
Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
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fiche 4 Plegtbrief Gobel Steenis mr. Rademaker, woonende tot Meerkerk BvB/AF/JV

2 mergen bouw en Weijlandt aan de Broeksteege daer Noordw. de Kinderen van
Johannes Ottelander en zuidw. de Secretaris Bijlandt 
4 mergen 50 Roeden Lant tussen de Broek en Aexterveltse Steege, daer Noordw.
Pieter de Jongh en Zuijtw. Johannes Jansen Cersbergh 
7 ½ hont Lant genaemt ’t Smalweer
11 hont Lant tussen de Broek en Aexterveltse Steege; daer noordw. de erfgen.van
Claas Vermaat, en Zuijtw. Cornelis Groen
2 m. 1 hont Lant in de Hoeff over de Steege daer noordw. de erfgen. Claas 
Vermaat en Zuijtw. Fredrik de Groot 
1 ½ merge lant daar Zuijtw. de erfgen. Claas Vermaat en Noordw. den 
armmeesteren.
2 seven honden Weijlant zamen 2 merge 2 hont daer noordw. De Wed.e Hendrik 
Groenevelt en Zuijtw. de Erffgen. Claas Vermaat.
2 hont lant aen den Tiendewegh daer Oostw. Willem Loosdorp ende Westw. de 
erffgen. Claas Vermaat 

Hendrik van Rooijen, ende egtelieden woonende onder Benschop, ende haeren Erffgen 06-05-1738 1000 Gld. á
Geertje Verhoeff zijn geldverstrekkers 20 St. 

fiche 8 Transport Eijmbert van Asch mr. Backer, wo. op Meerkerk AF(subst.)/DH/JV
Huijsinge ende erve Benedendams daer noordw. en Oostw. Louw van Loemwel  
en zuijdw. Jan Sam

Willem van Dam 09-05-1738 412 Gld.

fiche 10 Transport Eijmbert van Asch mr. Backer, wo. op Meerkerk AF(subst.)/DH/JV
boomgaert met een huijsje daerin benedensDams, Daer noordw. de wed.e en 
kinderen van Arie den Hooglander, ende Zuijdw. den voorn. De Groot

Fredrick de Groot 09-05-1738 384:9:0 Gld.
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fiche 11 Transport Willem Andriesz de Bruijn voor zichzelf als voor Gerrit Jansen de Jong AF(subst.)/DH/SG

Willem Gerritse in huwelijk hebbende Beertje Andriessen de Bruijn
Adriaentgen van de Hoek wed. wijlen Jan Andriessen de Bruijn
Willem Wansleven in huwelijk hebbende Neeltje Jans de Bruijn.
Peter Gijsberts als man van Neeltje Andriessen de Bruijn en als voogd van Dirk en Aeltje 

Eliassen Kruijff, meerderjarige kinderen van Pietertje Andriessen de Bruijn.
Jurrien Heunekneu in huwelijk hebbende Maria Jansen de Jonge, niet present, hiervoor comt
Hendrick Brongers als man van Neeltje Jansen de Jong en voogd over de minderjarige kinderen van 

Jacobje Gerrits.
kinderen en kindskinderen van Andries Willemse de Bruijn en Neeltje Jansen
Cortenoever.

Hendrick van den Ham wonende op de Sluijsen 14-05-1738 1130 Gld.

fiche 15 Plegtbrieff Hendrick van den Ham mr. smid wo. binnen deze Steede BvB(subst.)/DH/SG
is geroijeerd hijpotheecq en onderpand:
en gecas- huijsinge schuer ende erve op den hoeck van de peperstraet daer oostw. Arie 
seerd Woudenberg en westew. den rolaff na den hoogendijck 
29-01-1752 Breninck van den Beek wonende onder Tienhoven = geldverstrekker 19-06-1738 150 Gld.

fiche 18 Transport Dirck Verbree BvB(subst.)/AF/JV
2 M 1 hont Lant opde polder Aextervelt daer noordw. Willem Copier, ende Zuijdw. 
Hermen Vermaet

Willem Cornelisse van 
Tienhoven 16-07-1738 350 Gld.

fiche 21 Transport Peter de Graaff getrouwd met Geertruij Beijman BvB(subst.)/SG/DH
Geertruij Beijman
Beligje Beijman tezamen kinderen en erfgenamen van Dorethe en Elisabet Buijs

Eene mergen Landt op Liesvelt daer oostw. Willem Loosdorp en Westw. Heijmen  
en Leendert Ottelander streckende voor uijt de doove vliet tot agter ter halver  
Liessteeg

Gerardt Bijlandt secret.s deses Geregts 12-09-1738 214 Gld.

8/fiche 25 Transport Peter de Graaff getrouwd met Geertruij Beijman BvB(subst.)/SG/JV
Geertruij Beijman
Beligje Beijman tezamen kinderen en erfgenamen van Dorethe en Elisabet Buijs

vier hont boomgaert, en grient Lant op de Polder Aextervelt daer Noordw. den 
Secret.s Bijlant en Zuijtw. Jan van harten streckende Voor van den Dijk aff, tot 
aen den halven dwarssloot van den Secret.s Bijlant

Jacobus Verheij 12-09-1738 462:0:0 Gld.
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fiche 27 Transport Peter de Graaff getrouwd met Geertruij Beijman BvB(subst.)/DH/SG

Geertruij Beijman
Beligje Beijman tezamen kinderen en erfgenamen van Dorethe en Elisabet Buijs

huijsinge en erve op den hoek van de Francestraet daer oostw. de gemeene 
kerkstraet ende westw. Adriaen van den Andel 

Jacobus Verheij 12-09-1738 610:0:0 Gld.

fiche 29 Transport Bruno van Bijland subst. Schout ende AF/DH/SG
Gerardt Bijland secret.s deser geregte tesamen curateurs in de geabandonneerde boedel van
Jan van Alom in leven mr. kuijper binnen deser stede 

huijsinge, ende erve agter de Brouwerije de 3 Snoecken en mede inde Nieuwstraet
uijtcomende

Grietje Hortensius wed.e van Adriaen Jansen Diepenhorst 22-10-1738 430:0:0 Gld.

fiche 31 Plegtbrieff Grietje Hortensius wed.e van Adriaen Jansen Diepenhorst BvB(Subst.)/AF/DH
is geroijeerd hijpotheecq en onderpand:
en gecas- huijsinge, ende erve agter de Brouwerije de 3 Snoecken en mede inde Nieuwstraet
seerd uijtcomende
17-02-1747 Hendrick Hortensius mr. timmerman, wo. te Lexmond, nog borg voor zijn suster
(28-07-1742 Willem Jorissen van Vliet woonende in Tienhoven = geldverstrekker 22-10-1738 350 Car.Gld.
was er al > 1742 de erfgenamen waaronder Jan Hoffacker á 20 st. 't stuk
200 Gld. af-
gelost)

12/fiche 37 Plegtbrieff Lammert Vinck woonende binnen deser Steede BvB(Subst.)/DH/SG
is geroijeerd hijpotheecq en onderpand:
en gecas- 2 Merge 3 hont lant op Zevenhoeven daer Noordw Hendrik van den Ham en 
seerd Zuijtw. den Secret.s Bijlandt streckende van de Zevenhovense Weteringh aff tot  
26-01-1753 over de Meent kaede

Johanna Costerus huijsvrouw van de hr. Francois Barovius = geldverstrekster 31-10-1738 600 Car. Gld.
á 20 st. 't stuk
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13/fiche 40 Plegtbrieff Adriaen van den Andel woonende binnen deser Stede AF/JV/SG

is geroijeerd hijpotheecq en onderpand:
en gecas- de helfte van een huijse ende erven in 3en wordende bewoont aen Francestraet 
seerd daer Oosten Jacobus Verheij, ende westw. de erfgen. van de wed.e Arie van 
06-06-1742 de Graeff; de helfte in een huijse ende erve, ten westen vanden ... BenedensDams

daer noordw. de Brouwerije van Willem van Harten ende Zuijdw. den  
armen van Aneijde
een huijsje en erve ... en grientje aen Zoudendijk buijten dijx daer noordw. de 
Vrouwe van Ameijde ende Zuijdw. de erffgen. van Do. Wijckerhelt 

Geertruij van den Andel bejaerde jongeDogter van Adriaen van den Andel, borg voor haar vader
Willem Jorissen van Vliet woonende in Tienhoven = geldverstrekker 11-11-1738 600 Car. Gld.

á 20 st. 't stuk

fiche 53 Transport Johannes van Apken en BvB(Subst.)/AF/SG
deze acte Annigje Vinck echtelieden
hoort eigen- eene mergen Lant aen Wiel bij de Korenmolen, daer Oostw. Arie Woudenb. ende 
lijk na westw. den secretaris Bijlandt 
25/fiche 72 Isack Verheij 25-03-1739 135:0:0 Gld.

fiche 55 Transport Jacob Coot getrouwd geweest met Dirckje van den Ham BvB(Subst.)/AF/DH
huijse erve, ende boomgaert vooraen den Zoudendijck daer oostw. den 
Zoudendijck Westw. Arie van Woudenberch, noordw. den Hogendijck, ende  
Zuijdw. Jan Plesman

Maerten Hendrix van den 06-02-1739 625 Gld.
Ham

19/fiche 57 Transport Jacob Coot getrouwd geweest met Dirckje van den Ham BvB(Subst.)/AF/DH
vier hont grient, en henniplant binnen de groot Wiel cadens ende oostw. de vrouwe 
van Ameijde en westw. Juffr. Beatrix van der Pijl

Hendrick van den Ham 06-02-1739 182 Gld.

