende
gecasseerd aan de Agterwegh, daer oostw. de brantsloot en westw. den Dijk, noordw. de
18-03-1730 Straet en zuijdw. de wed.e Loosdorp

Johan van Meerten coopman wonende tot Gorinchem 06-01-1716 200 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

fiche 258 Plegrbrief Jasper van Dijll meester schoenmaker woonende binnen Ameijde GB(Subst)/JvSb/AF
speciale hypotheecq en onderpand:
Huijsinge en erfje binnen de statsgrafte deser stede ten westen van de selve daer
oostw. en westw. de voors. grafte

Johan van Meerten coopman wonende tot Gorinchem 06-01-1716 200 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

fiche 260 Transport Jacomina Flipsen wed.e Aeldert Janse van Cuijlenborg GB(Subst)/BP/JJvM
Hogendoorn voor zichzelf en als moeder en voogdesse over haer minderjarige kinderen

Helmigh Aelderse van 
Cuijlenborg

Cornelis van der Sloot al in huwelijk hebbende Heijltgen Aelders van Cuijlenborg
meerderjarige kinderen Aeldert Janse van Cuijlenborg
gedeelte van een huijsinge en erve benedensDams daer noordw. Lourents Fransen
en zuijdw. Jan Sam: een keuken met het gehele agterhuijs, het gehele erff en hoff
daaragter

Lourents Pieterse van 10-01-1716 650 Gld.
Loemwel

fiche 262 Copije appointement d.d. 06-11-1714 door dhr. Regerende Graef van der Lippe als
Souverain van Ameijde op regeste van Jacomina Philipsen Hogendoor, wed.e van
Aeldert Janse Cuijlenborgh woonende te Ameijde
de helft van sekere huijsinge en erve te Ameijde bij wijlen Jan Aeldertsen van 
Cuijlenborgh aen sijne halve broeders, en susters kinderen van de suppliant gelega-
teerd onslagen uit 't verband van fidecommis in den testamente van Jan Aeldertse
d.d. 06-09-1709 voor Notaris Nicolaes Tucker op de helfte gelegd waarvan de 
wederhelfte Aeldert Jansen heeft gecompeteert met conditie dat de penningen 
souden worden aangewend door Claes Vermaet, oom en voogd van de kinderen tot
nodig onderhout van die kinderen.
Aldus ontslagen uit het verband van fidecommis en altslagen 550 Gld. als Aelder
aen sijn soon Jan Aeldertsen had beloofd bij acte van uitcoop d.d. 14-12-1689
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133/fiche 265 Plegtbrieff Jacomina Flipsen wed.e Aeldert Janse van Cuijlenborg GB(Subst/BP/JJvM

geroijeerd en Hogendoorn voor zichzelf en als moeder en voogdesse over haer minderjarige kinderen
gecasseerd Helmigh Aelderse van 
05-10-1729 Cuijlenborg

Cornelis van der Sloot al in huwelijk hebbende Heijltgen Aelders van Cuijlenborg
meerderjarige kinderen Aeldert Janse van Cuijlenborg
speciale hypotheecq en onderpand:
gedeelte van een huijsinge en erve benedensDams daer noordw. Lourents Fransen
en zuijdw. Jan Sam: een keuken met het gehele agterhuijs, het gehele erff en hoff
daaragter

Claes Vermaet verstrekt ter alimentatie en onderhout van de kinderen van Aeldert Janse van Cuij- 200 Car. Gld.
lenborg á 20 St. 't stuk

134/fiche 267 Plegtbrieff Lourents Pieterse van GB(Subst/BP/JJvM
afgelost op Loemwel wonende binnen Ameijde
17-11-1729 speciale hypotheecq en onderpand:
250 Gld. gedeelte van een huijsinge en erve benedensDams daer noordw. Lourents Fransen
geroijeerd en en zuijdw. Jan Sam: een keuken met het gehele agterhuijs, het gehele erff en hoff
gecasseerd daaragter
26-03-1739 Bastiaen van Ree coopman woonende binnen Ameijde 500 Car. Gld.

á 20 St. 't stuk

135/fiche 269 Plegtbrieff Arie van den Andell molenaer woonende onder Ameijde GB(Subst)/BP/AF
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd timmeragie met ap- en dependentien van dien als gezet is van een wintkoornmolen
16-02-1736 en huijs aen de Sluijsen

Agnieta de Coning wed.e wijlen van Johannes van Eck 16-02-1716 600 Car. Gld.
tot betaling van Gerrit Harlaer, mr. timmerman die de windkoornmoolen van Arie
weer aan 't opbouwen is

fiche 270 Transport Hendrik van Woudenbergh een mede schepen deses Geregts GB(Subst)/JG/BP
Een huijs en erve aan de Nieuwstraat daer noordw. den Borgermr. Groenevelt en 
zuijdw. Maes van Eck, streckende vooruijt van de Nieuwstraat tot agter aen den
Brandsloot

Jannigje van Veen wed.e Michiel van Es en nu huijsvrouw van Anthonij van Roijen 21-02-1716 1100 Gld.
500 Gld. contant en 600 met ene plegtbrieff

versie 01, juni 2018 uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 35 van 71



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 2
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen

272 Plegtbrieff Anthonij van Rooijen en
Jannigje Wouters tevorens wed.e van Michielll van Es egtelieden
Gerrit Hendrixe Muller als in huwelijk hebbende Catharina van Es
Catharina van Es voor haarlieden zelf en zich sterck makende voor het kindt van Jan van Hou....len 

verweckt aen Maria van Es 
huijs en erve gekocht door Michiell van Es zaliger op 19-10-1687
speciale hypotheecq en onderpand:
Een huijs en erve aan de Nieuwstraat daer noordw. den Borgermr. Groenevelt en 
zuijdw. Maes van Eck, streckende vooruijt van de Nieuwstraat tot agter aen den
Brandsloot

Hendrik van Woudenbergh 21-02-1716 600 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

fiche 276 Transport Jasper van Deijl borger deser Stede GB(Subst)/JG/BP
Meubilaire en andere goederen 

Arie van As 14-03-1716 166:6:0 Gld.

139/fiche 277 Plegtbrieff Jasper van Deijl mr. schoenmaker wonende tot Ameijde GB(Subst)/AF/JJvM
speciale hypotheecq en onderpand:
Huijsje en erfje binnen de statsgrafte deser Stede ten westen van de stad daer
oostw. en westw. de voors. grafte

Beatrix de Harder wonende tot Vianen 16-03-1716 60:4:8 Gld.

fiche 278 Transport v. Bastiaen van Ree woonende binnen deser Stede GB(Subst)/JG/JvSb
een schip Damschuijt met zeijlen, touwen, haeken, boomen en anker

Willem Appels wonende tot Breda 25-03-1716 800 Gld.
een Ducaat voor Bastiaen van Ree zijn huijsvrouw, 2 Gld. voor Jan van Houten, 
2 Gld. voor de armen deser Stede en 1 Gld. voor de meijt
400 Gld. en 400 met een Plegtbrieff

140/fiche 279 Bijlbrieff op Willem Appels wonende tot Breda GB(Subst)/JG/JvSb
een schip restant cooppenningen van een dubbele Damschuijt te betalen in 4 termijnen van 

100 Gld.
Bastiaen van Ree woonende binnen deser Stede 25-03-1716 400 Gld.
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141/fiche 281 Transport Willem Blok voor de ene helfte GB(Subst)/AF/HW

Claes Gerritse Streeflandt en
Jacob Francen als getrouwd met Jannigje Gerrits Streeflandt voor de andere helfte

erfgenamen van Gijsbert Barten
7/8 parten in Twee Mergen drie hond Landt op Aextervelt daer noordw. de wed.e
Johannes Ottelander en zuijdw. de wed.e Aert Ponsen, streckende voor van de
Aexterveltse Stege tot agter over de kleijne Weteringh aen het Tienhovense Landt

Gijsbert Aertsen Sijmen 14-04-1716 350 Gld.
het andere 1/8 ste part hoort toe aan de wed.e Jacob Vuerens

142/fiche 283 Transport Willem Blok voor de ene helfte GB(Subst)/AF/HW
Claes Gerritse Streeflandt en
Jacob Francen als getrouwd met Jannigje Gerrits Streeflandt voor de andere helfte

erfgenamen van Gijsbert Barten
Eene Mergen 2 hondt en 50 Roeden Landt sijnde 1/2 van seventien hondt gemeen
en onverdeeld met de. wed.e Jacob Vuerens op Aextervelt daer noordw. sijn excel.
en zuijdw. Aert Muijlwijk, streckende de gehele 17 Hondt van de laetste dwarssloot
tot over de Cleijne Weteringh

Tonis Schalken van der 
Graeff 14-04-1716 39 Gld.

143/fiche 285 Transport Willem Blok voor de ene helfte GB(Subst)/AF/HW
Claes Gerritse Streeflandt en
Jacob Francen als getrouwd met Jannigje Gerrits Streeflandt voor de andere helfte

erfgenamen van Gijsbert Barten
Twee Mergen Landt aen de Broekstege daer noordw. Jan Vermaet en zuijdw. Aert
Muijlwijk, streckende voor van de hennipwerven van Aert Muijlwijk tot agter aen de
Aexterveltse Wetering

Gerrit Gerritse Groenevelt 14-04-1716 50 Gld.

fiche 286 Transport Jan Mercussen wonende te Tienhoven GB(Subst)/JvSb/JJvM
Huijsinge en erve binnen Ameijde daer noordw. Frederik de Groot en zuijdw. 
Cornelis van Woudenbergh, streckende vooruijt de Straet tot agter op de Lecque

Adriaen Hoekwater 200 Gld. contant en 400 met een plegtbrieff 01-05-1716 600 Gld.

144/fiche 287 Plegtbrieff Adriaen Hoekwater wonende tot Ameijde GB(Subst)/JvSb/JJvM
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Huijsinge en erve binnen Ameijde ten oosten van het stadhuijs daer noordw. 
30-04-1723 Frederik de Groot en zuijdw. Cornelis van Woudenbergh

Jan Mercussen wonende in de heerlijckheijt Tienhooven 01-05-1716 400 Gld.
200 Gld. contant en 400 met een plegtbrieff á 20 St. 't stuk
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145/fiche 289 obligatie met Gerrit Baltense den Uijl wonende onder Jaervelt GB(Subst)/JvSb/AF

verband speciale hypotheecq en onderpand:
geroijeerd en Reijsgewas als staet op de gront van de armen deser stede aen de Liesstege groot
gecasseerd Twee Mergen
23-11-1717 Bastiaen van Ree 28-05-1715 100 Car. Gld.