20/fiche 59 Plegtbrieff Maerten Hendrix van den woonende op de Sluijsen BvB(Subst.)/AF/DH
is geroijeerd Ham hijpotheecq en onderpand:
en gecas- huijse erve, ende boomgaert vooraen den Zoudendijck daer oostw. den 
seerd Zoudendijck Westw. Arie van Woudenberch, noordw. den Hogendijck, ende  
14-12-1758 Zuijdw. Jan Plesman

Juffr. Margarita v Oostrum wed. wijlen Johannes Spijcker = geldverstrekster 06-02-1739 500 Car.Gld.
á 20 st. 't stuk
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21/fiche 61 ontslag uit Arie Haeghman en AF/JV/SG

speciaal en Jan van Harten en
generaal Gerrit de Bie Diaconij armmeesteren van Ameijde en Tienhoven ontslaan uit hijpotheeck:
verband Maegje Jans Buerman wed. van Lodewijck van Bronsvelt
van hyp. d.d huijse, een berg, schuer en boomg.t aende Agterweg, daer oostw. den voors. weg, 
02-11-1734 westw. ende Zuijdw. de Statsgraft , ende noordw. Leend.t ende Pieter Jansen 
aangegaan Diepenhorst
700 Gld. 18-02-1739

fiche 63 Transport Maegje Jans Buerman wed. van Lodewijck van Bronsvelt AF/JV/SG
huijse, een berg, schuer en boomg.t aende Agterweg, daer oostw. den den Dijck 
westw. ende Zuijdw. de Statsgraft , ende noordw. Leend.t ende Pieter Jansen 
Diepenhorst

Juffr. Johanna Costerus huijsvrouw van den hr. Francoijs Barvoius 18-02-1738 1200 Gld. 2 dc

fiche 65 Plegtbrieff Willem Cornelisse van BvB(subst.)/AF/JV
is geroijeerd Tienhoven 
en gecas- speciale hypotheecq en onderpand:
seerd 2 M 1 hont Weijlant en hooijlant aan de Aextreveltse Steege daar noord. Willem 
14-05-1740 Copier, en Zuijdw. Hermen Vermaet streckende van de halve Aexterstege aff, 

tot den halven Dwarssloot van ’t lant van Roel de Hoop 
Harmen Vermaet schepen van Tienhoven = geldverstrekker 21-03-1739 100 Car. Gld.

á 20 st. 't stuk

24/fiche 70 Plegtbrieff Johannes van Apken en BvB(subst.)/AF/SG
is geroijeerd Annigje Vinck echtelieden
en gecas- speciale hypotheecq en onderpand:
seerd drie huijsen ende erven aen Francestraet, daer oostw. Arie van den Andel, en 
09-09-1740 westw. de hr. Craene 

1,5 mergen grientlant op de polder Liesvelt daer oostw. Adriaen fool, ende westw.
Adriaen Ottelander streckende uijt de dovevliet tot de halve liessteege toe

Jan Sam woonende binnen deser Stede = geldverstrekker 25-03-1739 1300 Car. Gld.
á 20 st. 't stuk

25/fiche 72 Transport Johannes van Apken en BvB(subst.)/AF/SG
Annigje Vinck echtelieden

4 huijsjens aen en erve staende ende gelegen op de Doelacker aende vaersloot, 
daer noordw. Frederik de Groot, ende Zuijdw. gem. Secretaris Bijland strekkende
oost uijt de halve sloot tot voor off west. ten halver vaersloot 

Gerardt Bijlandt secretaris tot Ameijde 25-03-1739 915:0:0 Gld.
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fiche 77 Acte Bastiaan Franken van Nes woonende onder Tienhoven BvB (subst.)/JG/NV

verband 2 merge 3 hont Landt op de polder Aextervelt daer noordw. den Comp.t selfs 
en zuijtw. Pieter de Jong streckende van de halve aextersteege aff, tot over de 
klijne Weteringh van outs genaemt den bieskamp 
2 merge 3 hont Lant op de polder Aextervelt streckende als voren, belent ten 
Noorden de kinderen en erffgenamen van de Wed. Aert Ponsen ende ten Zuijden   
den Comp.t selfs

Heijligen Geest, off grooten 
armen van Jaarsvelt is geldverstrekker 16-05-1739 2400 Gld.

27/fiche 78 Transport Johannes Creeft NV/AF/JV
Geertruijd Bom egtelieden

een brouwerij aan de Voorstraat, strekkende uit de rivier de Lecque tot agter ten 
deele aen halve Nieuwstraet, ende ter deele tot de huijs van den Wed.e Adriaen
Diepenhorst, daer noordw. den Hoogendijk en straet, ende zuijdw. Fredrik de Groot

Pieter van den Pijl getrouwt met Jannigje de Reus waren daarvoor eigenaren
Swert paert dat tot de brouwerije wort geamplooijeert
erff gelegen aende Peperstraet geamplooijeert tot ’t leggen van een mistvaelt 
van de paerden tot de Brouwerij 

Frederick Guicheron de  
Chastillon 19-06-1739 14800 Gld.

29/fiche 82 Plegtbrieff Frederick Guicheron de  
Chastillon

Geerardina Boellaerdt egtelieden woonende binnen deser stede
speciale hypotheecq en onderpand:
een brouwerij aan de Voorstraat, strekkende uit de rivier de Lecque tot agter ten 
deele aen halve Nieuwstraet, ende ter deele tot de huijs van den Wed.e Adriaen

Arent van IJsseldijck Diepenhorst, daer noordw. den Hoogendijk en straet, ende zuijdw. Fredrik de Groot 19-06-1739 4000 Gld.
á 20 st. 't stuk

32/fiche 88 casseren en aflossen capitale som van 6000 Gld. Plegtbrief d.d. 10-10-1736 gevestigd 
roijeren van Johannes Creeft sijne Brouwerij staende op de Voorstraet 6000 Gld.
plegtbrieff
19-06-1739
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33/fiche 91 acte verband Johannes Jansen Cersberch speciale hypotheecq en onderpand: BvB(subst.)/AF/JV

Drie mergen Lant op de polder aextervelt binnen de steege daer noordw. Gobel 
Stenis ende Zuijdw. Maerten Col 

Hermen Vermaet en
Cornelis Sliedregt voogden over de kinderen van Bastiaen Clijn verwekt aan Geertje Vermaat 23-06-1739 600 Gld.

34/fiche 93 cass. Plegtbr. Coenraedt Cempeng tekent Kempienk  mr. cleermaker binnen deser Stede BvB(subst.)/JV/SG
draagt een verstrekte lening d.d. 13-06-1730 tbv

Thonis van Bergen mr. rademaker alhier
over aan:

Cornelis Groenevelt 06-10-1739 200 Gld.
speciale hypotheecq en onderpand:
huijs en erve aen de Agterweg

fiche 94 Transport Willem Ariense Decker woonende binnen desen Stede BvB(subst.)/DH/JV
intervivos huijse, Erve, ende Schuer daer noordw. Gerrit van Zijl, ende gemene straet, zuijdw. 

den Oudt Borgerm.r van der Pijl, streckende vooruijt de Straet, tot agter aen
gemene affweg 

Elisabet Decker en sijne Dogter 
Michiel van Pruijssen haere man 

fiche 96 Transport Antonij Winkel ende BvB(subst.)/DH/SG
Swaentje Coppelaer egtelieden

3 Mergen Lant op de Polder Liesvelt daer westw. Lourents Pieterse van Loemwel
ende oostw. De ½ stadsvaersloot strekkende voor van de halve Liessteege aff, 
zuijdw. op tot aen het Zevenhovense Lant 

Fredrik de Groot 23-12-1739 1529 Gld.

fiche 102 Plegtbrieff Claas Uijt den Boomgaert wonende in Meerkerksbroek BvB(subst.)/AF/SG
speciale hypotheecq en onderpand:
Eene Mergen drie hont en 50 Roeden boomg.t sijnde den noordersch boomg.t met
2 ackers bouwlant daarnaast gelegen, van de Geer 
Eene mergen van outs bekend onder de benaming van het Coningslant streckende
van den Dijk tot het lant van de erffgen. van Claas Vermaat welk perceel is
verkregen door Lootinge met zijn broeder Cornelis UijtdenBoomg.t op 26-7-1729

Diaconij off Heijligen geest 23-03-1740 350 Carl. Gld.
armen der Steeden Ameijde diacon Jan van Harten = geldverstrekker á 20 st. 't stuk
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38/fiche 105 Copie Claes uijt den Boomgaert

Lootcedulle Cornelis uijt den Boomgaert gebroeders en beide wonende op Broek onder de heerlijkheid van Meerkerk.
verdeling op 16-07-1729 van 
huijsinge alhier in Meerkerksbroek met de halve kelder
den noordenen Boomgaert ende 2 ackers daernaest gelegen van de Geer onder 
Ameijde
eene Mergen meede onder Ameijde vanouts bekent onder de benaminge van ’t 
KoningsLant streckende van den Dijk tot het Lant van Claas Vermaet 23-03-1740

fiche 108 Plegtbrieff Arie Cornelisse van mr. smid binnen deser Stede DH/JV/SG
Woudenberch speciale hypotheecq en onderpand:

huijse schuer, ende Erve in de Peperstaet, daer oostw. de wed.e Snellenberg ende
westw. de smit Hendrik van den Ham 
een huijsinge en erve aen de oostzijde van ’t stadhuijs daer noordw. de wed.e 
Hoekwater, ende Zuijdw Adriaen Fool 
4 Mergen 2,5 hont Lant aende broeksteege daer noordw. den Borgermr Bijlant
ende Zuijdw. de wed.e Jan de Bruijn cum suis 
een griendinge, ende boomg.t langs de Zoudendijck inde Wiel daer noordw. den  
Hogendijk ende Zuijdw. de Steege van Beatrix van der Pijl

Kercke van Tienhooven Hermen Vermaet als 1e  ende administrerende kerkmr. Van Tienhooven 21-04-1740 200 Car. Gld.

fiche 111 Maegje Burggraeff huijsvrouw van Bastiaan van Nes BvB(subst.)/NV/JV
aflossinge van 700 gulden op mindering van de lening van 2400 d.d. 16-05-1739

Thonis Steck armmr. van Jaersveld
2 merge 3 hont Landt op de polder Aextervelt daer noordw. den Comp.t selfs 
en zuijtw. Pieter de Jong streckende van de halve aextersteege aff, tot over de 
klijne Weteringh van outs genaemt den bieskamp 

Cornelis Groenevelt
2 merge 3 hont Lant op de polder Aextervelt streckende als voren, belent ten 
Noorden de kinderen en erffgenamen van de Wed. Aert Ponsen ende ten Zuijden   
den Comp.t selfs

Pieter van der Pijl oud Borgermr. 02-05-1740

fiche 114 Transport Maegje Burggraeff huijsvrouw van Bastiaan van Nes BvB(subst.)/NV/JV
2 merge 3 hont Lant op de polder Aextervelt streckende als voren, belent ten 
Noorden de kinderen en erffgenamen van de Wed. Aert Ponsen ende ten Zuijden   
den Comp.t selfs

Pieter Backer van der Pijl oud Borgermr. 02-05-1740 971 Gld.
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fiche 115 Transport Maegje Burggraeff huijsvrouw van Bastiaan van Nes BvB(subst.)/NV/JV

2 merge 3 hont Landt op de polder Aextervelt daer noordw. den Comp.t selfs 
of nu van den Pijl en zuijtw. Pieter de Jong streckende van de halve aextersteege 
aff, tot over de klijne Weteringh van outs genaemt den bieskamp 

Cornelis Groenevelt 02-05-1740 630 Gld.