Jan Ariense Bors wonende onder Jaersvelt stelt zich borge voor Gerrit Baltense den Uijl  sijne 
schoonvader

fiche 292 Transport Jan Sam en GB(Subst)/JvSb/AF
Christoffel Reijnen diacens der stede Ameijde, representerende de kerckeraed van Ameijde

Huijsinge en erve aen de agterwech daer nu noordw. Thonis Schalken van de
Graeff ende zuijdw. Frans Leenderse, streckende van de halve Agterwech westw.
aen tot de opslagh van de Stadsgrafte als het den getransporteerde op 04-10-1701
van de Kerckeraed heeft gekogt

Arie Cornelisse Vink woonende binnen Ameijde 09-06-1716 350 Gld.
50 Gld. bij Arie Willemse en 100 Gld. bij Johannes van ... gewesen diaconen ont-
fangen, resteert nog 200 Gld. bij Jan Sam, op het casseren deses ontfangen waar-
van Arie Vink op 23-09-1702 een Plegtbrieff hadde gecasseerd

fiche 294 Accoord tus- 17-09-1626 sijn Berent Willem Hertoog en Cornelis Tonisse Snoek, buerluijden 
sen Barent overeengekomen bij tussenspreken van Lenaert Adriaense Veerman in Tienhoven
Willemse den en Dirk Jansen, wonend in Meerkerksebroek, te weten: dat Cornelis Tonisse Snoek
Hertoog en sal mogen timmeren en ankeren in de muer van de voors. Berent Willemsen Her-
Cornelis Teu- toogh beginnende van enen kerff ontrent bij de Loose in de voors. Hertoogse muer-
nisse Snoek geslagen ofte geteijkent oostw. op soverre het huijs van de voors Hertoogh is 

streckende, ende sal de voors. Cornelis Tonisse Snoek van de muer bij het agter-
deurcosijn van de voors. Hertoog nog agterwaert uijt ten oosten gelijx den Hertoogs
muer ... Regt nog langer mogen timmeren twee roeijen sijnde de roede van Aert
Jacobse alwaer sij mettten anderen een paellen geslagen hebben, sulx dat de voors.
Cornelis Tonisse Snoek, het erve bij hem betimmert op te gront van de voors. Her-
toogh sal toebehooren, te weten van de kerff op te muer staende tot het voors. pael-
le ten oosten van haeren huijsinge na de reviere van de Leque toe etc. etc.
Berent moet eenmalig 31 Gld. betalen
Ondertekend: Barent Willemse, Cornelis Tonisse Snoek, Dirk Jansen, secret.s en
getuigen. H.de Bruijn 1626
12-07-1634: Schout Sebastiaen Aert Pense, Gerrit Tonisse Snoek en Gerrit 
Cornelisse Kleijn schepenen binnen Ameijde gebleken quitantie daerbij dat Barent
31 Gld heeft gehad. Ondertekend P de Bruijn 1634
dese copij bevond zich onder Fredrik de Groot 12-06-1716
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fiche 298 Plegte off Claes Vermaet hemeraed van Tienhooven GB(Subst)/AF/JV

acte van Christoffel Reijnen als in huwelijk hebbende Jannigje Vermaet
verband Willem Loosdorp als getrouwd met Cornelia Vermaet
geroijeerd en zich tesamen sterkmakende en caverende voor 
gecasseerd Pieter Hooijmeijer als getrouwd geweest met Neeltje Vermaet
29-10-1717 hebben zich borge gesteld voor Jan den Boon, wonende onder Bodegraven 19-06-1716 1300 Gld.

item opgenomen van Arijen Ligten 1000 Gld.
item opgenomen van Cornelis Claese Vergeer 1700 Gld.
tesamen 4000 Gld.
speciale effecten en verband
Vier Mergen Landt daer noordw. de erfgen. van Schrevel Jansen, en zuijdw. de
kinderen van Gerrit Groenevelt
Item Vier Mergen een hond en vijftig roeden Landt daer noordw. de kinderen Jacob
Willemse en zuijdw. Jan Verhoeff
Item twee Mergen drie hondt land daer noordw. Gobell Stenis en zuijdw. Bastiaen
Cleijn
Item een boomgaerd ontrent Een Mergen voor de huijsinge van Claes Vermaet
Item drie hond en vijfentwintig roeden Landt op Aextervelt in het 17e weer
Drie Mergen land op Aextervelt in het 36e weer
Twee Mergen en vijfentwintig roeden Land in het 14e weer
vier Mergen een hond land op Sevenhoeven beide gecomen van Jan den Boon
Van Claes Vermaet nog land geerfd van sijne susters Merrigje en Jannigje Vermaet

fiche 302 Transport Willem Ariense Decker GB(Subst)/JG/JvSb
Twee Mergen een hondt Landt genaemt de Visser tusschen de Broek- en Aexter-
veltse Steege daer noordw. Cornelis den Hooglander en zuijdw. de kinderen van
Jacob Willemse, streckende van de halve Aexterveltse Steege aff oostw. aen tot
den dwarssloot van het Lant van Jan Jansen toe

Cornelis Pieterse Tienhoven 01-08-1716 98 Gld.

152/fiche 303 Transport Jan Beukman als in huwelijk hebbende Petronella Ouwmans waerbij Jan Beukman levende GB(Subst)/JG/BP
geboorte heeft wonende tot Amsterdam
2/3 Parten van een huijsinge en erve benedendams ten westen van de straet daer
noordw. Willem den Decker en zuijdw. den armen deser Steede
het andere 1/3 Part competeert den Groot- en Diaconijarmen

Johannes de Lugt wonende binnen Ameijde 23-09-1716 200 Car. Gld.

153/fiche 305 Plegtbrieff Gijsbert Capoen bode deses geregts GB(Subst)/BP/AF
geroijeerd en Huijsinge en erve aen de Voostraet daer noordw. de wed.e Jan Pinsen van der A 
gecasseerd en zuijdw. de wed.e en kindt van dhr. Spijker, streckende vooruijt de straet tot agter 
04-04-1725 aen 't erf van Adriaen van Creethuijsen

IJsbrand Col wonende binnen Ameijde 03-10-1716 200 Car. Gld.
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154/fiche 307 Copij extract 11-01-1715

uit de notulen Raedsheer Adriaen van der Laeken is overleden.
vd raed van op verzoek Gijsbert Capoen en Rudolphus Blommert als plaatsvervanger aangesteld
regeringe tot : Willem Pieter van der Laeken, dross.t van Ameijde bij app.t d.d. 25-06-1712 ge-
Vianen committeerd

fiche 308 Transport Jacomina Flipsen Hogen- we.de van Aeldert Janse van Cuijlenborgh voor zichzelf en als moeder en voogdes- GB(Subst)/AF/JV
doorn se over haar minderjarige kinderen

Cornelis van der Sloot als getrouwd met Heijltgen Aelders van Cuijlenborg
Johannes van Cuijlenborg
Geertuijd Aelders meerderjarige kinderen van Aeldert Janse van Cuijlenborg

Voorhuijs, kamer, solder en plaets of halve huijsinge en erve benedensDams daer
zuijdw. Jan Sam en noordw. Lourents Fransen
Het andere deel behoort Lourents Pieterse van Loemwel

Helmig Aelderse van Cuij-
lenborg hun soon en broeder 01-11-1716 450 Gld.

Claes Vermaet oom en voogd van de voors. kinderen heeft dit goedgekeurd

fiche 310 Plegtbrieff Helmig Aelderse van Cuij- GB(Subst)/AF/JV
lenborg wonende binnen Ameijde

speciale hypotheecq en onderpand:
Voorhuijs, kamer, solder en plaets of halve huijsinge en erve benedensDams daer
zuijdw. Jan Sam en noordw. Lourents Fransen
Het andere deel behoort Lourents Pieterse van Loemwel

Arien Aerse van As mede wonende binnnen Ameijde 01-11-1716 300 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

156/fiche 311 Plegtbrieff Aert Arense Venloo wonende onder Ameijde GB(Subst)/AF/JJvM
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd huijsinge, erve en boomgaertje aen de Zoudendijk daer oostw. den Soudendijk, 
29-10-1717 westw. de sloot, noordw. Maria de Vries en zuijdw. Juffrouw de Wael

Arien Aertse van As 23-11-1716 175 Gld.

157/fiche 314 Plegtbrieff Arie van den Andell molenaer onder Ameijde GB(Subst)/JvSb/AF
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd timmeratie met sijn ap en dependentien van dien als Arie van den Andell heeft daer
13-03-1736 setten van een wintkoornmolen en huijs staende aan de Sluijsen onder desen Ed.

Geregte
Jacob Block wonende tot Schoonhoven 23-12-1716 400 Car. Gld.

á 20 St. 't stuk
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fiche 317 Transport Jacob Danielse Rietveldt en GB(Subst)/BP/AF

Cornelis Daniels Rietveldt soonen van Daniel Rietveldt 
Ieder 1/5 part van de helft in de erfenis:

Bastiaen Danielse Rietveldt soon van Daniel Rietveldt verwekt aen Leentje Bastiaens Hooglander
voor de 3/5 parten van de helft van de erfenis en dan nog de gehele andere helfte
Huijsinge, erve en Boomgaerdt en drie gemene werven of Landt streckende voor=
uijt de gragt tot agter aan de gragt daer noordw. de kinderen van Gerrit Groen en 
zuijdw. Gobel Stenis

Dirkje den Hooglander (= Dirkje Ariens den Hooglander/van Tienhoven) 16-01-1717 1700 Gld.
is:
de weduwe Huijg van Cleij neemt 300 Gld. tot haar laste
Coenraedt de Coning of nu desselfs wed. of erfgenamen daarop volgens plegtbrieff d.d. 25-07-1702

of obligatie van 1400 Gld.

fiche 319 Plegtbrieff Anthonij van Rooijen en GB(Subst)/BP/AF
Jannigje van Veen tevoren wed.e van Michiel van Es, egtelieden
Gerrit Hendrixe Muller in huwelijk hebbende Catrina van Es
Catrina van Es voor zichzelf en tesamen zich sterkmakende voor het kind van Jan van Hommelen

verwekt aen Maria van Es
speciale hypotheecq en onderpand:
Hujsinge en erve aen de Nieuwstraet daer noordw. Jacob Groenevelt en zuijdw.
Maes van Eck, streckende voor v de Nieuwstraet aff tot agter aen den Brandsloot

de Stadt van Ameijde Jacob Groeneveld, 1ste borgemr met consent van Drossaerd van der Laeken en 19-02-1717 75 Carl. Gld.
Bastiaen Pinsen van der A, mede borgermr. á 20 St. 't stuk

Zijn twee broers Jacob en Mateijs van Rooijen zijn borg

fiche 321 Plegtbrieff Hermen Olij wonende binnen Ameijde GB(Subst)/AF/BvR
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Huijsinge, erve en een Mergen Landt aen de Sluijsendijck daer oostw. den Rent-
23-02-1722 meester Pijl en westw. Pieter Ambueren streckende vooruijt de Vliet tot aen de 

halve Liessteege 
Frans Hacker oud borgermr. deser Steede 04-04-1717 400 Car.Gld.

á 20 St. 't stuk
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160/fiche 322 Accoort over Bastiaan van Ree eijgenaer sijner erve ten zuijden van den Dam deser Steede is voornemens een 

een goot huijse te doen bouwen naest de huijsinge van Arie van de Graef.
Hierover dispuut en onenigheid over het metselen en setten van de muer van v Ree
omdat deselve muer zou komen over de Bedsteede van genoemde van de Graeff
Zij zijn het volgende overeengekomen:
Bastiaen van Ree maakt naast de meur van Arie van de Graeff een muer met een
opgaende gevel van eenen steen dick vast tegen de muer van den selven van de
Graef aen, sonder dat van Ree nogtans sal mogen ankeren, of met sijnen balken in 
de muer van van de Graeff sal mogen vaeren waervoor hij van Ree gehouden blijft
 en aenneemt bij desen te leggen een goeden bequamen looden guel van sodanich 
loot als de andere Geulen van van Ree gelegt sullen worden op de muerplaet van de 
huijsinge van de Graeff ten welken eijnde hij van Ree soo veelen laegen pannen 
van de huijsinge van van de Graeff hale mogen doen opnemen als vereijst sullen
woren tot het leggen van denselven looden geul mits naer het leggen van de geul
deselve pannen wederom toeleggende en toestrijkende naer behoren. Het jaerlijx
onderhout van denselven geul ende het vernieuwen van dien tot eniger tijt gedaen
moet ende werden sullen bij partijen ider half en halff gedraegen moeten worden.
Enige reparatie aen de geul gedaen moetende worden so sal van de Graef of soda-
nige arbeijder en denselven geul moeten gaen door het dackvenster dat van Ree in
sijne gevel zal komen te maeken sonder dat op de huijsinge van van de Graeff ge-
klommen behoeft te worden en ingevalle imand vanpartijen ingebreeke quam te 
blijven van de reparatie of de lecqinge te doen stoppen dengenen nadeel daervan
door lijdende sulx alleen sal mogen doen ten koste van den nalatige ende de helfte
van die kost en vorderen van de nalatige bij parate executie waervoor een iders 
huijsinge verbonden wert, de uijtwateringe van den gemeenen geul sal moeten ge-
schieden in een van de andere geulen van van Ree. 04-04-1717

fiche 325 Transport Gijsbert Capoen geregtsboode deser Steede GB(Subst)/BP/AF
Maria Pelt wed.e Verhoef 15-04-1717 113:10:0 Gld.

inzake verteringen á 20 St. 't stuk
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162/fiche 326 Transport Cornelis Verbree schoenmaker wonende binnen deser Steede GB(Subst)/JV/AvA

Huijsinge, Camer en erve aen den Agterwech daer oostw. Arie Woudenberg en
westw. den affwech, als hetselve staet in de sogenaemde Peperstraet, streckende
uijt de straet tot aen de Dijk
en tevens alle het regt 't gene hij bij Transport van de erfgenamen van Huijber
Demport en Nelligje van swoll d.d. 09-05-1711 heeft verkreegen

Hendrik van den Ham mr. smid wonende binnen deser Steede 13-06-1717 425 Gld.
100 Gld. de huijsarmen van Ameijde
12 Gld. van deselfde huijsarmen 
100 Gld. den huijsarmen van Tienhoven
allen op het getransporteerde sprekende hebbende en welke van den Ham tot zijn
last is nemende
216 Gld.

163/fiche 328 Plegtbrieff Pieter van Stenis hospes wonende bij de Sluijsen GB(Subst)/BP/JV
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Huijsinge en erve aen de Sluijsen waerin Pieter van Stenis woont
21-03-1729 Vier Mergen een hond Landt op Liesveld, streckende vooruijt de Vliedt over den

Hogendijk tot agter aen de Wetering of Landt van den Schout van Lakervelt daer
oostw. de wed. Loosdorp en westw. den armen van Ameijde
Vierenhalve Mergen Land op Achthooven onder Lexmond 

Joachimus Fredericus predicant tot Lexmondt 26-06-1717 600 Car. Gld.
 van Warmvliedt

GB(Subst)/JG/BP/AF
fiche 331 Transport Borgermr. en Schepenen JV/BvR/CR/AvA

van Ameijde in die q.t ten Lasten van (als opzienders van de goederen van) Willem van Hullen
Huijsinge, schuer, erff en hoff, bepotinge en beplantinge aen de Nieuwstraet daer
noordw. Maes van Eck en zuijdw. Adriaen Diepenhorst, streckende vooruijt de 
Straet tot agter over off halven Brandsloot toe

IJsbrandt Coll 300 Gld. plegt en 314 contant 08-07-1717 614 Gld.

fiche 333 Copije 30-12-1686
Testament Notaris Johan de Blaeuwe Not.s Publ. Bij den Hove van Hollandt op de nominatie van de Ed. Achtb. Heeren

die van den Geregte der Stad Leijden geadm. Binnen derselven Steede residerende
Cornelis de Koninck predicant tot Leijmuijden en
Johanna van Loon echteman ende vrouw wonende tot Leijmuijden

langstlevende testament
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170/fiche 342 Scheijdinge Schiftinge, scheijdinge en verdeelinge van alle de onroerende goederen, huijen, wo-

Copije ex- ningen, landen, rentebrieven en obligatien die
tract Coenraedt de Coninch op den 15en Augustij 1704 ten huijse van sijn soon do Cornelis De Koningh, predi-

cant tot Leijmuijden metter doodt heeft ontruijmpt ende nagelaten ende de welke
tussen sijne twee kinderen en erfgenamen ab intestato als de voornoemde Do. 15-07-1717
Cornelis de Coningh voor deene handt ende Leendert van der Straell als getrouwd
hebbende Elisabeth de Coninck voor de andere handt, moet en werden gedeelt ende
genooten
20-08-1705: verdeling
Cornelis de Coningh:
Een huijs en erve etc.
Een huijs en erve etc. 
Een rentebrieff ter somme van 300 Gulden ten lasten van Daniell Jacobse Rietveldt
staende op een huijsinge erven boomgaerdt hennipland alwaer noordw. Gerrit Groen
en zuijdw. Bastiaen Reijerse ingaende d.d. 01-08-1702
Leendert van der Straell 
Een huijs en erve etc.

fiche 345 Plegtbrieff Arie van den Andel molenaar wonende onder Ameijde GB(Subst)/BP/AF
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd timmeratie met sijn op en dependentien van dien als Arie van den Andel heeft gezet
16-02-1736 op de grond van sijne Excellentie van een wintkoornmolen en huijsinge aen de

Sluijsen
Bastiaen van Ree 10-09-1717 200 Car. Gld.

á 20 St. 't stuk

172/fiche 346 Transport Aert Arense Vendeloo GB(Subst)/AF/JV
Drie Mergen Reijsgewas daer oostw. den Zoudendijk en westw. de Wiel, uijtgeson-
dert een kleijn hoekje dewelke Aert Vendeloo behout

Aerien Aertse van As mede schepen deses geregts 24-10-1717 450 Gld.
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fiche 347 Plegtbrieff Claes Vermaet hemeraed van Tienhoven GB(Subst)/JG/AvA

Copije Hermen Vermaet
geroijeerd en Christoffel Reijnen als in huwelijk hebbende Jannigje Vermaet
gecasseerd Willem Loosdorp als getrouwd met Cornelia Vermaet
03-09-1742 Pieter Hooijmeijer als getrouwd geweest met Neeltje Vermaet

allen kinderen van Claes Vermaet
speciale hypotheecq en onderpand:
Drie Mergen een hond weijlandt genaamd den Hoendercamp, streckende van de
kleijne Wetering tot den dwarssloot daer noordw. den Tiendewegh en zuijdw. 
IJsbrand Col
Eene Mergen een hond Landt streckende van de Aextersteegh tot den dwarssloot
daer noordw. Gerrit Verweij en zuijdw. Gobel Stenis
Vier Mergen weijland aen de Broeksteeg streckende van deze Steegh tot de
Aextersteege, daer noordw. Cornelis Gladbeek cs en zuijdw. de kinderen van Gerrit
Groen
Drie hond en 25 Roeden Boomgaerd streckende van de Broeksteeg tot den dwars-
sloot daer noordw. Jan Cornelisse Coppelaer en zuijdw. de wed.e Johannes Otte-
lander
Vier Mergen Landt streckende van de broeksteeg tot aen de Aextersteege daer 
noordw. de kinderen Jacob Willemse cs en zuijdw. Jan Verhoeff
Twee Mergen vier hond en 50 roeden landt genaemt het smalweer
Drie Mergen Landt streckende van de Aextersteege tot de kleijne Wetering daer
noordw. en zuijdw. sijne excellentie
Vier Mergen van Vijf Mergen Land welke andere mergen competeert Claes
Vergeer, steckende van de Aextersteege tot de kleijne wetering daer noordw.
Lourents Francen en zuijdw. de armen van Ameijde
Twee Mergen twee hond land streckende van de Broeksteeg tot de Schouwetering
daer noordw. Jan de Bruijn en zuijdw. sijn Excellentie
Vier Mergen een hond landt streckende van de broeksteeg tot de Schouw- of 
Sevenhoevense Wetering
Drie Mergen drie hond land agter 't Klaphecken, streckende van den dwarssloot tot
de Zevenhoevense Wetering daer noordw. de Zandwetering en zuijdw. de wed.e
Daem Willemsen Loosdorp
Eene Mergen in de Wiell daer oostw. Willem Loosdorp en westw. de Caede
Een Mergen Boomgaerd voor de Huijsinge van Claes Vermaet, streckende van den
Tiendeweg tot den tipsloot daer oostw. den Dijk en westw. Arien Hendrixe 
Een en eenhalff hondt Boomgaerd streckende van den Tiendeweg tot den Tipsloot
daer oostw. Jan Vermaet en westw. Gobel Stenis
4/5 Parten van Twee hondt Boomgaerdt aen den Tiendewegh genaemt Jan Aelder-
sens Boomgaerd
Een Plegt van 800 Gld. staende ten laste van de wed.e Anthonij Buijs
Een Plegt van 500 Gld. gevestigd op het Hooghuijs ten laste van Jan Stollekenaer
Een Plegt van 200 Gld. ten laste van Pieter Ambueren gevestigd op sijnhuijs en
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landerijen onder Ameijde
IJsbrand Col heeft een capitael van 2000 Gld. speciaal gevestigd op enige landerijen
ten laste van de Comparanten

Margareta van der Pijll wed.e Jan Claesen de Wael, wonende tot Ameijde 29-10-1717 4000 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

175/fiche 352 Plegtbrieff Arie van den Andel koornmolenaer wonende onder Ameijde GB(Subst)/AF/BP
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd timmeratie met sijn op en dependentien van dien als Arie van den Andel heeft gezet
13-03-1736 op de grond van sijne Excellentie van een wintkoornmolen en huijsinge aen de

Sluijsen
Jacob Block wonende binnen de stad Schoonhoven 06-11-1717 500 Car. Gld.

176/fiche 354 Transport Robbert Campel als in huwelijk hebbende Juffr. GB(Subst)/AF/BvR
Gerrigje Capoen

Een Mergen vijf hondt 62,5 Roeij weij ende griendtlant op Sevenhoeven genaemt
het Smalweer daer noordw. Johannes van Snellenberg met het Breeweer ende
zuijdw. Neeltje de Brouwster streckende van de halve Broeksteege tot aen de halve
Zevenehoevense Wetering 

Frederick Corstaense de wonende binnen deser Stede 03-01-1718 501 Gld.
Groot

fiche 355 Transport Robbert Campel als in huwelijk hebbende Juffr.
Gerrigje Capoen

Zevenhalve hond Griendlant op Liesvelt streckende van 't Lant v de kinderen Pieter
Boeren en Arien van Ameijde zuijdw. aen over den Sloot met een bequaam opslach
van de griend van den here Schout van Lakervelt, daer oostw. de voors. Frederick
Corstiaense de Groot en westw. dhr. Helmich van der Pijl

Frederick Corstaense de wonende binnen deser Stede 31-01-1718 322 Gld.
Groot

fiche 357 Transport Robbert Campel als in huwelijk hebbende Juffr. GB(Subst)/AF/BvR
Gerrigje Capoen

Zevenhalve hond Griendlant op Liesvelt streckende van 't Lant v de kinderen Pieter
Boeren en Arien van Ameijde zuijdw. aen over den Sloot met een bequaam opslach
van de griend van den here Schout van Lakervelt, daer oostw. Pieter Stenis en 
westw.  Frederick Corstiaense de Groot

Tijmen Coll wonende op Lexmond 31-01-1718 216 Gld.
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178/fiche 358 Transport Tijmen Koll wonende op Lexmond GB(Subst)/AF/BvR

Zevenhalve hond Griendlant op Liesvelt streckende van 't Lant v de kinderen Pieter
Boeren en Arien van Ameijde zuijdw. aen over den Sloot met een bequaam opslach
van de griend van den here Schout van Lakervelt, daer oostw. Pieter Stenis en 
westw.  Frederick Corstiaense de Groot

Frederick Corstaense de 31-01-1718 220 Gld.
Groot

179/fiche 360 Transport v IJsbrant Coll wonende tot Ameijde GB(Subst)/AF/BvR
e Plegtbrieff Een Schepenschult of Plegtbrieff ten behoeve van IJsbrant Coll bij Claes Vermaet
geroijeerd en hemeraed van Tienhoven d.d. 10-01-1713 inhoudende een capitaal van 2000 Gld.
gecasseerd Hiervan is 200 Gld. betaeld door handen van Juff. De Wael met een somme van
07-09-1742 1500 Gld. en door handen van Claes Vermaet met 500 Gld.

Margareta van der Pijl wed.e Jan Claesen de Waell 21-01-1718 1500 Gld.