43/117 Machtiging Bastiaen van Nes woonende onder Tienhoven jegenwoordig geconfineert binnen Utregt machtigt
Maeijke Jans Burggraeff sijne huijsvrouw op 30-04-1740 om te transporteren 2 stukken land aans resp. Pieter

Backer van der Pijl en Cornelis Groenevelt. Op 04-03-1740 publiek verkocht.

44/fiche 119 Transport Bastiaen Pinse van der Aa Borgermr. Ameijde als gemachtigde voor BvB(subst.)DH/JV
Cornelis Schipper officier en Schout van de heerlijkheid den Tempel in zijn kwaliteit als vader / voogd
Thomas Schipper minderjarige zoon als erfgenaam van 
Thomas Snoek in sijn leven oud Borgermr. Ameijde

Boomg.t aen de Agterweg, daer oostw. den oud borgermr. Van der Pijl, westw. 
de Stadtsgraft, noordw. Mede de graft ende Zuijdw. Cornelis Groenevelt 

Cornelis van Hattum mr. Chirurgeijn, en Schepen deser geregte 03-05-1740 1100 Gld.

45/fiche 122 Transport Bastiaen Pinse van der Aa Borgermr. Ameijde als gemachtigde voor BvB(subst.)/DH/CvH
Cornelis Schipper officier en Schout van de heerlijkheid den Tempel als enige universele erfgenaam v
Thomas Snoek in sijn leven oud Borgermr. Ameijde

huijsinge, erve Schuer aende Dam daer noordw. Jan Plesman, ende Zuijdw. den 
oud Borgemr. van der Pijl streckende vooruit de Straet tot agter aen het Stadtserff 03-05-1740 2625 Gld.

48/fiche 129 Transport Willem Cornelis van  NV/AF/JV
Tienhooven 2 Mergen een hont Lant aen de Aexterveltse steege van outs genaemt de visser

daer noordw. Willem Copier en Zuijdw. Hermen Vermaet strekkende van de 
halve aextersteege, tot den halven dwarssloot van Roel de Hoop 

Jan van Harten 19-05-1740 326 Gld.

49/fiche 131 Accoord Willem Cornelis van  
Tienhooven 2 Mergen een hont Lant aen de Aexterveltse steege van outs genaemt de visser

daer noordw. Willem Copier en Zuijdw. Hermen Vermaet strekkende van de 
halve aextersteege, tot den halven dwarssloot van Roel de Hoop 

Jan van Harten 18-09-1739
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
50/fiche 134 Plegtbrief Michiel van Pruijsen ende BvB(subst.)/AF/NV

is geroijeerd Elisabeth Deckers egtelieden, woonende binnen desen Stede
en gecas- speciale hypotheecq en onderpand:
seerd sekere huijsinge, schuer ende erve benedenDams daer noordw. Gerrit van Zijl, 
21-06-1743 ende Zuijdw. den out Borgermr. Pieter van den Pijl streckende vooruijt de 

straet tot agter aen t stadts erff 
Juffr. Johanna Costerus huijsvrouw van den hr. Francoiijs Barovius, mede woonende binnen deser Stede 22-06-1740 1000 Gld.

á 20 st. 't stuk

51/fiche 138 Plegtbrief Johannes Apken en BvB(subst.)/AF/JV
is geroijeerd Annigje Vink egtelieden, wonende binnen desen Stede
en gecas- speciale hypotheecq en onderpand:
seerd 3 Huijsen ende erven aende Francestraet, daer oostw. Arie van den Andel, ende
30-10-1743 westw. de hr. Craene.

1,5 Mergen Grientlant op Liesvelt daer oostw. Adriaen Fool ende westw. Adriaen
Ottelander, streckende uijt de Doove Vliet tot de halve Liessteege

Juffr. Johanna Costerus huijsvrouw van den hr. Francooijs Barovius, mede woonende binnen deser Stede 09-09-1740 1300 Gld.
á 20 st. 't stuk

fiche 141 Transport Jan en Antonij Sam vader en soon BvB(subst.)/BP/JV
huijse ende erve met de houte winkel in het voorhuijs, met de plancken op de solder 
etca benedendams daer noordw. Lourents Pieterse van Loemwel cum suis ende 
Zuijdw. Cornelis Pellen streckende voouijt de Graft tot agter in den vaersloot toe

Gijsbert Roothorst 18-10-1740 1410 Gld.

fiche 143 Plegtbrief Gijsbert Roothorst woonende binnen desen stede BvB(subst.)/BP/JV
is geroijeerd speciale hypotheecq en onderpand:
en gecas- huijse ende erve benedendams daer noordw. Lourents Pieterse van Loemwel ende 
seerd Zuijdw. Cornelis Pellen streckende voouijt de Graft tot agter in den vaersloot toe
02-12-1754 Margareta van Oostrum wed. van Johannes Spijcker 18-10-1740 1000 Gld.

fiche 145 Plegtbrief Jacobus Maessen van Eck mr. Rademaeker binnen dese Stede BvB(subst.)/BP/JV
is geroijeerd speciale hypotheecq en onderpand:
en gecas- huijse en erve rademakerswinkel aende Nieuwstraet, daer noordw. Dirck Verbree, 
seerd ende Zuijdw. Maerten Col streckende vooruijt de Straet tot agter aenden brandsloot 
18-03-1741 Jacobus Verheij de Jongen is geldverstrekker 07-11-1740 230 Gld.

versie 01, april 2018 uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 10 van 53



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 148 Transport Jacobus Verheij den Ouden out Schepen deser Stede BvB(subst.)/DH/SG

huijse ende Erve benedenDams daer noordw. Gerrit Groenevelt, ende Zuijdsw. 
Gijsbert van den Andel streckende vooruijt de graft, tot agter aan de vaersloot 

Isaack Verheij sijn comp.ts outste soon 06-02-1741 600 Gld.

fiche 151 Transport Jacobus Maessen van Eck mr. Rademaeker binnen dese Stede BvB(subst.)/AF/JV
Jan Peterse in q.tijt als grootvader van het onm. kind van Eijgje Jans sijn overleden Dogter 

verweckt aende voorn. van Eck
huijse, schueren, erve, ende boomgt aende Nieuwstraat daaar suijdw. Maerten Col
ende Noordw. Dirck Verbree streckende vooruijt de Straet tot agtrer aen off 
inden brandsloot 

Cornelis Pieterse de Jong 15-03-1741 1365 Gld.

57/fiche 152 Plegtbrief Cornelis Pieterse de Jong BvB(subst.)/AF/JV
deze acte is speciale hypotheecq en onderpand:
geroijeerd huijse, schueren, erve, ende boomgt aende Nieuwstraat daar suijdw. Maerten Col
16-07-1760 ende Noordw. Dirck Verbree streckende vooruijt de Straet tot agter aen off 
ende francij= inden brandsloot 
nenbrief is 4 Mergen 1 hont lant gelegen onder Ameijde aende Broeksteege daer noordw. 
gecasseerd Gobel van Stenis cum suis ende Zuijdw. Pieter Diepenhorst cum suis streckende
23-11-1760 voouijt de Broeksteege tot agter ter ½ dwarssloot van Johannes Cersbergen 

Diaconij armen der 
heerlijckht. van Meerkerck Hendrik van der Klij en Gijsbert van den Ham, diaconen  zijn geldverstrekkers 1200 Gld.

fiche 156 Transport Leendert en Pieter Jansen BvB(subst.)/AF/JG
 Diepenhorst huijse, erve, en schuertje met het erff agter de huijse en Schuer, tot agter gelijx 

de muer agter van den he.. huijs van den vercopers heijnig moet setten ter sijnen 
keure van hout off van steen ter hoogte van 7 voet wel hoger dog niet laeger
aen de Nieuwstraet, daer Noordw. Maerten Col, ende Zuijdw. de transportanten
streckende voouij den ½ Nieuwstraat tot agter aen den heining die geset sal worden

Corstiaen van den Ham 17-04-1741 1000 Gld.

fiche 158 Plegtbrief Corstiaen van den Ham en BvB(subst.)/AF/JG
Annigje van Bree egtelieden

speciale hypotheecq en onderpand:
huijse en erve staende aen den Nieuwstraet daer noordw. Maerten Col, ende 
Zuijdw. voorn. Leend.t en Pieter Jansen Diepenhorst 
streckende uit de nieuwstraat, tot aen een heijning die agter geset sal worden

Leendert en Pieter Jansen
 Diepenhorst gebroeders woonende binnen desen Steede zijn geldverstrekkers 18-04-1741 500 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
61/fiche 162 Plegtbrief Willem Fredrick Guichenon BvB(subst.)/DH/JV

Chatelijon en Geerardina 
Boellaerd egtelieden woonende binnen deser Stede

huijsinge, erve, lootsen, schueren, sijnde een Brouwerije aan de Voorstraet, 
streckende vooruijt de Lecque tot agter aen off inde Nieuwstraet en huijsinge van
de wed.e Adriaen Diepenhorst daer noordw. de straet en hogendijk en zuijdw. 
Fredrik de Groot

Philippus Zilvergiter coopman in granen wonende binnen de stad Rotterdam = geldverstrekker 1150 Gld.

fiche 166 Copie coop- Adriaen van den Andel korenmolenaar tot Ameijde 
ceel 3 parceelen aende francestraet daar oostw. de kinderen Antonij Buijs, westw. 

de wed. van den Graeff, noordw. ’t kerckhoff, ende Zuijdw. de voors. straet. 
Jan van Andel
Abraham Esvelt testamentaire voogden over de 2 onmondige kinderen van Adriaen van den Andel
Gerrit van Zijl verweckt in zijn laetsten huwelijck met Johanna van Esvelt. 11-01-1735. COPIE: 23-06-1741 1500 Gld.