180/fiche 362 Aanbrengh v Tijmen Coll in q.t als een mede erfgenaem nomine uxoris van Jacob Mourik en Aeltgen Hendrix
e testament dewelken aengebragt heeft sulx hij doet bij desen het testament, gepasseerd bij 

Grietje Ariens van Tienhoven, wed. Hendrick Gijsbertse voor schepenen der stadt
en Graefschap Leerdam d.d. 03-08-1713. 31-01-1718

fiche 363 Testament Diderick Vink en Folkert Sterck, schepen der Stadt en Graefschap Leerdam
Copije Grietje Ariens v Tienhoven wed. Hendrick Gijsbertse

benoemd haar soon tot erfgenaam
Arien Hendrix of zijn kinderen en bij representatie, haar dochter
Annigje Hendrix of haar kinderen bij representatie en

de kinderen van haar overleden dochter Aeltje Hendrix in hun moeders plaats
Ieder krijgt 1/3 deel, maar als haar zoon Arien eerder dan zij overlijdt zonder erfge-
naam dan vervalt zijn 1/3 deel aan zijn zuster Annigje en bij haar vooroverlijden haar
kinderen en zijn zusters kinderen voor de helft. 03-08-1713
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182/fiche 366 Requete Robbert Campbell quartiermr. van een Compagnie dragonders ten dienste van Sijne koninckleijcke 

Copije majesteijt van Groot Brittangnien als in huwelijk hebbende en over sulx man en 
voogdt van 

Gerrigje Capoen daer hij bereijts een soon van twee Jaeren oudt en derhalven blijkende geboorte bij 
is hebbende ende in't kort vermits groff swanger is) nog meer van verwagt sijnde 
voor een vierde part mede testamentaire geinstitueerde erfgenaeme van Adriaen
Brouwer in sijn leven oud Borgemr. en Secret.s van Ameijde dat den suppleant bij 
het testament van Adriaen Boruwer voor Schout en Schepenen van Ameijde d.d.
11-02-1702 gepasseerd 
Robbert is opgeklommen van dragonder tot quartiermeerster, maar sijn gage is ge-
halveerd. Zijn landerijen hebben geleden onder waterjaeren en slegte gewassen
Hij is genoodzaakt zijn recoirs te nemen tot de hoog geroemde goetheijt en aquiteijt
van U excellentie en te bidden dat hooggem. Excellentie om redene voorschreven
mitsgaders dat u excellentie mits het onvermogen van Gijsbert en Jannigje Capoen 
mede erfgenamen van de meergemelte Adriaen Brouwer haere vaste goederen uit
het voors. verbodt ontslagen heeft worden
Vier mergen vijf hondt Weijland genaemt het breeweer
Vijf hond weijland genaemt het smalweer
Een Mergen 75 Roeden lants genaemt de Rogcamp 
Een halff Mergen meentlandt met 2,5 Mergen Landt op Liesvelt
Twee Mergen hooijlandt gelegen onder Meerkerk aen de Nieuwsteech ook onder
het verbod van alieneratie vallende
Toestemming om de goederen te ontslaan uit verbod tot Alieneratie en toestemming
 te verkopen.

184/fiche 370 Transport Gobel van Stenis mr. rademaker wonende op Meerkerck GB(Subst)/JG/BP
Boomgaertje benedendams daer noordw. de wed.e Huijg van Cleij en zuijdw.
Daniël Carriaen, streckende ten oosten van de graft tussen de dijcken aff westw. 
op tot den opslach van de statsgrafte toe

Arie Aertse van As mr. kleermaker wonende binnen deser Steede 31-03-1718 355:15:0 Gld.

fiche 371 Transport Robbert Campbel voor zichzelf en procuratie hebbende van juffr. GB(Subst)/BP/AF
Gerrigje Capoen procuratie gepasseerd voor notaris Jacob Waertman te Utregt op 13-04-1718

Vier mergen vijf hondt Weijland op Sevenhoeven genaemt het breeweer, daar 
noordw. de kinderen van Groen en zuijdw. Frederick Corstiaense de Groot, strec-
kende van de halve zevenhoevense Wetering

Johannes van Snellenberg mr. chirurgijn wonende binnen deser Steede 15-04-1718 1240 Gld.
990 Gld. contant en 250 Gld. met een Plegt
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185/fiche 372 Transport Robbert Campbel voor zichzelf en procuratie hebbende van juffr.

Gerrigje Capoen procuratie gepasseerd voor notaris Jacob Waertman te Utregt op 13-04-1718
Een halff Mergen meentlandt met een Steege daerbij, aen den Zoudendijck daer 
noordw. sijn excellentie den Gouverneur Lippe en zuijdw. Adriaen van Creethuijsen
streckende van den Zoudendijck aff westw. aen ter halver sloot van de wed.e 
Claes Rietvelt

Gerrit Groen 15-04-1718 115 Gld.

fiche 373 Procuratie Jacob Waertman, notaris 's Hoofs van  te Utrecht 
Gerrigje Capoen huijsvrouw van de heer
Robbert Campbell

Zij geeft procuratie aan haar man om te compareren te Ameijde en Tienhoven en 
Meerkerk voor Schout en Schepenen
En aan Johannes van Snellenberg, Frederick de Groot, Gerrit Groen en Gerrit Stam 13-04-1718
ijder in het bijsonder te transporteeren 

fiche 375 Plegtbrieff Johannes van Snellenberch mr. chirurgijn wonende binnen deser Steede GB(Subst)/BP/AF
de rente zal moeten worden betaald aan de regenten van Willem van Hullen zolang
hij leeft en na diens dood zal de 250 Gld. worden afgelost
speciale hypotheecq en onderpand:
Vier mergen vijf hondt Weijland op Sevenhoeven genaemt het breeweer, daar 
noordw. de kinderen van Groen en zuijdw. Frederick Corstiaense de Groot, strec-
kende van de halve zevenhoevense Wetering

Robbert Campbell wonende in Engelandt 15-04-1718 250 Gld.

187/fiche 376 Plegtbrieff Jan den Buerman wonende in Tienhooven GB(Subst)/BP/BvR
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Huijsinge en erve aan de Voorstraet, daer noordw. Johannis van Snellenberch en
07-05-1723 zuijdw. de wed.e Verhoeff, streckende vooruijt de diepte van de Lecq tot aen het

erf van Gerrit Verhoeff toe
Diaconij armen van Ameijde 26-05-1718 100 Car. Gld.

á 20 St. 't stuk

fiche 377 Transport Adriaen Gentman dhr Doctor, raed in de Ed.e agtbare vroetschap der Staedt en ontfanger van de GB(Subst)/JG/BP
generale middelen 's Lants van Utrecht
Twee Mergen twee hond weijlandt tussen de Aextersteege en kleijne Wetering
daer noordw. Aelbert Cornelisse Ouwerkerk en zuijdw. Gerrit Verweij, streckende
van de halve Aextersteege aff tot over de kleijne Wetering aen het Tienhoovense
landt toe

Gerrit Groenevelt wonende tot Ameijde 14-07-1718 250 Gld.
boven 250 Gld vier mudde goede witte haver
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fiche 379 Accoord Arien Hendrixe Speltenburg voor de eerste staek

Dirk Peterse wonende in Heijcop als in huwelijk hebbende
Annigje Hendrix Spelten-

burg
en als vader en voogdt van de onmondige kinderen verweckt bij sijn huijsvrouwe en
zich sterkmakende voor 

Johannis van Dijk getrouwd met Neeltje Dirx, sijn meerderjarige dogter tesamen voor de 2de staek
Jacob van Mourik weduwnaar en boedelhouder van wijlen Aeltje Hendrix Speltenburgh en als vader 22-09-1712

en voogd over de twee onmondige kinderen bij sijn huijsvrouw nagelaten
Andries Graves mr. chirurgijn getrouwd met Grietje van Mourik
Teuntje van Mourik meerderjarige dogter allen wonende te Lexmond tesamen voor de laatste staek

Allen erfgenamen van Grietje Adriaense van Tienhoven, wed.e van Hendrik
Gijsberts Speltenburgh, hun moeder, schoonmoeder en grootmoeder nog levende te
Lexmond

190/fiche 382 Extract Diderick Vink en Folkert Sterck, schepen der Stadt en Graefschap Leerdam
Testament Grietje Ariens v Tienhoven wed. Hendrick Gijsbertse

benoemd haar soon tot erfgenaam
Arien Hendrix of zijn kinderen en bij representatie, haar dochter
Annigje Hendrix of haar kinderen bij representatie en

de kinderen van haar overleden dochter Aeltje Hendrix in hun moeders plaats
Ieder krijgt 1/3 deel, maar als haar zoon Arien eerder dan zij overlijdt zonder erfge-
naam dan vervalt zijn 1/3 deel aan zijn zuster Annigje en bij haar vooroverlijden haar
kinderen en zijn zusters kinderen voor de helft. 03-08-1713
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191/fiche 384 Lootcedulle Arien Hendrixe Speltenburg wonende op Cortenoever PvdP/CvdS/CJ

Dirk Peterse als man en voogd 
Annigje Hendrix Spelten-

burg wonende in Heijcop
Jacob van Mourik als vader en voogd van sijne soo meerder, als minderjarige kinderen in huwelijk

verwekt aen Aeltje Hendrix Speltenburgh, sijn huijsvrouw zaliger, wonende op 
Cortenoever 11-02-1716
blinde erflotinge van alle vaste goederen als haer door overlijden van Hendrik
Gijsbertsen Speltenburgh hun vader en schoonvader zaliger is aanbestorven en nog
van Grietje Ariens, wed.e van wijlen Hendrik Gijsbertsen Speltenburgh, hun moeder
en schoonmoeder
Arien Hendrix Speltenburg: 
Hofsteede groot seven Mergen Lants met huijsinge en getimmer daarop op den 
Hogenwaert onder Ameijde, die in huer gebruijkt wert bij Jacobus van Pruijsen
Drie Mergen drie hond Lants aen de westseijde van den Lakerveltsen Dijk daer
noordw. den burggraeff en ten zuijden de kinderen van wijlen Joost Vink zaliger
Vier Mergen bouw en weijlandt op Cortenoever daer ten Oosten Leendert Claesen
van der Sluijs ende ten westen Teunis Janze de Jongh
Twee Mergen Lant op Zijdervelt onder Cuijlenborg 
Nog uit te keren Dirk Peterse 200 Gld.
Dirk Peterse:
Een hofsteede groot negen Mergen vijf hond en drie quaertierhond Landt met
huijsinge, bergen en schuer en verder getimmer daerop, streckende van den 
Hogendijk daer den tuijn staet agterwaerts tot het halver Zederik toe, alwaer ten 
oosten 't Cappettele van den Dom tot Utregt cs en ten westen de erfgenamen 
Wevelinghooven tot Gorinchem
Vier en een half Mergen Lants aen de Heijcopse Steegh
Anderhalf Merge Lants op Scherpenswijk onder de geregte van Lakervelt
Per 01-05-1716 een somme van 400 Gld. (200 Gld. van Arien Hendrix en 200 Gld.
van Jacob van Mourik
Jacob van Mourik:
Vier en een half Mergen Lants uijtterwaert met alle bepootinge en beplantinge 
buitendijks op Cortenoever, streckende van den buijtenkant van den dijk daer den 
tuijn staat ter halver sloot toe
Tien Mergen Lants aen de oostzijde van den Dijk op Lakervelt, sijnde 1/2 weer van 
Stamershoeff
Eene Mergen gijf hondt op Agthoven tegenwoordig in huer gebruikt wordende bij
Bastiaen Lossert
De helft van drie Mergen lants op Boeijcop. De andere helft behoort Adriaentje
Willems van Tienhooven. 11-02-1716
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194/fiche 390 Transport Aert Arense Venloo wonende aen de Zoudendijk GB(Subst)/AF/BvR

voor de duur van vier jaren gehuurd 
het Vruchtgewas van de boomgaerd op Agthooven onder Lexmond om den Huijse 
van ....  Uijtgesondert de boomvrugten in den hof aldaar 
van: 

Heer Walraven en juffrouw
Adriana van den Hoeve

speciale hypotheecq en onderpand:
Sijne huijsinge ende erve aend den Zoudendijk bij den Aert Arense Venloo bewoond
wordende daer noordw. Juffr. de Waell en zuijdw. Ark Stip
t reijsgewas van drie Mergen griendlandt in de Wiell agter de huijsinge van Aert
Arense Venloo waervan de grond in huere wordt ..om in cas van wanbetaling bij de 
verhuerders haer agterwesen soo aen het hipotheecq als aen 't Reijsgewas cost 
ende schadeloos te verhaellen. 14-08-1718 200 Car. Gld.

per jaar

195/fiche 392 Transport Arien Hendrixe Speltenburg wonende onder den Geregte van Lexmondt GB(Subst)/AF/BvR
Twee ackertjens bouwlandt aen de Tiendewegh daer oostw. Claes Vermaet en 
westw. Jan Vermaet
Vier Mergen Weij- en hooijlandt over de Aexterstege streckende van de halve 
Steege aff tot aen het Tienhovense Landt daer noordw. Gobel Stenis en zuijdw. de
kinderen van Groen
Twee Mergen Weijlandt tussen de Broek- en Aexterstege daer noordw. Claes
Vermaet en zuijdw. de wed.e Loosdorp streckende van de halve dwarssloot van de
kinderen van Gerrit Groen aff tot de halve Aexterstege toe

Hendrik Groenevelt schepen van Tienhooven 15-08-1718 2050 Gld
1050 en agt Rijxdaelders contant en 1000 Gld. met een plegtbrieff

fiche 394 Plegtbrieff Willem Daemen Hogenes wijncooper wonende binnen deser Steede GB(Subst)/BP/JvA
geleverde Genever of gedisteleerde waeteren
speciale hypotheecq en onderpand:
huijsinge, erve en schuur aen de Voorstraet daer noordw. Johannis van Creethuijsen
en zuijdw. Helmig van der Pijl streckende vooruijt de haeven tot agter aen de halve
Nieuwstraat
Hofje op den Doelacker in erfpagt van de stadt

Johannis van der Gaegh coopman in gedisteleerde wateren wonende tot Rotterdam 24-08-1718 800 Car. Gld.
Engeltje Willems Hogenes meerderjarige dogter van Willem Daemen Hogenes stelt zich borge
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197/fiche 397 Plegtbrieff Hendrick van Woudenberg mr. Rademaeker wonende binnen deser Steede GB(Subst)/AF/JV

speciale hypotheecq en onderpand:
halve Huijsinge, erve en boomgaert aen de Agterwech daer oostw. den Dijk
westw. de Gragt, noordw. de Kercke van Tienhoven en zuijdw. Jan den Buerman

Diaconij armen van Ameijde Adriaen van As, adm. Diacon 15-01-1719 100 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

fiche 398 Transport Cornelis Bruijn wonende te Ameijde GB(Subst)/JG/AF
cedeert uit een liefdegift ten behoeve van
root gr..elt Koeijbeest welke op stal staet van Baltus Jansen, hemeraed van 
Ameijde te behouden door Baltus Jansen tot 01-05-1721

de Kercke van Ameijde en 24-01-1719
diaconie armen

198/fiche 399 Erfpagtbrieff Arie van de Graeff borger deser Steede GB(Subst)/JG/BP
heeft in erfpagte genomen seker hofje off hoekjen erf gelegen op den Doelacker
Hij wil een huijsinge daarop bouwen 01-03-1719

fiche 400 Transport Willemijntje Jans v d Berch wed.e van Willem Houwniet
Willem Houwniet
Johannes Esvelt voor zichzelf en als vader en voogdt over sijne noch 3 minderjarige kinderen

verweckt aen
Maria Willemse Houwniet
Dirck Goethart getrouwd met Neeltjen Esvelt
Cornelis van der Well in egte hebbende Willemijntje Esvelt

Meerderjarige kinderen van Johannes Esvelt
Hendrick van den Ham als in egte hebbende Cornelia Houwniet
Willem Houwniet en
Hendrick van den Ham naeste bloedvoogden over de kinderen van Cornelis Houwniet

Huijsinge en erve binnen Ameijde daer oostw. de kinderen van Antonij Buijs en 
westw. Adriaen van Creethuijssen, noordw. de Straet en Zuijdw. het kerkhoff

Arien van den Andel koornmolenaer tot Ameijde  (hij is gehuwd met Jannette/Johanna van Esvelt) 04-03-1719

fiche 402 Transport Gijsbert Capoen Geregts boode der Stede Ameijde heeft procuratie van GB(Subst)/JG/AF
Helmich Aeldersen van 

Cuijlenborgh gepasseerd op 20-04-1719 te IJsselsteijn
huijs en erve benedensDams: voorhuijs, kamer, solder en ledige erff daer noordw.
Louwerents Francen en zuijdw. Jan Sam

Arie Ariense van As mede schepen te Ameijde 23-04-1719 561:10:0 Gld.
Hierop heeft Claes Vermaet nog 200 Gld. (met rente) volgens plegtbrieff sprekende
en Arie Ariense heeft hierop 300 Gld. sprekende (met rente)
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200/fiche 403 Procuratie Willem Verhoeven Schout, Henrick Stenis en Aaron van Otterspoor, schepenen

der stadt IJsselsteijn
Helmich Aeldersen van 

Cuijlenborgh wonende binnen  IJsselsteijn
Constitueert

Gijsbert Capoen boode der Steede Ameijde om te transporteren aan 20-04-1719
Arie Ariense van As wonende binnend e Stede Ameijde

fiche 404 Transport Peter Jansen Ottelander voor zichzelf en in huwelijk hebbende Jannigje Schram GB(Subst)/AF/JvA
Jannigje Schram voor de ene helfte en
Jan Wouterse Verheuvel
Willem Willemse Rietvelt so voor haerlieden selven ende nog als haer sterckmakende voor
Neeltjen Cornelis wed.e van Cornelis de Lught waervan de Comparanten een handschrift hebben

tesaemen geregtigt tot de wederhelfte van het landt
Een Mergen 3 hond en 50 Roeden Lant op Aextervelt, streckende van de halve
Aexterveltse Steege aff tot over de kleijne wetering toe

Jan Mercussen wonende in Tienhoven 26-04-1719 400 Gld.
kooppenningen zijn door Jan Mercussen met het casseren van de Plegtbrief voldaan

fiche 406 Transport Gijsbert Capoen Geregtsboode alhier GB(Subst)/JG/BP
Drie jaar renten over 440 

Rudolph Blomert wijncoper binnen Vianen 04-05-1719 52:16:0 Gld.

202/fiche 407 Transport Maeijken Aerts v Muijlwijck voor haerselven en noch beneffens GB(Subst)/JG/AF
Tonis Muijlwijck als aangestelde voogden over de drie minderjarige kinderen van Aert en Neeltjen

van Muijlwijk, beiden zaliger
Huijsinge, berch, schuurberch met acht mergen drie hond Landt aen de Broekstege
daer noordw. voor een deel Jan Ariense en Gerrit Groen en zuijdw. den heer
Schout van Lexmond, streckende van de halve Broeckstege aff westw. aen tot de
halve Cade Weterinch toe uitgesondert dat Gerrit Groen met Twee Mergen Landt 
in het eene weer leijt 

Pieter van der Pijl schout van Lexmond 23-05-1719 3037:16:0 Gld.
Belast met 2500 ten behoeve van de wed.e Spijker ende den soon van dhr. Spijker
537:16:0 contant en 2500 met Plegtbrieff

fiche 408 Transport Maerten Verhuijsen wonende in Nieuwpoort GB(Subst)/BP/AF
de helft van Vier Mergen hondt tussen de Broeck en Aexterveltse Steege daer
noordw. de wed.e Ottelander en zuijdw. Claes Vermaet waarvan de andere helft
Cornelis Gladbeeck behoort

Cornelis Gladbeeck wonende op Meerkerk 27-06-1719 250 Gld.
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fiche 410 Transport Pieter Groenevelt Raed in de vroetschap en schepen der stad Schoohoven GB(Subst)/AF/JvA

Twee huijse, erven en backerije met alle hetgene aen en indeselve huijsen aerdt en
nagelvast, mitsgaders tot die backerije gehorende is, waarvan de wederhelft Jacob
Groenevelt behoort, aan de Nieuwstraet, daer noordw. de kinderen van Pieter de
Jong en zuijdw. Antonij van Rooijen, streckende vooruijt de straat tot aen den 
brandsloot

Jacob Groenevelt borgermr. deser Steede 25-09-1719 2300 Gld.

204/fiche 413 Plegtbrieff Leendert Pieterse de Jongh wonende te Leerdam GB(Subst)/AF/AvA
geroijeerd en restant van een koeijbeest en een verken
gecasseerd speciale hypotheecq en onderpand:
31-12-1720 Een vierde portie in een huijs en erve aen de Nieuwstraet daer noordw. Jan 

Venlo en zuijdw. Jacob Groenevelt
Jacob Tonissen Heijcoop wonende onder Heijcoop 08-10-1719 54 Gld.

á 20 St. 't stuk

fiche 414 Plegtbrieff Hendrik Adriaense van GB(Subst)/JG/JV
Woudenberg mr. rademaeker, wonende binnen deser Steede

speciale hypotheecq en onderpand:
Halve huijsinge en erve en boomgaert aen den Agterwegh daer noordw. Jan den 
Buurman en zuijdw. de kercke van Tienhoven streckende vooruijt den Dijk tot
agter aen de brandsloot of graft
de helft van een plegtbrieff van 600 Gld. als gevestigd op een huijs in de Nieuw-
straet als competerende is Antonij van Rooijen cs
Zijn Rademaekeswinkel

Diaconie armen Ameijde en Adriaan van As, adm. diacon 19-10-1719 200 Car. Gld.
Tienhoven

fiche 416 Transport Jan Janse Buerman GB(Subst)/AF/AvA
Damschuijt lang vijftien en wijt dertien voet met alle het want, mast, zeijlen, ankers,
haken, boomen, touwen en puts

Dirk Lodewijks v Bronsvelt en 27-11-1719 425 Car. Gld.+
Gerrigje Hardenbol egtelieden 4 silv.ducatons

100 Gld. contant met 4 silveren ducatons en 315 Gld. met een custing/Bijlbrieff

206/fiche 417 Bijl of custing Dirk Lodewijks v Bronsvelt getrouwd met
brieff Gerrigje Hardenbol

speciale hypotheecq en onderpand:
Damschuijt lang vijftien en wijt dertien voet met alle het want, mast, zeijlen, ankers,
haken, boomen, touwen en puts

Jan Janse Buerman sijne grootvader 27-11-1719 325 Gld.
Elk jaar af te lossen met 50 Gld.
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207/fiche 419 Plegtbrieff Arien van den Andel koornmolenaer wonende onder Ameijde GB(Subst)/AF/JvA

Copije speciale hypotheecq en onderpand:
geroijeerd en sijne huijsinge en erve aen de Francestraet daer oostw. de kinderen van Antonij
gecasseerd Buijs en westw. Adraiean van Creethuijsen streckende vooruijt de straet tot agter
19-04-1736 het kerkhoff

wed. en erven van Matthijs 04-12-1719 500 Car. Gld.
van Dulcken 400 Gld. uit cassatie van een plegte op huijs en erve in de Francestraat en 100 Gld.

wegens hetgene de wed.e van Willem Houwniet met accoord over leverantie 
van ijser aen Matthijs van Dulken verschuldigd is geweest

208/fiche 423 Transport Elisa Gordon Provisioneel griffier van de Ed. Camere van Justitie tot Vianen met authorisatie d.d. JG/BP/AF
22-03-1719 om te cederen en transporteren aan

Gerardt Bijlandt secret.s deses Geregts
Welbeplanten boomgaert met schuur daerinne schuijns tegensover de Nieuwstraet
streckende voorwaarts van 't Zandpadt of gemene wech tot agter aen den boom-
gaardt van Jan Stolkenaar toe daer oostw. de kerkgraft ende west. Helena Snoek
wed.e Schippers 750 Gld.
550 Gld. ten behoeve van Ontfanger Gentman tot Utregt wegens plegtbrieff d.d. 
21-07-1710, welke plegt Gerard Bijlandt tot zijn last neemt en 200 Gld. contant

209/fiche 426 Copia Elisa Gordon Provisioneel griffier van de Ed. Camere van Justitie tot Vianen met authorisatie d.d.
heeft authorisatie d.d. 22-03-1719 door mr. Nicolaas Lastdrager Raad in deselve 
Camere om te verkopen
Welbeplanten boomgaert met schuur daerinne schuijns tegensover de Nieuwstraet
streckende voorwaarts van 't Zandpadt of gemene wech tot agter aen den boom-
gaardt van Jan Stolkenaar toe daer oostw. de kerkgraft ende west. Helena Snoek
wed.e Schippers
Jacobus Visbagh was in pericule als eersten Coper ende sijne borgen was 
Hendrik van Woudenberg en Aerien Aertz Corevaar die in gebreken sijn gebleven
om de  kooppenningen aan handen van den verkoper te voldoen
Er is een capitaal van 550 Gld. gevestigd op de boomgaard ten behoeve van dhr.
ontfanger Gentman tot Utrecht conform plegtbrieff d.d. 21-07-1710
De nieuw koper zal twee borgen moeten hebben
Ingezet door 

Gerard Bijlandt op 670 Gld. en afgeslagen op 750 Gld.
Borgen zijn: Johannis van Snellenberg en Johannis van Creethuijsen
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fiche 433 Requeste dhr aan de Ed.e Camere van Justitie tot Vianen

Elisa Gordon Elisa Gordon griffier deser Ed.e Camere dat
Supp.t Hendrik van Woudenberg en

Neeltje Adriaens Bijl ofte haerlieder wedersijtse gematigde publiecq aen den meestbiedende ten over-
staan van dhr. en mr. Nicolaas Lastdager Raadt in dese Ed. Camere als commissa-
ris op den 07-04-1717 hadde doen verkoopen sekeren Boomgaerdt met de schuur 
daarinne schuijns tegensover de Nieuwstraet met expresse conditien dat de uitge-
loofde cooppenningen in een reij enemaal op 01-05-1717 aen den handen van de 
vertoonder werden betaalt. Deze Boomgaert, Schuur en Wagemakersput was ge-
kogt door Jacobus Visbagh voor 900 Gld met borgen Hendrik van Woudenbergh 
wonende tot Ameijde en Arien Aerts Corevaar, welke woonagtig was buijten het
territoir van dese Ed.e Camere en dat den cooper sowel als sijne borgen in gebreke
sijn gebleven. De cooper was woonagtigh te Utrecht.
Verzoek om den Boomgaerdt andermaal te verkopen. Dit wordt toegestaan 22-03-1719

213/fiche 437 Plegtbrieff Adriaen Diepenhorst wonende binnen deser Steede GB(Subst)/AF/AvA
250 Gld. leverantie van hout, kalk en steen door Adriaen Diepenhorst vertimmerd aan het 

huis: huijsinge erve en boomgaert aen de Nieuwstraat daer noordw. IJsbrand Coll
en zuijdw. de kinderen van Jan Willemse Diepenhorst, streckende vooruijt de 
Nieuwstraat tot agter de brandsloot

Johannis van Creethuijsen en
Toontje Verhoeff egtelieden 27-02-1720 250 Gld.