64/fiche 169 Transport Pieter Pieterse de Jong BvB(subst.)/AF/JV
hoekerff, off boomgaert aen de peperstraet en Nieuwstraet, van voorne breet uijt, 
off van de tuijn te meeten Zuijdw. aen 38 voet 2,5 duijm en agter ten Lanste van 
119 voet, breet 39 voet 3 duijm alle te meten met de stigtse maet 

Jacobus van Ommering 24-08-1741 233 Gld. 12 St.

65/fiche 171 Transport Maegje Jan Buerman Wed.e van Lodewijk van Bronsvelt, wonende binnen deser Steden. DH/JV/SG
Dirk ende Jan Lodewijke  

van Bronsvelt haer Comp.ts 2 soonen 
muebile goederen, gelt, gout, zilver, gemunt ende ongemunt, clederen actien ende 
crediten ende huijsraedt 30-08-1741

66/fiche 173 Dirk Lodewijken van 200 Gld. geleend. Borg zijn moeder Maegije Jans Buerman is 24-09-1741 overleden BvB(subst.)/SG/JV
Bronsvelt

Juffr. Margareta van den Pijl wed. de Wael 
de Borgermr. van der Pijl
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 174 Plegtbrief Lammert Vink woonende binnen deser Stede BP/DH/AF

is geroijeerd speciale hypotheecq en onderpand:
en gecas- 2 Mergen 3 hont grientlant gelegen op Zevenhoven daer noordw. Hendrik van den 
seerd Ham ende Zuijdw. den Secret.s Bijland streckende voor van de wetering aff tot 
26-01-1753 over de cade
met transport 3e parten, in een huijse en erve aen den Agterweg daer ten noorden Maerten Col, 
twee vier ende ten Zuijden Cornelis Alblas 
honden drie 3e parten in 1,5 mergen grint en boomg.t Lant gelegen in de Oostslaegen agter 
griendland den Hoogenw. Langs den Hogendijk 

drie 3e parten in  vier honden grientlant op de polder Aextervelt binnen de Steege  
daer ten Suijden de erffgen. van Claes Vermaet en ter Noorden Roel de Hoop
daer oost en west Hermen Vermaet 

Johanna Costerus huijsvrouw van de hr. Francooijs Barovius  is geldverstrekker 03-11-1741 600 Gld.

68/fiche 178 Transport Willem de Wit, ende BP/AF/DH
Aart Brouwer Diaconie armmr. van Camerik

?? part in een huijse en erve aen den Agterweg daer ten noorden Maerten Col, 
ende ten Zuijden Cornelis Alblas 
streckende vooruijt de Straet tot agter een off inde graft toe

Lammert Vink 21-12-1741 105:0:0 Gld.

69/fiche 180 Copij Willem de Wit, ende 
machtiging Aart Brouwer Diaconie armmr. van Camerik worden gemachtigd te verkopen en ontfangen aan/

van
Lammert Vink wiens zuster Merrigje Vink met haar 3 kinderen wordt gealimenteerd door de 

Diaconie van Camerik
4e part ? in 1 Mergen 3 hont grient en boomgt. Lant genaemt de rodeslaag? gelegen 
onder Tienhooven langs de Hogendijk even buijten ameijde agter het Lant genaemt  
den hogenwaert nu nog in huur bij Lammert Vink
een 4e?  part in een huijse erve en boomgaertje aen de Agterweg bewoont bij
Lammert Vink 19-12-1741

70/fiche 182 Transport Leendert en Pieter BP/AF/SG
Diepenhorst

4 hont en 50 roeden en nog 4 hont griendinge op Aextervelt binnen de Steege daer
noordw. Roel de Hoop ende Zuijdw. de erffgen. van Claes Vermaet en ten oosten
en westen van beide percelen Hermen Vermaet.

Lammert Vink 22-12-1741 400 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 183 Transport Jannigje Vermaet wed. van Christoffel Reijnen, executrice van de boedel en goederen van haar vader BvB(subst.)/DH/SG

Claes Vermaet
Willem Loosdorp was mede executeur, maar is overleden
Hermen Vermaet Schepen van Tienhoven, is nieuw aangestelde executeur
Pieter Hooijmeijer getrouwd geweest met Neeltje Vermaet
Martinus van der Zijden getrouwd met Maria Hooijmeijer, dr. van Pieter Hooijmeijer en Neeltge Vermaet.
Jacobus Vermaet dhr. en mr. en zn. van wijlen Hermen Vermaet

3 mergen 3 hont weij en grientlant op Zevenhoeven streckende voor van t  
henneplant van gem. van der Pijl tot agter ter halve Zevenhoevense Wetering 
daer noordw. de Zandwetering ende Zuijdw. de wed. Daem Willemse Loosdorp 

Pieter Backer van der Pijl Borgermr. deser Stede 29-12-1741 1410:10:0 Gld.

72/fiche 186 Testament Claes Vermaet out heemraet van Tienhoven, wo. te Ameide ten oosten van 't Stadhuijs BvB(subst.)/AO/DH
Copije Willem Loosdorp zijnen Swaeger, Schepen van Tienhoven en 
d.d. 1741 Jannigje Vermaet sijne dogter als voogt en voogdesse over minderjarige erfgenamen of de uitlandige

soon Herman Vermaet opgemaakt op  18-03-1732

73/fiche 188 Acte van Jannigje Vermaet wed. van Christoffel Reijnen, executrice van de boedel en goederen van haar vader BvB(subst.)/AF/SG
Ex. Schap Claes Vermaet
Copije Willem Loosdorp was mede executeur, maar is overleden

Hermen Vermaet Schepen van Tienhoven en haar neve, is nieuw aangestelde executeur

fiche 189 Copije Claes Hermense Vermaet In leven Schepen der heerlijkheid Tienhoven, laat de volgende erfgenamen na:
uijcope Hermen Vermaet overleden zoon voor 1/4 part

Jannigje Vermaet voor 1/4 part
Emmigje Willems Loosdorp dochter van Willem Loosdorp en Cornelia Vermaet voor 1/4 part
2 kinderen v Neeltje Vermaet en Pieter Hooijmaeijer elk voor 1/8 part: Maria en Jan Hooijmeijer 16-09-1736

fiche 191 Copije acte Jannigje Vermaet 
renuntiatie Emmigje Loosdorp dochter van Willem Loosdorp saliger, erfgenaam in de nagelaten boedel van 

Claes Hermense Vermaet volgens testament d.d. 30-12-1735.
Martinus Versijden (is gehuwd met Maria Hooijmeijer, dr. van wijlen Neeltje Claes Vermaet)

Hij laat zich uitkopen voor 175 Gld. 07-06-1741

75/fiche 192 Copije acte dhr en mr Jacobus Vermaet advocaet voor de resp.e Hove van Justitie in Hollant, wonende te Den Haag
v repudiatie doet afstand van de erfenis van wijlen zijn grootvader Nicolaas Vermaet 08-12-1741
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
76/fiche 195 Cornelis van Dienslaegen meerderjarige soon Barent van Dienslagen verweckt aen wijlen Toontje Cornelis BvB(subst.)/DH/SG

van Woudenberg. Ook nog erfgenaam van Pieter Dienslagen.
erfgenaam van zijn grootvader Cornelis van Woudenbergh 
Zijn oom Arie van Woudenberg bewoont een huijs aan de Oostzijde vh stadhuis
dat in de erfenis valt. 

Heijltje ende Willemeijntje 
Ariens van Woudenbergh kinderen van gem. Arie van Woudenberg

Zij verstrekken voor hun vader: 50 en 175 Gld. tesamen 225 Gld. 23-03-1742

77/fiche 199 Plegtbrief Adriaen van den Andel woonende binnen deser Stede BvB(subst.)/BP/AO
deze acte is speciale hypotheecq en onderpand:
geroijeerd en de helft van een huijse en erve in 3en bewoond aen de Francestraet, daer oostw.
gecasseerd Jacobus Verheij ende westw. Johannes Apken
18-12-1744 Item nog een helfte in een huijse en erve ten westen vande haeven BenedenDams
door curato- daar noordw. de Brouwerije van Willem van Harten en zuijdw. de armen v. Ameide
ren inboedel de helfte van 2 vervallen huijsjes, berg, boomgaert en grietlant, aende Zoudendijk
v A.vd Andel binnendijks daar noordw. de vrouwe van Ameijde ende zuijdw. de erven dokter

Wijkerhelt
Pieter Heckhuijsen oud borgermr. Vianen wonende binnen de Stede Vianen is geldverstrekker 06-06-1742 700 Carl. Gld.

fiche 204 acte verband Johannes Jansen Cersbergh woonende in Tienhooven BvB(subst.)/BP/AvR
tot nader speciale hypotheecq en onderpand:
versekering 3 Mergen Lant geregte daer noordw. Gobel Stenis, ende Zuijdw. Maerten Col
van een Cap. streckende van de halve aextersteege aff, tot agter aen ’t Lant v Cornelis de Jong 
van 300:0:0 Johanna Costerus huijsvrouw van de hr. Francooijs Barovius is geldverstrekster 300 Gld.
geroijeerd en
gecasseerd
09-04-1744
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
79/fiche 206 Plegtbrief Jannigje Vermaet wed. van Christoffel Rijne, wonende binnen desen stede BvB(subst.)/JV/LO

deze acte is speciale hypotheecq en onderpand:
geroijeerd en 4 Mergen weijlant tusschen de Broek en aexterveltse steege daer noordw. de 
gecasseerd kinderen van Bastiaen de heer ende zuijdw. Gerrit ende Jannigje Groenevelt 
26-04-1743 4 mergen lant gelegen tusschen de voors. Stege daer noordw. Hermen Vermaet cs 

ende Zuijdw. Claes UijtdenBoomg.t 
1 Mergen 1 hont lant gelegen tusschen de aexterveltse Stege ende de kleijne 
wetering daer noordw. de wed. Gerrit Verweij ende zuijdw. Gobel van Stenis 
3 Mergen 50 Roeden Lant tusschen de voors. steege en kleijne wetering genaemt 
den hoendercamp, comende tegen de cleijne wetering aen daer hermen Vermaet 
voor gelegen leijt
een boomgaertje groot 2 hont aenden Tiendeweg 

Francois Barovius is geldverstrekker 11-09-1742 2300 Gld.