214/fiche 440 Transport Gerard Bijlandt uit kragte van procuratie van AF/AvA/APG
Pieter Hooijmeijer wonende te Moordregt welke procuratie d.d. 18-02-1720 is gepasseerd voor Pieter

de Lange, notaris t Nieuwerkerk op den IJssel 
Vaste goederen binnen Ameijde van wat benaminge deselve ook soude mogen
sijn

Claes Vermaet heemeraadt van Tienhoven. sijn vooroverleden vrouws vader 08-03-1720

215/fiche 442 q.tie Pieter Hooijmeijer wonende te Moordregt bekent bij deze ontfangen te hebben uijt handen van 
Claes Vermaet sijn eerst overleden huijsvrouwen vader 

alle goederen off gelden als Neeltgen Vermaat, sijne overleden huijsvrouw wegens
haar moederlijcke goederen van gemelten Vermaet haere vader te eijssen hadde
als ook van sodanige goederen of erfportie als sijn overleden huijsvrouw was
competerende uijt de nalatenschap van Jan Aeldersen van Cuijlenborg, haere
gewesen neeff 19-02-1720
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fiche 443 Transport 3 IJsbrand Coll koopman binnen Ameijde en GB(Subst)/AF/APG

obligaties Niesje de Bruijn egteluijden woonagtich binnen Ameijde
proventie
Utregt Jacobus Leijdecker bedienaar des goddelijcken woorts in de gemeente Jesu Christii tot Middelborg in 

Zeland drie obligatien alle ten lasten en comptoire van de Ed. Mog. Heeren Staeten
van Utregt ijder van 500 Car. Gld. tesamen 1500 Gld. volgens authorisatie d.d. 
20-06-1711 beleijt ten lijven van 

Maarten Coll doen oudt seventien Jaeren waarvan moeder is de Niesje de Bruijn. Obligatie is 
genummerd 222 en in mergine van dien andere deell folio 3448. 1605
de tweede geconverteerde losrente obliagttie van 500 Gld. is beleijt ten lijve van

Thijmen Coll doen oudt vijftien Jaeren waarvan de moeder is Niesje de Bruijn. Obligatie is 
genummerd 223 en in mergine van dien andere deel folio 3449
de derde geconverteerde losrente obligatie van 500 Gld. beleijt ten lijve van

Dirkje Coll doen oudt Elff jaeren waarvan Niesje de Bruijn moeder is. Obligatie is genummerd
224 en in mergine ander deell ook folio 3449 1606, 12-03-1720 1500 Car. Gld.

fiche 446 Transport v Arien van den Andell koornmolenaer van Ameijde GB(Subst)/AF/AvA
50 voeten erf Vijftig voeten erff in de lanchte ider voet van elff duijm langs de Francestraat daer

westw. Adriaan van Creethuijsen streckende oostw. aen tot aen het erff van
Arie Pieters van de Graaf tot aan de goot van het Schoolhuijs

Arie Pieters van de Graaff en 10-04-1720
Jannette van Dam echtelieden 140 Gld.

fiche 449 Transport Borgermr. en Schepenen GB(Subst)/JG/TS
van Ameijde in die q.t ten Lasten van (als opzienders van de goederen van) Willem van Hullen absent AF/AvA/JvA/

Vier Mergen drie hondt en 50 Roeden boomgaert, weijland en hooijlandt aen de SvH/APG
Broekstege daer noordw. Lourentse Fransen ende zuijdw. Frans Janse Hacker
streckende van de halve Broeksteege tot de halve Aextersteege met getimmer, 
bepotinge en beplantinge daarop

Frederick de Groot 400 Gld. met plegtbrieff en 570 contant 01-05-1720 970 Gld.

fiche 451 Plegtbrieff Hendrick van Woudenberch wonende binnen deser Steede GB(Subst)/JG/SvH
600 Car. Gld. wegens op 17-06-1717 ontvangen obligatie te Utrecht. Deze obligatie
wordt door deze plegtbrieff geroijeerd en gecasseerd
speciale hypotheecq en onderpand:
Huijs, erve en boomgaert aen den Achterwech daer oostw. den dijck, westw. de 
Statsgraft, noordw. de Kercke van Tienhooven en suijdw. Jan den Buerman
de helft van 600 Gld. als gevestigd staat op een huijsinge, schuur en erve aen de 
Nieuwstraat ten laste van Antonij van Rooijen conform plegt d.d. 21-02-1716

Cornelis Haselendonck borger en inwoonder der stadt Utrecht 20-05-1720 600 Car. Gld.
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219/fiche 454 Transport Cornelis Coppelaer en GB(Subst)/CV/WL

Bastiaen de Heer groot-armmmeesteren der heerlijkheijt Tienhooven
Willem Ariense Decker
Gerrit Groen
Evert Coppelaer
Roeloff de Hoop diaconie armmeesteren van Ameijde en Tienhooven

Huijsinge en erve onder Tienhoven over de reviere de Lecq naest de Malesteegh
Claes Melsen 02-06-1720 170 Gld.

50 Gld. die speciaal op het voors. huijs en erve ten behoeve v de huijsarmen deser
heerlijkheijt gevestigd stond. 50 Gld. aan geld. En ook van de 70 Gld. voldaen

220/fiche 457 Plegtbrieff Arie van de Graef en GB(Subst)/AF/JvA
geroijeerd en Jannette van Dam egtelieden 
gecasseerd speciale hypotheecq en onderpand:
10-07-1721 Grient, bepoting en beplanting tesamen een en een half Mergen aen de Sluijsendijk

daer oostw. Pieter Stenis en westw. de Wed.e Ottelander streckende uijt de Vliet
tot de halve Liesteege
Een Mergen Lant binnen de Wiel Cade bij de sluijsen binnendijks
Een huijsje en erve op den hoek van den Dam bij hen bewoond
Twee huijsen en erfjens op den Doelacker
Een ledig erff met de betimmering erop binnen Ameijde daar oostw. Arie van den
Andel en westw. Adriaen van Creethuijsen

Margareta van der Pijl wed.e Jan Claesen de Wael 29-06-1720 800 Gld.

221/fiche 459 Transport Cornelis Gladbeek mr. timmerman (te Meerkerk) GB(Subst)/TS/APG
Aert Gladbeek
Cornelis van Zeijl als getrouwd met Geertruijt Gladbeek
Geertruijt Gladbeek
Toontje Gladbeek
Cornelia Gladbeek
Schrevelina Gladbeek kinderen en erfgenamen van Adriaentgen Schrevel en haere moeder in leven

huijsvrouw van Cornelis Gladbeek
Vier Mergen daer noordw. de wed.e Johannes Ottelander cs en zuijdw. Claes
Vermaet, streckende van de halve Broeksteege tot aen de halve Aexterveltse
Steege toe

Tonis Schalcken v de Graeff wonende tot Ameijde 22-07-1720 700 Gld.

versie 01, juni 2018 uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 59 van 71



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 2
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
222/fiche 461 Transport Cornelis van Gogh predicant van de Remonstrantse gemeijnte in Nieuwpoort als speciaal gemachtigde GB(Subst)/JG/TS

van
Steven van Nellestijn Raed ord.s in den Ed. hove provintiael van Utregt voor zichzelf en als man en voogd
Cornelia Johanna v Rooijen

procuratie gepasseerd te Utrecht d.d. 12-07-1720 25-07-1720
Griendinge en hoeckje boomg.t aen de Sluijse tesamen ontrent 3 Mergen daer 
noordw. de Teeij van de hoogendijk, zuijdw. de WielCade, oostw. den Zoudendijk
en westw. de Wiel

Arie Cornelissen van 25-07-1720 335 Gld.
Woudenbergh mr. smid deser Steede

223/fiche 464 Copije Jacob Woertman, notaris 's hoofs van Utregt
Procuratie Steven van Nellestijn heer en mr., Raed ord.s in desen Ed. Hoove voor zichzelve en als man en voogd v.

Cornelia Johanna v Rooijen waarbij hij geboorte heeft
constitueren en maken magtigh

Cornelis van Gogh predicant van de Remonstrantse gemeijnte in Nieuwpoort 
Griendinge en hoeckje boomg.t aen de Sluijse tesamen ontrent 3 Mergen daer 
noordw. de Teeij van de hoogendijk, zuijdw. de WielCade, oostw. den Zoudendijk
en erven van Tonis Dirksen c.s. en westw. de Wiel. 

Arie Cornelissen van
Woudenbergh 12-07-1720

224/fiche 467 Copije Bastiaen Jansen de Ridder in sijn leven hemeraet van Tienhoven heeft testament d.d. 25-02-1716 gepasseerd
Uijtcoop voor Schout en Schepenen van Tienhoven en heeft als mede erfgenamen benoemd:

de kinderen van zijn zuster Jannigie Jans de Ridder verwekt bij Hendrik Gerritse
van de Weverwijk voor 1/3 deel

Heijltgen en Jannigie en
Hendrix van de Weverwijk

doch Jannigie Hendrix is overleden, wiens vader erfgenaam is en nu geregtigd tot
1/6 portie. Hendrik Gerritse van de Weverwijk wil vanwege zijn hoge leeftijd deze 19-08-1720
goederen in gemeenschap houden met sijn dochter Heijltgen, huijsvrouw v Hermen
Tonisse en zij beloven Hendrik te alimenteren en onderhouden zijn leven lang 600 Car. Gld

226/fiche 473 Transport Claes Vermaat heemraad van Tienhoven en GB(Subst)/AF/SvH
Jannigje Vermaat sijne dogter

Twee hont boomgaart daer oostw. Jan Vermaat, westw. Gobel Stenis, noordw. de
Tiendeweg en zuijdw. den tipsloot

Willem Loosdorp 08-09-1720
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fiche 474 Transport Claes Vermaat heemraad van Tienhoven en GB(Subst)/AF/SvH

Jannigje Vermaat sijne dogter
Boomgaart ontrent eene Mergen daer oostw. de Broekstege, westw. Hendrik 
Groen, noordw. den Tiendeweg, zuijdw. den tipsloot
Voldaan met een obligatie

Willem Loosdorp 08-09-1720

fiche 477 Transport Leendert Pieterse de Jonge GB(Subst)/JG/AF
Maegje Pieters en
Maria Pieterse de Jong kinderen en erfgenamen van Pieter Pieterse de Jonge den Ouden en Neeltgen 

Leenderts, haar vader en moeder zaliger en nog als erfgenamen van
Daniel Pieterse de Jonge, hun overleden broeder
Huijsinge en erve aan de Nieuwstraat daar noordw. Jan Venlo en Zuijdw. Jacob 31-12-1720
Groenevelt, streckende vooruijt de straet tot agter aan 't erf van Jan Venloo
Nog bezwaard met een last van 350 Gld. als den huijsarmen van Tienhoven daarop
sprekende hebben en welke Pieter Pieterse de Jonge op zich neemt

Pieter Pieterse de Jonge 625 Gld.

fucge 479 Affstand van Leendert Pieterse de Jonge GB(Subst)/JG/TS
erffpagtgoed Maegje Pieters
en wederom Maria Pieterse de Jong kinderen en erfgenamen van Pieter Pieterse de Jonge den Ouden en Neeltgen 
overgeven Leenderts, haar vader en moeder zaliger en nog als erfgenamen van
van dien Daniel Pieterse de Jonge, hun overleden broeder

Vader had een hofje in erfpagt op den Doelakker voor 4 Gld. per jaar te betalen
aan de burgemeester van Ameijde. Daar noordw. Willem Damen en zuijdw. den
armen dezer Stede.