81/fiche 211 acte verband Johannes Jansen Cersbergh woonende in Tienhooven BvB(subst.)/AO/AvR
tot nader speciale hypotheecq en onderpand:
versekering 3 Mergen lant daer noordw. Gobel Stenis ende zuijdw. Maerten Col streckende van
van een Cap. de Aextersteege tot agter aen t lant van Cornelis de Jong.
van 300:0:0 Francois Barovius 27-11-1742 300 Gld.
geroijeerd en
gecasseerd
09-04-1744

fiche 214 Transport Jannigje van der Linden wed. van Lourents Pieterse van Loemwel BvB(subst.)/BP/CvH
Pieter van Loemwel
Willem van Loemwel
Arie van Loemwel
Leendert Zale getrouwd met Elisabeth van Loemwel
Johannes Verheij in huwelijk hebbende Magteld van Loemwel
Aeltje van Loemwel allen meerderjarige kinderen van Lourents van Loemwel en Jannigje van der Linden
Dirck Janse Blancke voogd over de minderjarige kinderen van hetzelfde echtpaar

Drie mergen vier hont en 50 Roeden Lant gelegen op de Tip streckende voor van 
de Broeksendijk tot agter over de Kleijne Weteringh daar ten Zuijden Heijmen en 
Leendert Ottelander, ende ten noorden de wed.e van Johannes van Oostrom 

Francois Barovius 28-12-1742 1560:0:0 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
84/fiche 217 Plegtbrief Jannigje van der Linden wed. van Lourents Pieterse van Loemwel BvB(subst.)/BP/CvH

deze acte is Pieter van Loemwel
geroijeerd en Willem van Loemwel
gecasseerd Arie van Loemwel
18-10-1756 Leendert Zale getrouwd met Elisabeth van Loemwel

Johannes Verheij in huwelijk hebbende Magteld van Loemwel
Aeltje van Loemwel allen meerderjarige kinderen van Lourents van Loemwel en Jannigje van der Linden
Dirck Janse Blancke voogd over de minderjarige kinderen van hetzelfde echtpaar

speciale hypotheecq en onderpand:
een huijse erve ende schuer daer noordw. Leendert Labe, ende Zuijdw. Willem van
Dam
2 Mergen Lant gelegen op de polder Aextervelt daer noordw. Gerrit de Bie, ende 
Zuijdw. den Secret.s Bijland 
1 Mergen 2 hont Lant gelegen op de Polder Aextervelt daer noordw. Cornelis 
Groenevelt, ende Zuijdw. de pastorije Ackers 
2 Mergen 5 hont lant genaemt de Geer gelegen op de polder Liesvelt, daer ten  
Oosten, ende ten Westen Fredrik de Groot 

Anna Groenevelt wed.e wijlen Pieter Verheij, woonende binnen deser stede   is geldverstrekster 28-12-1742 600 Gld.

fiche 220 Copie Jannigje van der Linden
en erven accoort verkoop drie mergen vier hont en 50 Roeden Lant gelegen op de Tip aan
Francois Barovius 28-12-1742 1560:0:0 Gld.

87/fiche 223 Transport Leendert Pous (e.v. van Lijsbet/Elisabeth Gerrits Copier), BvB(subst.)/BP/AO
Hendrik Vassen 
Gijsbert van Andel voogden over de nagelaten kinderen van Willem Copier en resp. Aeffje den 

Hooglander en Willempje Vassen de Groot
Hendrickje Willems Copier meerderjarige dogter van Willem Copier 

huijse Schuer erve boomg.t hennip en bouwlant weijland te samen groot ses mergen
een hont lant aen de Hoogewaert daer oostw. de erffgen. van Claes Vermaet ende 
westwaerts tot de halve aexterveltse Steege daer ten Noorden den halven sloot 
ende ten Zuijden den tipsloot
2 Mergen 4 hont lant onder Tienhoven

Gijsbert Verhoeff woonende onder Ameijde 29-12-1742 1000 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
88/fiche 225 Plegtbrief Gijsbert Verhoeff woonende onder Ameijde BvB(subst.)/BP/AO

speciale hypotheecq en onderpand:
huijse Schuer erve boomg.t hennip en bouwlant weijland te samen groot ses mergen
een hont lant aen de Hoogewaert daer oostw. de erffgen. van Claes Vermaet ende 
westwaerts tot de halve aexterveltse Steege daer ten Noorden den halven sloot 
ende ten Zuijden den tipsloot
2 Mergen 4 hont lant onder Tienhoven

Hendrik Teunissen van 
Rooijen en Geertje Verhoeff egtelieden woonende te Benschop   zijn geldverstrekkers 29-12-1742 1000 Car.Gld.

fiche 228 Transport Jan van Maesstright BvB(subst.)/BP/AO
Jan Leendert Poes (e.v. van Lijsbet/Elisabeth Gerrits Copier), 

Hendrik en Johannes 
Vassen de Groot

Gijsbert van den Andel voogden over de nog onmondige kinderen van Willem Copier en Aeffje den Hoog-
lander resp. Willempje Vassen de Groot.

Hendrickje Willems Copier meerderjarige dogter van Willem Copier 
1 Mergen vijff hont lant genaemt de visser daer noordw. Bastiaen Kleijn ende
zuijdw. de gestransporteerde, streckende van de halve aextersteege tot agter ter 
halver dwarssloot van Cornelis Groen toe.

Jan van Harten 04-01-1743 106 Gld.

90/fiche 229 Transport Pieter Pieterse de Jong hoekerff off boomg.t gelegen binnen desen stede langs de sogenaemde peperstraet BvB(subst.)/AO/SG
ten breete van ’t huijs of getimmer van den sr. Jacobus van Ommering, streckende 
van de muer van gem. omringd aff tot agter aen de stadtsgraft daer ten noorden 
de voors. Peperstraet, ende ten zuijden de Comp.t

Jan Stenis zijn zwager 15-01-1743 50 Gld.

91/fiche 231 Transport Gerard Bijland secret.s deses geregt BvB(subst.)/JV/SG
boomg.t aende agterweg genaemt de Cloosterboomg.t daer oostw. de Stadtsgraft
westw. den Dijck, noordw. mede den Dijk ende zuijdw. Tonis van Bergen 

Jan van Sterkenborg Canonick ten Cap.le van den Dom tot Utregt 22-01-1743 1400 Car. Gld.

fiche 234 Transport Thonis van Bergen mr. Rademaker wonende binnen deser stede BvB(subst.)/JV/SG
huijse, erve, schuer en hoff aende agterwegh daer oostw. den boomg.t off erff van
Cornelis Groen, ende de wed.e en kinderen van Jan Plesman, west tot den heijning
van dhr. Francoijs Barovius ende noordw. den Boomg.t van de getransporteerde
en zuijdw. de gemene straet.

Jan van Sterkenborg Canonick ten Cap.le van den Dom tot Utregt 28-02-1743 850 Gld.

versie 01, april 2018 uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 18 van 53



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 236 Transport Nicolaes Verhoeff oud borgermr. desen stede BvB(subst.)/AO/SG

huijse erve schuer aende voorstraet, daer noordw. Bastiaen Pinsen van der A, 
ende Zuijdw. Juffr. Margareta van Oostrom, wed.e Johannes Spijcker 
streckende vooruijt de haeven tot agter aen d’t erff van de erffgenamen van 
Adriaen van Creethuijsen 

Jan van Sterkenborg Canonick ten Cap.le van den Dom tot Utregt 08-03-1743 3500 Gld.

fiche 238 Transport Willem Ariense Decker BvB(subst.)/AO/LO
huijssinge, erve, en ene mergen Lant gelgen op Liesvelt daer oost de secret.s 
Bijland ende west den Diaconie armen deser Steede streckende uijt de Doove Vliet
tot aenden halve Liessteeg 
de helft van eene mergen Grientlant gelegen op Zevenhoven genaemt  
hacken acker waer van de wederhelfte Cornelis Groen

Michiel van Pruijssen ende egtelieden
 Elisabet Decker 01-04-1743

fiche 240 Transport Jannigje Vermaet wed.e van Christoffel Reijne woonende binnen desen stede BvB(subst.)/AO/SG
vier mergen Lant aen den Broeksteege op de Polder Aextervelt daer noordw. 
de kinderen van Bastiaen de hr. ende Zuijdw. Gerrit ende Annigje groenevelt 

Jan van Sterkenborg Canonick ten Cap.le van den Dom tot Utregt 26-04-1743 1400 Gld.

96/fiche 241 Transport Cornelis van Hattum mede Schepen deser Geregts BvB(subst.)/AO/SG
twee mergen weijlandt daar noordw. Roel de Hoop ende Zuidw. Den getranspor-
teerde streckende voor van de halve Aexterveltse Seege tot de halve dwarssloot
van de weduwen Johannes van Oostrom ende Johannes Spijcker

Francois Barovius 29-04-1743 600 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
97/fiche 242 Plegtbrief Nicolaes Verhoeff oud borgermr. desen stede BvB(subst.)/JV/SG

deze acte is speciale hypotheecq en onderpand:
geroijeerd en eene huijsinge erven sijnde een brouwerije genaemt de 3 snoeken aan de 
gecasseerd voorstraet daer noordw. den Dijk en Straet en zuijdw. Fredrik de Groot streckende
02-12-1756 vooruijt de Lecque tot agter ter halver Nieuwstraat toe, met het ledig erff aen de 

peperstraat 
2 mergen weijland op de polder Liesvelt daer oostw. Willem van Harten ende 
west Adriaen Ottelander
eene mergen grientlant mede gelegen op de polder liesvelt daer ten oosten Willem
 van Harten ende ten Westen den Comp.t selfs 
2 Mergen grientlant op de polder Liesvelt daer oost den Comp.t cum suis ende 
west Heijmen en Leendert Ottelander 

Francois Barovius is geldverstrekker 06-05-1743 5000 Car. Gld.
á 20 st. 't stuk

99/fiche 247 Transport Jacobus Verheij mede Schepen deses geregts BvB(subst.)/AO/SG
huijse ende erve op den hoek van den Francestraat daer ten oosten de kerkstraet
ende ten westen Adriaen van den Andel 

Juffr. Maria Vonken, wed. van Breninck van den Beek 06-05-1743 600 Gld.

fiche 248 Plegtbrief Juffr. Maria Vonken, wed. van Breninck van den Beek BvB(subst.)/JV/SG
deze acte is speciale hypotheecq en onderpand:
geroijeerd huijse ende erve op den hoek van den Francestraat daer ten oosten de kerkstraet
28-04-1746 ende ten westen Adriaen van den Andel 
ende francij= Thomas Spranger koopman, woonende te Amsterdam    Is geldverstrekker 06-05-1743 1000 Car. Gld.
nenbrief is 
gecasseerd
09-05-1746

fiche 250 Transport Margareta van Oostrom wed.e van Johannis Spijcker BvB(subst.)/SG/LO
huijse, erve, tuijn ende schuer daer noordw. de Comp.te ende zuijdw. Jacobus 
Verheij streckende vooruijt de haeven tot agter ten halver nieuwstraet 

Francois Barovius 06-06-1743 4000 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 252 Plegtbrief Michiel van Pruijssen woonende binnen deser Stede BvB(subst.)/AO/LO

huijse, schuer ende erve benedenDams, daer noordw. Gerrit van Zijl, ende zuijdw. 
Pieter van der Pijl strekkende vooruijt de straet tot agter aen t erff deser stede 
eene huijse erve met eene mergen lant staende ende gelegen op de Polder Liesvelt 
daer oost den Secret.s Bijland ende westw. den Diaconie armen deser stede 
de helfte van eene mergen grientlant op de Polder Zevenhoeven, waervan Cornelis 
Groen de wederhelfte competeert

Bastiaen Pinsen van der Aa oud Borgermr. deser stede 21-06-1743 1000 Car. Gld.
á 20 st. 't stuk

103/fiche 255 Transport Johannes van Apken BvB(subst.)/AO/SG
eene mergen 3 hont grientlant op de polder Liesvelt daer ten oosten Adriaen Fool,
ende ten westen Adriaen Ottelander streckende voouijt de Doove Vliet tot agter 
toe halver Liessteege 

Francois Barovius 30-10-1743 1050 Gld.

104/fiche 256 Plegtbrief Johannes van Apken woonende binnen deser stede BvB(subst.)/AO/SG
speciale hypotheecq en onderpand:
drie huijsen ende erve aen de Francestraet daar ten oosten de kinderen van 
Adriaen van den Andel ende ten westen den heere Craene .... Uxoris (vrouw)

Francois Barovius is geldverstrekker van de restsom: 30-10-1743 600 Gld.

105/fiche 259 Plegtbrief Gijsbert van den Andel mr. timmerman, woonende binnen deser stede BvB(subst.)/AO/SG
deze acte is speciale hypotheecq en onderpand:
geroijeerd en huijse, schuer, erve ende boomgaert , BenedensDaems daer ten noorden Jacobus 
gecasseerd Verheij ende ten zuijden de zijlsloot of Heijmen en Leendert Ottelander 
18-02-1751 streckende voor uijt de graft, tot agter aen off inde vaersloot

Klaes Bruijn coopman in houtwaeren, woonende tot Zaendam 21-12-1743 1700 Car.Gld.
á 20 st. 't stuk

Fiche 264 Plegtbrief Jan van Swol en  BvB(subst.)/SG/AO
deze acte is Grietje van den Ham egtelieden
geroijeert en speciale hypotheecq en onderpand:
gecasseert huijsinge ende erve aen de Korenmolen van Ameijde, sijnde het grootste huijs daer 
te Haastregt oostw. den Zoudendijk noordw. den Hogendijk, westw. het Clijne huijsje en Zuijdw. 
17-03-1765 de Grient van de wed. van Arie Woudenbergh 
en te Ameide Elisabet van Muijden is geldverstrekster (en tevens dochter van Grietje van den Ham) 27-12-1743 119 Gld.
06-05-1765
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
108/fiche 267 acte verband Delia Schumbergh wed. van Jan Plesman BvB(subst.)/JV/AO

en plegtbrieff 2 Mergen Lant sijnde griendinge op Liesvelt gelegen daer ten oosten Adriaen Fool  
ende ten westen de Wed. e Cornelis de Ridder

Eijmert van Asch
Willem Blocklant voogden over de minderjarige kinderen van Jan Plesman. Hebben bezwaar tegen 04-02-1744

verkoop en die gaat niet door. 27-11-1744

109/fiche 269 Transport Gerrit de Bie in huwelijk hebbende Aeffje Groen, schepen van Tienhoven BvB(subst.)/BP/AO
vier hont Lant op de polder Aextervelt binnen de steege streckende van den halven  
dwarssloot van den comp.t aff oostw. aen toe den ½ dwarssloot van ’t Lant van 
Heijmen ende Leendert Ottelander 

Francois Barovius woonende binnen desen stede 21-02-1744 125 Gld.

110/fiche 271 Transport Cornelis Nanning Stolck HV/AA/TM
Jasper van Cleij voogden over de onmondige kinderen van 
Johannes Janse Cersbergen
en Maria Nanning Stolck in leven egtelieden

huijse erve berch ende schuer met 3 hont 25 Roeden soo boomg.t als bouwlant 
onder Tienhoven daer ten oosten de getransporteerde ende ten westen Arie 
Fredrixe cum suis streckende uijt den Doornen heijning aff tot agter ten halver 
dwarssloot van Bastiaen van Nes 

Jan Hoffacker woonende in Tienhooven 09-04-1744

fiche 277 Transport Cornelis Nanning Stolck HV/AA/JHo
Jasper van Cleij voogden over de onmondige kinderen van 
Johannes Janse Cersbergen
en Maria Nanning Stolck in leven egtelieden

2 Mergen 3 hont bouw, weij, boomg.t en grient binnen dese heerlijckheijt daer ten 
oosten Leendert en Pieter Jansen Diepenhorst en ten westen Aelbert Ouderkerck 
strekkende uijt den heijning van de Hogendijk aff tot agter ter halver dwarssloot 
van Aelbert Ouderkerk

Cornelis Coppelaer woonende aen t veer deser heerlijckheijt 09-04-1744 325 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 279 Transport Cornelis Nanning Stolck HV/AA/TM

Jasper van Cleij voogden over de onmondige kinderen van 
Johannes Janse Cersbergen
en Maria Nanning Stolck in leven egtelieden

2 hont en 75 Roeden Lant op den Hogenwaard onder desen Ed geregte daer
ten oosten de vrouwe van Ameijde ende ten westen Issaack Verheij streckende
van de halven sloot van t boomgaertje van de wed. Spijker aff, zuijdw. op tot het
ackertje van gem. Verheij 

Francois Barovius woonende binnen Ameijde 09-04-1744 405 Gld.

fiche 281 Tranporst Cornelis Nanning Stolck BvB(subst)/AO/AvR
Jasper van Cleij voogden over de onmondige kinderen van 
Johannes Janse Cersbergen
en Maria Nanning Stolck in leven egtelieden

drie mergen Landt op de Polder Aextrevelt binnen de steege daer noordwaerts 
Gobel Stenis ende Zuijdw. Maerten Col strekkende van de halve aextrersteege tot 
den halven dwarssloot van Cornelis de Jongh 

Jan van Sterkenborg Canonick ten Cap.le van den Dom tot Utregt 09-04-1744 675 Gld.

fiche 283 Plegtbrieff Bastiaen Cleijn woonende op Agthooven in huwelijk hebbende Geertje Vermaet BvB(subst)/AO/AvR
speciale hypotheecq en onderpand:
2 Mergen 1 hont Lant op de Polder Aextervelt over Steege daert ten noorden de 
erfgen. Claes Vermaet ende ten Zuijden Fredrik de Groot 

de kinderen an Bastiaen hun erfenis verkregen volgens het testament v. hun grootmoeder Jannigje Vermaet
Cleijn en Geertje Vermaet voogden: Hermen Vermaet en Cornelis Sliedregt 09-04-1744 400 Gld.

fiche 285 Transport Willem Pieter v den Laken dross.t en Schout, als schout JV/SG/AvR
en Gerard Bijlandt Secret. Der Stede Ameijde in q.tijt als gestelde Testateurs over den Boedel van  
Adriaen van den Andel in leven gewoont hebbende binnen deser stede

de onverdeelde helft van een huijs ende erve benedensDams ten westen van de  
haven daer noordw. gem. van Harten ende Zuijdw. den armen deser stede naest  
gehuijst streckende voor van off uijt de haeven, tot agter soo als de Comp.ten in 
haere q.tijt aldaer geregtigt sijn 

Willem van Harten 15-05-1744 162 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 287 Transport Willem Pieter v den Laken dross.t en Schout, als schout JV/SG/AvR

en Gerard Bijlandt Secret. Der Stede Ameijde in q.tijt als gestelde Testateurs over den Boedel van  
Adriaen van den Andel in leven gewoont hebbende binnen deser stede

de onverdeelde heflte van een boomgaertje grientLant off rietpleck, Bergh ende
vervalle huijsje gelegen ten oosten van den Zoudendijk daer ten noorden de 
korenmolen off vrouwe van Ameijde, ende ten zuijden mevrouw Block

Jan van den Andel 15-05-1744 230 Gld.

fiche 289 Transport Gerrit van Zijl en JV/SG/AvR
Coenraed Cempengh voogden over Otto van den Andel, onmondige soon van Adriaen van den Andel en

Johanna van Esvelt
en Coenraed Cempengh procuratie hebbende van 

Johannes Casparus Sagtle-
ven en Geertruijd van den 

Andel egtelieden mede erffgenamen van de voorn. Johanna van Esvelt 
twee 3de parten in de helfte van een huijs ende erve benedensDams ten westen van 
de haven daer noordw. gem. van Harten ende Zuijdw. den armen deser stede naest
gehuijst streckende voor van off uijt de haeven, tot agter soo als de Comp.ten in 

Willem van Harten haere q.tijt aldaer geregtigt sijn 15-05-1744 140 Gld.

fiche 291 Transport Gerrit van Zijl en JV/SG/AvR
Coenraed Cempengh voogden over Otto van den Andel, onmondige soon van Adriaen van den Andel en

Johanna van Esvelt
en Coenraed Cempengh procuratie hebbende van 

Johannes Casparus Sagtle-
ven en Geertruijd van den 

Andel egtelieden mede erffgenamen van de voorn. Johanna van Esvelt 
twee 3de parten de onverdeelde heflte van een vervallen huijsje gelegen ten oosten 
van den Zoudendijk daer ten noorden de korenmolen off vrouwe van Ameijde, 
ende ten zuijden mevrouw Block