Pieter Pieterse de Jonge 31-12-1720

229.fiche 482 Transport Gobel van Stenis mr. Rademaker, wonende tot Meerkerk GB(Subst)/AF/SvH
Een Mergen vijf hont aan twee percelen aan den andere gelegen met zijn bepoting
en beplantinge daarop naast elkaar gelegen daar noordw. den tipsloot en zuijdw.
Johannes van Oostrum tot Lexmond, streckende van de stadtsgraft tot aan de 
dwarssloot van Jannigje Mercussen

Jannigje Mercussen laatst wed. van Bastiaen de Hertoogh 20-01-1721 800 Gld.

Hermen Vermaat en
Leendert van Slidregt soon en swager (is schoonzoon) van Jannigje Mercussen
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230/fiche 485 Plegtbrieff Jan Jansen van Melsen mr. timmerman wonende binnen dese Stede GB(Subst)/JG/TS

geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Huijsinge en erve aan de Nieuwstraat daar oostw. de wed.e Gerrit Verhoef en 
18-06-1728 westw. de wed.e de Reus, westw. den Dijk en zuijdw. de Straat

Bastiaan van Ree 24-02-1721 500 Car. Gld.
Op 02-03-1714 Plegtbrieff van 600 Gld. afgelost

fiche 488 Transport Hermanus van Wijk als in huwelijk hebbende Neeltgen Barten van Bueren, die tevoren getrouwd is GB(Subst)/AF/SvH
geweest met Hermanus Diepenhorst
Vier hont en vijfentwintig Roeden grient met het gewas erop op Aextervelt, 
strekkende van 't land van de kinderen van Jacob Willemsen af tot oostw. op aan 't
land van de kinderen van Jacob Willemsen daer noordw. Roel de Hoop en zuijdw.
Claas Vermaat

Leendert en Pieter Jansen wonende binnen Ameijde
Diepenhorst 09-06-1721 150 Gld.

GB(Subst)/AF/SvH
232/fiche 490 Transport Hermanus van Wijk als in huwelijk hebbende Neeltgen Barten van Bueren, die tevoren getrouwd is

geweest met Hermanus Diepenhorst
Vier hont en vijfentwintig Roeden land met het gewas daarop op Aextervelt, 
strekkende van het hooiland af tot aan het bouland naar de Broekstege toe daar
noordw. Roel de hoop en zuijdw. Claas Vermaat

Leendert en Pieter Jansen wonende binnen Ameijde
Diepenhorst 09-06-1721 150 Gld.

fiche 491 Plegtbrieff Jannette van Dam wed.e van Arie van de Graeff GB(Subst)/AF/JvSb
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Grient, bepoting en beplanting tesamen een en een half Mergen aen de Sluijsendijk
25-03-1739 daer oostw. Pieter Stenis en westw. de Wed.e Ottelander streckende uijt de Vliet

tot de halve Liesteege
Een Mergen Lant binnen de Wiel Cade bij de sluijsen binnendijks
Een huijsje en erve op den hoek van den Dam bij hen bewoond
Twee huijsen en erfjens op den Doelacker
Een ledig erff met de betimmering erop binnen Ameijde daar oostw. Arie van den
Andel en westw. Adriaen van Creethuijsen

Margareta van der Pijl wed.e Jan Claassen de Wael 10-07-1721 2100 Car. Gld.
cassatie van een plegt van 800 Gld. d.d. 29-06-1720 aan de wed. de Wael schuldig
1300 Gld. aan contanten
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234/fiche 497 Acte van Arij Hendrikse van mr. Raedemaecker wonende tegenwoordig onder de heerlijkheijd van Jaersvelt GB(Subst)/TS/AF

belofte van Woudenberg geeft te kennen dat hij door misfortuijn als anders voorheenen al in staed was
te sullen geraekt om sigselven, sijn vrouw en kinderen te doen substisteren en bijgevolge 
restitueeren genoodsaekt was gworden de armen besorgers van Ameijde en Jaersvelt te ver-
t geene van soeken dat sij aen hem en desselfs vrouw en kinderen de nodige assitentie wilde
de armen doen, gelijk deselve nu eenige tijd herwaarts al hadde gedaen en eenige penningen
genoten is voor hem al hadde uijtgeschoote waarin deselven nog continueerden soo verclaerde

Arij dat sijn intentie niet was dat de voorschreve armen die penningen voor hem
reets uijtgeschoote of naer desen nog soude komen uijtteschieten soude quijt sijn, 
etc etc.
Hij belooft dat wanneer de vader van Arij sal wesen overleden en dat wel uijt de
goeeren Arij aangecomen door erfenisse van Eijgie Maertens Verhoef, zijn schoon-
moeder (= Stiefmoeder) en bij Arij's vader in lijftijgt worden beseten, de erfportie 11-08-1721
krijgt dan zal hij dese affecteren en verbinden ten behoeven van de Pro Deo
armen van Ameijde en Jaervelt

fiche 498 Transport Hendrik Theeuwe v Gelder als in huwelijk hebbende Maecke Claes van Waeij GB(Subst)/JG/AF
Aert Cornelisse als getrouwd met Willemijntje Claes van Waeij

Huijsinge, boomgaert en hennipland aan den Soudendijk daer noordw. de Meent
en zuijdw. den secretaris Bijland van Ameijde, oostw. den Soudendijk en westw. 
de erfjens van de Stad
Zeven hond bouwland op Sevenhoeven, strekkende van over de Meentkaede af tot
de halve Sevenhoevense Wetering toe daer noordw. de wed.e Adriaen Verhoef en
zuijdw. sijn Excellentie

Hendrik van der Ham wonende op de Sluijsen 16-09-1721 880 Gld.
IJsbrand Col had 600 Gld. sprekende op dit land en neemt Hendrik v der Ham over

fiche 501 Affstand van Hendrik Theeuwe v Gelder als in huwelijk hebbende Maecke Claes van Waeij GB(Subst)/JG/TS
erffpagtgoet Aert Cornelisse als getrouwd met Willemijntje Claes van Waeij
en weder hadden van de Stede Ameijde in erffpagt griendinge tussen de Meentkaede en het
overgevinge land van Hendrik en Aert ten last van 12 stuijvers jaerlijx en doen dit over op
van dien Hendrik van der Ham wonende op de Sluijsen 16-09-1721

fiche 504 Transport Jannigje Mercussen wed.e Peter Vermaet en laetst van Bastiaen de Hertoog en enige erfgenaam van GB(Subst)/AF/SvH
Jan Mercussen
Huijsje en erffje aen de Peperstraet daer oostw. de wed.e de Reus en westw. 
Jannigje Mercussen zelf

Johannes Hendrikse Pijssel 20-09-1721
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237/fiche 506 Transport Hermen Olij GB(Subst)/JG/TS

Gijsbert van Muijden en
Dirk Boeren in qualiteit als voogden over de nagelaten kinderen van Aerjaerntje van Muijden

en Aeltje Boeren zo uit 't eerste als 2de huwelijk door Hermen Olij aen haer
verwekt
Huijsinge, boomgaert en hennipakker tesamen een Mergen op Liesvelt daer oostw.
den Rentmr. Peijll en westw. Pieter Ambueren, strekkende vooruijt de Vliet tot 
agter ter halver Liesstege 
Frans Hakker heeft hier een capitaal van 400 Gld. op sprekende wat Willem Ariens
Dekker overneemt

Willem Ariense Dekker 400 Gld. met de plegt en 222 aan contant geld 02-12-1721 622 Gld.

238/fiche509 Transport Adriaen van Creethuijsen coopman wonende te Cuijlenborg GB(Subst)/TS/AF
is mede erfgenaam van Adriaen Brouwer, in leven Secret.s van Ameijde
Hijsinge en erve op de hoeck van de Nieuwstraet daer zuijdw. den Dijk of Heeren-
weg ende noordw. nu Adriaen Jansen Diepenhorst strekkende ten oosten van de 
straet aff westw. aan tot 't Rigeltje staende in 't gescheijt tussen 't hoekje dat gem.
Brouwer voor desen tot sijn hoff heeft gehadt en 't Boomgaertje daer ten eijnde
Verder zijn de coopconditien d.d. 03-11-1687 geldig wb lasten

Leendert en Pieter Jansen
Diepenhorst gebroeders wonende binnen deser Stede 08-12-1721 825 Gld.

fiche 512 Transport Robbert Labberton GB(Subst)/AF/SvH
Jacob Labberton en 
Jilis Nobel als in huwelijk hebbende Aeltgen Labberton

erfgenamen van Jacob Labberton en Lijsbet van Alphen in haer leven egtelieden
wonende allen te Schoonhoven
huijs, erve en boomgaertje ten westen van de affweg naer Tienhoven, daer oostw.
de afweg, noordw. den Dijk, westw. de stadt en zuijdw. een ledig erff

Bernardus van Es wonende binnen deser Stede 31-2-1721 120 Gld.
Hierop rust een last van 120 die de Kerk van Tienhoven erop sprekende heeft en
Bernardus op zich neemt

fiche 514 Transport Cornelis Cornelisse GB(Subst)/AF/JvA
Vermeulen wonende in Willige Langerak, in huwelijk hebbende Berbera Joosten de Coole

Voor een 24ste part mede erfgenaam van Bastiaan Janse de Ridder, overleden in
Tienhoven
Een 24ste part in bouw, hooij en weiland gecomen uit de boedel van Bastiaen Jans
de Ridder volgens inventaris d.d. 20-07-1716 gemaakt

Jannigje Mercusse laetst wed.e van Bastiaen den Hartog, wonende in Tienhoven 02-01-1722 412 Gld.
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fiche 516 Plegtbrieff Johannes Hendrixe Pijsel GB(Subst)/JG/AF

speciale hypotheecq en onderpand:
Huijsinge en erve aen de Peperstraet daer oostw. de wed.e de Reus, en westw. de
wed.e Bastiaen den Hertog

3 kinderen v Arien Aertsen 16-01-1722 125 Car. Gld.
van As á 20 St. 't stuk

fiche 518 Plegtbrieff Gobel van Stenis mr. Rademaker wonende tot Meerkerk GB(Subst)/AF/JvA
geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd Vier Mergen en 50 Roeden Lant in twee parceelen naast elkaar op Aextervelt
15-11-1731 daer noordw. Pieter Pieterse de Jong en zuijdw. de kinderen van Jan Kersberge

strekkende van de halve Aextrerveltse steege aff tot aan den dwarssloot van 
Willem Loosdorp

Jannette de Rie wed.e wijlen dhr. Dirk Spijker, in leven Subst. Drossaert en Schout van Ameijde 20-02-1722 400 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk

fiche 521 Transport Catharina van Snellenberg wed.e van Antonij den Hertog voor de ene helft en GB(Subst)/JG/TS
Barent Winterswijk als in huwelijk hebbende Johanna den Hertog
Heijmen Hermense en
Claes Stout als aengestelde voogden bij de weeskamer van Ameijde over 
Willem
Aletta en
Cornelis den Hertog onmondige kinderen van Antonij den Hertog verwekt aen Beertje Stout

acte van accoord
Adriaentgen Hermens wed.e van Hendrik Jansen van Vennik ter andere sijde