Jan van den Andel 15-05-1744 80 Gld.

fiche 293 Transport Jan van den Andel 1/6 part in een huijs ende erve benedensDams ten westen van de haven daer JV/SG/AvR
 noordw. gem. van Harten ende Zuijdw. den armen deser stede 

Willem van Harten 15-05-1744 140 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 295 Transport Pieter Blom getrouwt met Neeltje de Heer AO/SG/JV

Thoontje en Claes 
Bastiaense de Heer alle kinderen ende erffgen van Annigje Tonis van den Graeff

eene Mergen 2 hont en 50 Roeden Lant op de polder Aextervelt daer noordw. 
Maerten Col, ende zuijdw. de heere van Lexmont streckende ten oosten van de 
Wed.e Jacob Vuerens off Pieter Vurens westwaerds tot de voorm. Vuerens 

Anna Groenevelt wed. e van Pieter Verheij 13-05-1744 210 Gld.

fiche 297 Transport Pieter Blom getrouwt met Neeltje de Heer AO/JV/SG
Thoontje en Claes 
Bastiaense de Heer alle kinderen ende erffgen van Annigje Tonis van den Graeff

4 Mergen Lant, op de polder Aextervelt aen de Broeksteege daer noordw. Adriaen 
Ottelander ende de Kercke van Tienhooven ende Zuijdw. de hr. Johan van 
Sterkenborg

Fredrik de Groot 13-05-1744 780 Gld.

fiche 299 Transport Gerrit van Holst Schout en Secretaris van Crimpen op de Leck als Last en procuratie hebbende van BvB(subst)/LO/JvdA
Juffr. Willemina Verhoeff wed.e ende erffgen. van haer overleden man de hr. Crijn van Holst, mede in leven 

Schout en Secret.s van Crimpen en moeder van Gerrit Krijnsz van Holst.
eene mergen grient op de polder Zevenhooven binnen de steege streckende uijt den 
halve Zevenhoevense Wetering tot den Dwarssloot van Cornelis Groenevelt
daer ten noorden gem. groenevelt, ende ten zuijden voorn. Groenevelt cum suis 

Corstiaen de Groot 04-07-1744 80 Gld.

125/fiche 302 Copie Maurits Guldemont notaris publ. bij den Hove geadmitteert tot Ouderkerk op den IJssel
Juffr. Willemina Verhoeff wed.e en boedelhoudster v dhr. Crijn van Holst, woonagtig tot Crimpen op de Leck

constitueert haar zonen
Adrianus en Gerrit v Holst mede aldaer woonagtig

tot scheiden en delen van goederen gemeen en onverdeeld met Cornelis Groeneveld
te Ameijde, Tienhoven en Meerkerk.

126/fiche 304 Transport Gerrit van Holst Schout en Secretaris van Crimpen op de Leck als Last en procuratie hebbende van BvB(subst)/LO/JvdA
Juffr. Willemina Verhoeff wed.e ende erffgen. van haer overleden man de hr. Crijn van Holst, mede in leven 

Schout en Secret.s van Crimpen en moeder van Gerrit Krijnsz van Holst.
twee Mergen twee hont weij off hooijlant op de Polder Aextervelt binnen de steege,
daer ten noorde de wed. Jan Alblas, ende ten zuijden Roel de Hoop streckende 
van de halve Broeksteege aff, tot den ½ dwarssloot van de wed.e Jan van Harten 

Francois Barovius woonende binnen deser stede 04-07-1744 500 Gld.
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folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 307 Procuratie Maurits Guldemont notaris publ. bij den Hove geadmitteert tot Ouderkerk op den IJssel

Juffr. Willemina Verhoeff wed.e en boedelhoudster v dhr. Crijn van Holst, woonagtig tot Crimpen op de Leck
constitueert haar zonen

Adrianus en Gerrit v Holst mede aldaer woonagtig
tot scheiden en delen van goederen gemeen en onverdeeld met Cornelis Groeneveld
te Ameijde, Tienhoven en Meerkerk.

129/fiche 310 Transport v. Leendert en Pieter Jansen BvB(subst)/JV/AO
Plegtbrief  Diepenhorst  transporteren hun plegtbrief d.d. 18-04-1741 (zie fiche 158) van

Corstiaen van den Ham en mr. smid
Annigje van Bree zijn huisvrouw

aan:
Thomas Spranger wonende te Amsterdam. 13-07-1744 500 Gld.

130/fiche 312 Tansport Jan van Starckenborgh en Canonick ten Cap.le van den Dom tot Utregt JV/SG/AO
Cornelia Adriana v Keppel egtelieden

huijse erve schuer aende voorstraet, daer noordw. de borgermr. van Ameide, 
ende Zuijdw. de wed.e Johannes Spijcker 
een hoff off boomg.t aende agterweg genaemt de Cloosterboomg.t met de 
timmeragie daerop staende huijse agter de Cloosterboomg.t staende streckende 
tesamen vooruijt den Dijk, tot agter aende straet.
vier mergen Lant aen den Broeksteege streckende van de voors. halve Steege tot 
de 1/2 Aextersteege daar noordw. Fredrick de Groot ende Zuijdw. Gerrit ende  
Annigje groenevelt
drie mergen Landt op de Polder Aextrevelt binnen de steege daer noordwaerts 
Gobel Stenis ende Zuijdw. Maerten Col strekkende van de halve aextrersteege tot 
den halven dwarssloot van Cornelis de Jongh 

Christiaen Veltz Capitein wonende te Amsterdam 21-09-1744 > 1000 Gld.

131/fiche 314 Plegtbrieff Eijmert van Asch BvB(subst)/JV/AO
en Willem Blocklant testamentair voogden over de 1 onmondige kinderen van Jacob Plesman en

Willemijntje van Asch
speciale hypotheecq en onderpand:
huijse ende erve aenden Dam, daer ten Noorden Adriaen Fool, ende ten Zuijden  
Antonie van Dijk , streckkende vooruijt den Straet tot inde Lecke
een huijse erve, ende boomg.t aen de Zoudendijk daer ten noorden de wed.e van 
van Arie Woudenberg, ende te Zuijden de erffgen. van Juffr. Beatrix van der Pijl 
een huijse, erve en boomg.t aen de Zoudendijk daer ten noorden Maerten van den 
Ham ende ten Zuijden de gem. wed.e Woudenberg

Cornelis Groenevelt wonende binnen deser Stede 16-10-1744 1300 Car. Gld.
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133/fiche 318 Plegtbrieff Hendrick Vonk BvB(subst)/AO/JvA

is geroijeerd Jan Vonk
en gecas- Arie Vonk broeders v Hendrina Vonk, in leven wed.e van Hendrick van den Ham, mr. smid
seerd schuldig wegens de levering van ijzer vanuit de boedel van hun zuster aan:
09-02-1761 speciale hypotheecq en onderpand:

huijse erve, ende schuer op den Hoek van en sogenaemde peperstraet, waerinnne 
gedaen word een smederijwinkel daer ten oosten de wed.e van Arie van Woudenb.
ende ten westen den Dijk off affweg

Andries Oortman woonende tot Utregt 22-10-1744 150 Gld.

135/fiche 322 Transport Rutgerus Reijne BvB(subst)/AO/LO
Boomgaertje groot 3 hont en 50 roeden Lant aen de Broeksteege daar noordw. 
Maerten Col ende zuijdw. Adriaen Ottelander, streckende voor van de halve
dwarssloot van de Leendert en Pieter Jansen Diepenhorst.
chaise welke in de schuur van Leendert en Pieter Jansen Diepenhorst staat welke
is gemaakt voor Claes van Meerkerk.

Leendert en Pieter Jansen
Diepenhorst 25-11-1744 200 Gld.

136/fiche 324 Transport Delia s Hamberg wed.e van Jan Plesman. woonende binnen desen Stede BvB(subst)/LO/JV
twee mergen grientlant op de Polder Liesvelt daer ten oosten Adriaen Fool ende 
ten westen de wed.e van Cornelis de Ridder streckende van de halve liessteege aff, 
tot agter toe halver dewarssloot van Fredrik de Groot 

Francois Barovius 27-11-1744 700 Gld.

137/fiche 326 Transport Willem Pieter v der Laeken dross.rt en Schout BvB(subst)/AO/LO
Gerardt Bijlandt secret.s van Ameijde  als bij den ed.e gerergte aldaer gestelde curateurs over den 

geabandonneerde Boedel van Adriaen van den Andel
Jan van den Andel
Joh'nes Casparus Zagtleven getrouwt met Geertruijd van den Andel
Gerrit van Zijl, ende 
Coenraed Cempeng voogden over de onmondige Otto van den Andel 18-12-1744 750 Gld.

138/fiche 328 Plegtbrieff Jan van den Andel een mede schepen deses geregts BvB(subst)/AO/LO
is geroijeerd speciale hypotheecq en onderpand:
en gecas- 3 parten van een huijse en erve als in drie parceelen bewoont in de Francestraet
seerd daer ten oosten de wed.e van Breninck van den Beek ende ten zuijden mevr. Block
08-08-1772 huijsens, berge, boomg.t grient ende landerijen, ten oosten van de Zoudendijk, daer 

ten noorden de vrouwe van Ameijde ende ten Zuijden mevrouw Block
Pieter Heckhuijsen oud borgermr. der Stede Vianen         is geldverstrekker 18-12-1744 700 Gld.
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140/fiche 332 Transport Willem Ariense Decker BvB(subst)/JV/LO

eene Mergen 2 hont Lant op de polder Aextervelt binnen de steege daer ten 
noorden nu Maerten Col, ende ten zuijden Adriaen Ottelander 
streckende van de ½ dwarssloot van ’t Lant van de wed.e Huijgen van Cleij 
tot den ½ dwarssloot van t boomgaertje, nu van  de getransporteerden 

Leendert en Pieter Jansen
Diepenhorst gebroeders 16-02-1745

fiche 333 Plegtbrieff Coenraed Cempeng mr. cleermaecker woonende binnen deser stede BvB(subst)SG/AO
is geroijeerd speciale hypotheecq en onderpand:
en gecas- huijse ende erve aende Nieuwstraet daer ten noorden Adriaen Ottelander ende ten 
seerd Zuijden Dirck Hacker 
09-06-1747 Gerrit den Buerman woonende binnen deser stede           is geldverstrekker 16-02-1745 200 Gld.