Huijsinge en erve aan de Nieuwstraet daer noordw. Willem Damen en zuijdw. 
Frans Hakker
Nog op last van 1000 Gld. dewelke Beatrix van der Peijll per obligatie ten laste heeft

Adriaentgen Hermens zij neemt deze 1000 Gld. schuld op zich 16-03-1722 1000 Gld.

fiche 525 Transport Daniël Carriaen bode tot Lexmod GB(Subst)/AF/JvSb
Huijsinge, schuer, erve, boomgaert met bepotinge en beplantinge daerop, daer 
oostw. den Dijk, westw. en zuijdw. de Stadsgraft en noordw. de kinderen van
Arien Aertsen van As

Frederik Corstiaense de 30-04-1722 975 Gld.
Groot

fiche 527 Transport Jan Venloo wonende binnen deser Stede GB(Subst)/AF/JvA
Boomgaert met sijn bepotinge en beplantinge daer oostw. de straet, westw. de
stadtsgraft, noordw. de gemeeneweg en zuijdw. Pieter de Jong 

Jannigje Mercusse laetst wed.e van Bastiaen de Hertoog 03-05-1722
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fiche 529 Plegtbrieff Frans Leendertse van Waert en GB(Subst)/JvSb/NV

geroijeerd en Aeltje Dirx van Alphen egtelieden wonende binnen Ameijde
gecasseerd speciale hypotheecq en onderpand:
13-11-1725 Huijsinge, erve en boomgaert aen de Agterweg, strekkende voor van de Dijk tot de

stradsgraft toe, daer noordw. Arie Vink en zuijdw. de kerke van Tienhoven
Annigje Gerrits Groenevelt wed.e van Pieter Verheij 08-05-1722 125 Gld.

fiche 534 Plegtbrieff Arien Aertse Corevaer als in huwelijk hebbende Magteltje van Woudenberg GB(Subst)/AF/JM
geroijeerd en en in die q.t mede erfgenaam van Eijgje Maertens Verhoeff
gecasseerd speciale hypotheecq en onderpand:
07-05-1733 1/6 part in een huijsje, erve en boomgaert aen de Agterweg daer noordw. de Kerk

van Tienhoven en zuijdw. Jan Buurman
1/6 part in een plegt ten laste van Antonij van Rooijen op zijn huijs in de Nieuwstraet
1/6 part in een obligatie van 300 Gld. ten lasten van de kinderen van Johannes 
Ottelander
1/6 part in alle andere obligaties en landen en rentebrieven als volgens inventaris 
d.d. 15-03-1708 gemaekt bij Hendrik van Woudenberg als weduwnaar en lijftogte-
naar van Eijgje Meertens Verhoeff. Accoord 07-03-1709

Diaconij armen van Ameijde 11-05-1722 400 Car. Gld.

fiche 538 Transport v Jan Sam en GB(Subst)/AF/JM
e plegtbrieff Adriaen den Ottelander
geroijeerd en Willem Loosdorp en
gecasseerd Thomas Langerack diaconij armmeesteren der Stede Ameijde en de heerlijkheijd van Tienhooven
10-06-1733 300 Gld. ten laste van Frans Cornelisse Schoenmaker gevestigd op een huijs en 

erve aen de oostseijde van het Stadhuijs vermogens plegtbrief d.d. 30-05-1651 aen
de Diaconij schuldig bekend
een capitale somme van 157:5:0 ten lasten van Neeltje Corssen, wed.e Frederik
Heijmense de Groot en Corstiaen Frederikse de Groot haer soon gevestigd op een
huijs en erve aen de oostseijde van de haven ten behoeve van de Diaconij volgens
Plegt d.d. 31-12-16??

Frederik Corstiaens d Groot 24-05-1722 457:5:0 Gld.
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253/fiche 541 Transport Anthonij van Rooijen voor 1/2 en GB(Subst)/JG/JvSb

Gerrit Mullerts als in huwelijk hebbende Catharina van Es 
Catharina van Es

Gerrit Mullerts nog als voogd over Reijmer van Hommelen verwekt aen 
Maria van Es voor de andere 1/2

(Erven van Jannigje Wouters van Heijkop/v Veen, wed.e Michiel Pieters v Es
en later hertrouwd met Anthonij van Rooijen)
Huijsinge en Erve aen de Nieuwstraat daer noordw. Jacob Groenevelt en zuijdw.
Maes Measse van Eck, strekkende vooruijt de halve Nieuwstraet tot agter aen de
brandsloot toe

Huijbert Verburg Capitaal van 600 Gld. welke Hendrik van Woudenberg en kinderen ten lasten op 
het Huijs sprekende hebben volgens Plegtbrieff d.d. 21-02-1716 en een capitaal van
125 Gld.  En een van 75 Gld. op het huijs heeft d.d. 19-02-1717 en voorts 141:11:0 02-06-1722 941:11:8 Gld.
aan contant geld

255/fiche 545 Transport v Arie Gijsberden voor sigselven GB(Subst)/AF/JvSb
een obligatie Jan Pleunen Nomen die hier mede compareerde voor de nog 3 minderjarige kinderen van Pieter 

Gijsbertsen verwekt aan Adriaentgen Bastiaens Haege
Peter Gijsbertsen is een soon en enige erfgenaam geweest van Neeltjen Ariens
Noomen
Capitaal van 2000 Gld. per obligatie ten laste van de Provintie van Hollandt d.d.
04-02-1697 folio 34 geaggreert den 28-01-1698 nr 538 Reg. folio 82

Magteld Jans wed.e van Cornelis Aelbertse 03-06-1722 2000 Gld.

256/fiche 547 Transport Helena Snoeck wed.e Pieter Jansen Schippers JvsB/JM/NV
Boomgaert met bepootinge en beplantinge aen de Agterweg daer oostw. Gerard
Bijland en westw. de gemenen weg of Jan den Buurman, noordw. Willem Loosdorp
of den Dijk en zuijdw. de wed.e van Arie Willemse Dekker

Gerard Bijland subst. Schout en secret.s deses Geregts 11-07-1722 775 Gld. + een
100 Gld. wegens een Plegtbrief dat den huijsarmen hierop sprekende hebben gouden pistool

tot 9:9:0 Gld.

fiche 550 Transport Gerard van Ophuijsen koopman binnen dese steede GB(Subst)/AF/JvA
Huijsinge, speelhuijs en erve aen de oostsijde van de have, daer noordw. Johan van
Creethuijsen en zuijdw. Fredrik de Groot, streckende vooruijt de have off straet tot
agter in de diepte van de lecq

Jannigje Vermaet wed.e van Christoffel Reijne 04-12-1722 1700 Gld.
capitaal van 500 Gld. als de erfgenamen van Maarten Florisse volgens plegt d.d. 
24-08-1660 op het huijs en erve sprekende hebben en een Plegt van 500 Gld. ten
behoeve van Jannigje Vermaet en 700 Gld. contant geld
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259/fiche 553 Plegtbrieff Jannigje Vermaet wed.e van Christoffell Reijne GB(Subst)/AF/JvA

speciale hypotheecq en onderpand:
Huijsinge en erve aen de aen de oostsijde van de have, daer noordw. Johan van
Creethuijsen en zuijdw. Fredrik de Groot, streckende vooruijt de have off straet tot
agter in de diepte van de lecq

Gerard van Ophuijsen 04-12-1722 500 Car. Gld.
In de Marge
05-05-1757 Machtelt Dammis Brouwer wed.e wijlen dhr. Gerard Bijlandt, in leven burgemr. en secret.s in q.t als wed.e en

boedelhouster van hem is volgens acte d.d. 08-02-1724 geregtigd tot deze schuld-
brieff en het nog onafgeloste deel is door Bernardus Kuijlenborgh als in huwelijk 
hebbende Anna Schoonderwoerd, bevorens weduwe en bodelhouster van Rutgerus
Rijnen, in leven eenige nagelaten zoon en erfgenaam van wijlen Jannigje Vermaet
213:6:8 Gld. voldaan en betaald
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fiche 557 Plegtbrieff Claes Vermaet heemraet van Tienhoven en GB(Subst)/AF/JvA

geroijeerd en Jannigje Vermaet wed.e van Christoffel Reijne
gecasseerd wegens de kooppenningen een huijs van Gerard Ophuijsen
15-05-1723 speciale hypotheecq en onderpand:

Drie Mergen een hont weijlant genaemt den hoenderkamp, strekkende van de 
kleijne Wetering aff oostw. op tot den dwarssloot toe, daer noordw. de Tiendeweg
en zuijdw. IJsbrant Koll
Een Mergen een hont lant, streckende van de Aexterveltse stege aff tot den
dwarssloot toe daer noordw. Gerrit Verweij en zuijdw. Gobel Steenis
Vier Mergen Weijlant aen de Broeksteeg, streckende van de Broeksteeg aff tot de
Aextersteeg toe daer noordw. Cornelis Gladbeek cs en zuijdw. de kinderen van
Gerrit Groen
Drie Hont en 25 Roeden boomgaert streckende van de Broekstege aff tot den 
dwarssloot toe daer noordw. Jan Cornelisse Coppelaer en zuijdw. de wed.e 
Johannes Ottelander
Vier Mergen Lant strekkende van de Broeksteege aff tot aen de Aextersteeg toe
daer noordw. de kinderen van Jacob Willemse cs en zuijdw. Jan Verhoeff
Twee Mergen vier hond en 50 Roeden land genaemd het Smalweer
Drie Mergen lant strekkende van de Aextersteege af tot de kleijne Wetering toe
daer noordw. en zuijdw. sijne Excellentie
Vier Mergen van een Vijf Mergen Lant (de andere Mergen competeert Claes
Vergeer), streckende van de Aextersteeg aff tot de kleijne Wetering toe daer
noordw. Louwerens Franse en zuijdw. den armen van Ameijde
Twee Mergen twee hont lant strekkende van de Broecksteeg aff, tot de Schouw-
wetering toe daer noordw. Jan de Bruijn en zuijdw. sijne Excellentie
Vier Mergen een hont lant, strekkende van de Broeksteege aff mede tot de Schouw
of Sevenhoevense Wetering 
Drie Mergen drie hont land agter 't Klaphecke, streckende van den dwarssloot aff
tot de Zevenhoevense Wetering toe daer noordw. de Zantwetering en zuijdw. de
wed.e Daem Willemse Loosdorp en westw. de kade
4/5 parten van Twee hont Boomgaert aen de Tiendeweg genaemt Jan Aeldersen
boomgaert
Een capitael van 800 Gld. ten laste van de kinderen/erfgenamen van Antonij Buijs
gevestigd op huijs en landerijen gevestigd 
volgens plegtbrief van 200 Gld. ten laste van Pieter Ambueren op sijn huijs en 
landerijen
Een obligatie van 2400 ten lasten van Willem Loosdorp ten behoeve van Jannigje
Vermaet

Margareta van der Pijll wed.e van Jan Claesse de Waell, wonende tot Ameijde 04-12-1722 700 Car. Gld.
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fiche 566 Plegtbrieff Adriaen van den Andel koornmolenaer van Ameijde GB(Subst)/JvSb/JvA

geroijeerd en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseerd huijsinge en erve aen de Francestraet, daer oostw. de kinderen van Antonij Buijs en
28-02-1776 westw. Jannette van Dam, wed.e van Arie van de Graeff, daer noordw. de straet

en zuijdw. de kercke of het kerkhoff 
Timmerasie van de wintkoornmolen en huijsinge aen de Sluijsen

Jannetje de Rie wed.e van de heer Dirk Spijker 02-04-1722 600 Car. Gld.
á 20 St. 't stuk
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265/fiche 568 A Antonij den Hartoogh Transport folio 4
Arie Aertsen van As Transport folio 5V6

266/fiche 569 B Juffrouw Beatrix v der Pijll Obligatie folio 5

267/fiche 570 C

fiche 571 G Gerrit Schacken v de Graeff Transport folio 3V

272/fiche 572 H Hermen Bijll copije accoort folio 1
Hendrick Gerrise v Vianen Plegte folio 3

273/fiche 573 J Johannis Peijsel Plegte folio 7V

279/fiche 574 P Pieter Stenis Plegte folio 2

282/fiche 575 S Sander van Harten Plegte folio 7
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