142/fiche 336 Transport Francois Barovius als speciaele gemagtigde van de Hr. 
Christiaen Vels BvB(subst)LO/MP

vier mergen Lant aen de Broeksteege daer ten noorden voorn. de Groot ende ten 
Zuijden Gerrit ende Annigje Groenevelt strekkende voor van de halve broekstege
 tot agter ten halver aexterveltse steege 

Fredrik de Groot coopman binnen deser coopman binnen deser 12-03-1745 700 Gld.

143/fiche 339 Procuratie Christiaen Vels Capitein (wo. te Amsterdam) geeft procuratie aan BvB(subst)/AO
Copie Francois Barovius woonende binnen deser stede om te cedeeren en transporteeren aan:

de wed.e v Johannes Spijker
Cornelis van Hattum 
Fredrik de Groot tuijn boomg.t huijs en Lant 03-02-1745

fiche 340 Transport Francois Barovius als speciaele gemagtigde van BvB(subst)LO/MP
Christiaen Vels Hr. Cap.n 

huijsinge, en erve aen de Agterweg, daer ten oosten Cornelis Groenevelt cum suis, 
off de statsgraft, ende ten westen den Dijk off wel de hr. Francooijs Barovius 
streckende noordw. van de geslaege paelen, tot een rede soo als dat affgebakent is
zuijdw. aen

Cornelis van Hattum mr. chirurgijn woonende binnen deser stede 12-03-1745 350 Gld. 

145/fiche 343 Procuratie Christiaen Vels Capitein (wo. te Amsterdam) geeft procuratie aan BvB(subst)/AO
Copie Francois Barovius woonende binnen deser stede om te cedeeren en transporteeren aan:

de wed.e v Johannes Spijker
Cornelis van Hattum 
Fredrik de Groot tuijn boomg.t huijs en Lant 03-02-1745
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fiche 344 Transport Pieter Backer van der Peijl woonende binnen deser stede BvB(subst)LO/MP

huijse ende erve op den Hoek van den Dam daer ten noorden Antonie van Dijk, 
en ten zuijden den Dijk streckende uijt de straet tot agter aen t stadts erff toe

Adolff van Ree des comp.ts vrouws voorsoon 12-03-1745 > 1000 Gld.

fiche 346 Transport Jan Baltense van Elck BvB(subst)SG/AO
meubile en Pieter van Veen erfgenamen v Gerrigje Willems Lakervelt, voorheen wed.e van Aelbert de Jonker
goederen overleden huijsvrouw van Jan Baltense.

meubile goederen t.b.v. 
Michiel van Pruijssen om ze te verkopen. Zelf mag hij 17 Gld. houden en het meerder geven aan:
Rutgerus Rijne mr. Chirurgijn als betaling v loon ivm des 1e Comp.ts laetste overleden huijsvrouw 17-03-1745 17 Gld.

fiche 348 Transport Francois Barovius als speciaele gemagtigde van JV/SG/AO
Christiaen Vels Hr. Cap.n 

een tuijn, huijs met tuijn off boomg.t vanouts genaamt de Kloosterboomgaart aan de
Agterweg daer ten oosten de secret.s Bijland cum suis of de stadsgraft, ende ten
westen de Dijk of gemene weg, streckende vooruijt den Dijck, zuidw. aen tot de
geslaege palen tot een rede, affgebakent geweest.

juffr. Margareta v Oostrom wed. van Johannes Spijcker 26-03-1745 927 Gld.

fiche 350 Procuratie Christiaen Vels Capitein (wo. te Amsterdam) geeft procuratie aan BvB(subst)/AO
Copie Francois Barovius woonende binnen deser stede om te cedeeren en transporteeren aan:

tuijn, boomg.t huijs en Lant
wed.e van Johannes Spijker 

150/fiche 353 Transport Gerrit van Zijl BvB(subst)SG/AO
Coenraed Cempeng voogden over Otto van den Andel,

en de laatste als procuratie hebbende van:
Johan's Casparus Zagtleven
Geertruijdt van den Andel egtelieden  erfgenamen van Johanna van Esvelt, haere moeder en laetste huisvrouw

van Adriaen van den Andel
twee 3de parten in een halve huijse aende sogenaemde francesestraet daer ten 
oosten de wed. verbeek ende ten westen Johannes Apken 

Jan van den Andel 26-03-1745 350 Gld.

versie 01, april 2018 uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 29 van 53



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
151/fiche 356 Procuratie Johan's Casparus Zagtleven

Copie Geertruijdt van den Andel dogter van Adriaen van den Andel, egtelieden wonende binnen Schoonhoven
erfgenamen van:

Johanna van Esvelt in leven huijsvrouw van Adriaen van den Andel
geven procuratie aan

Coenraed Cempeng die samen met 
Gerrit van Zijl voogden zijn over Otto van den Andel, onmondige soon van Johanna van Esvelt

verwekt aen voorn. Adriaen van den Andel
Jan van den Andel mede soon en erffgen. van gem. Johanna van Esvelt

152/fiche 358 Transport Gobel van Stenis BvB(subst)/AO/LO
een Mergen een hont 50 roeden Lant gelegen tussen de Broek en Aextersteege  
daer ten noorden de Secret.s Bijlandt en ten zuijden Cornelis Groenevelt streckende
van de halve broeksteege aff, tot den ½ dwarssloot van de Secret.s Bijland 

Adriaen Alblas 07-05-1745 78 Gld.

153/fiche 360 Transport Gobel van Stenis BvB(subst)/AO/LO
2 Mergen 1 hont Lant gelegen over de Aextersteege, daer ten noorden de erve van
Claes Vermaet ende ten zuijden de voorn. de Groot streckende voor van de halve 
dwarssloot van Bastiaen Clijn westw. aen tot over de klijne wetering 

Fredrik de Groot 07-05-1745 325 Gld. 

fiche 361 Transport Gobel van Stenis wonende tot Meerkerck BvB(subst)/AO/LO
eene Mergen 3 hont Lant gelegen over de Aexterveltse Steege daer ten noorden 
Bastiaen Clijn, ende ten zuijden de erffgen. van Claes Vermaet streckende voor 
van ½ Aexterveltse Steege tot den ½ dwarssloot van de wed. van Pieter de Jong 

Leendert en Pieter Jansen
Diepenhorst 07-05-1745 200 Gld.

fiche 363 Transport Gobel van Stenis BvB(subst)/AO/LO
halve mergen henniplant gelegen aenden Tiendeweg tussen den selven Tiendeweg 
en de Tipsloot, daer ten oosten van Issaack Verheij ende ten westen Rutgerus Rijne

Gerrit Rietvelt 07-05-1745 825:15:0 Gld.
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155/fiche 364 Plegtbrieff Gerrit Rietvelt woonende nu in Meerkerkxbroek BvB(subst)/AO/LO

speciale hypotheecq en onderpand:
halve mergen henniplant gelegen aenden Tiendeweg tussen den selven Tiendeweg 
en de Tipsloot, daer ten oosten van Issaack Verheij ende ten westen Rutgerus Rijne
1/2 Mergen Henniplant op Tienhoven

Hendrik Tonissen v Rooijen 07-05-1745 300 Gld.
ende Geertje Verhoeff egtelieden woonende in Benschop     zijn geldvestrekkers

156/fiche 366 Plegtbrieff Jasper van Deijl mr. schoenmaker binnen deser stede BvB(subst)/SG/AO
is schuldig aan zijn zoon een beloofd jaarloon:
60 gulden jaerloon van 01-05-1720 tot 01-05-1745 zijnde vijftienhondert gulden
speciale hypotheecq en onderpand:
huijsinge, erven, cuijpen met 't leer off huijden aan de westzijde deser stede op graft

Adriaen van Deijl sijnen soon, mede schoenmaker 11-05-1745 1500 Gld.

157/fiche 368 Transport Arie de Ridder BvB(subst)/SG/AO
onverdeelt 3e part van sekere eene Mergen Lant op Liesvelt daer ten oosten de 
hr. Barovius ende ten westen Willem van Harten streckende de geheele eene 
Mergen voor van de ½ Liessteege tot agter ter ½ dwarsslot van Frederick de Groot

Gerrit de Ridder sijnen broeder 11-05-1745 95 Gld.

159/fiche 372 Plegtbrieff Lammert Vinck woonende binnen deser Stede JV/LO/MP
cassatie van speciale hypotheecq en onderpand:
de francijnen onverdeelt 4e part in sijne huijse erve ende boomg.t aen de Agterweg daer ten 
brief op noorden Maerten Col, ende ten zuijde Cornelis Alblas 
26-11-1753 een 4e part in 2 vierhonden en 50 Roeden grientlant op de polder Aextervelt binnen
Transport de steege, daer ten noorden Roel den Hoop, ende ten zuijden nu Rutgerus Rijnen
het gehele oost en west van bij de de parceelen Hermen Vermaet 
huijs Issaack Verheij is geldverstrekker 24-11-1745 400 Gld.

fiche 375 Bijl of Plegt- Dirck van Bronsvelt woonende binnen deser Stede SG/AO/MvP
brieff speciale hypotheecq en onderpand:

Damschuijt soo als hij jegenswoordig tot ameijde aen de wal leijt, met alle sijne 
zijlen, haeken, ankers, tonnen ende boomen
nog sijn sogenaemde hengstschuijt met alle t gene daertoe en aenbehoort 
jegenswoordig tot Schoonhooven leggende en door Nederberg van hier mede 
genomen ter Leen off huer op aencomende donderdag tot Ameijde te brengen den 
2en December 1745 off eerder

Cornelis Nederberg schepentimmerman wonende tot Schoonhoven 29-11-1745 60 Gld.
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162/fiche 378 Transport Annigje Groenevelt wed.e van Pieter Verheij JV/SG/AO

2 Mergen 2 hont Lant gelegen op de polder Aextervelt binnen de steege, daer ten 
noorden Cornelis Groenevelt, ende ten Zuijden Pieter Backer van der Peijl, 
streckende voor van de ½ dwarssloot van Jannigje van der Linden, wed. Lourents 
Pieterse van Loemwel aff, tot de ½ aexterveltse steege 

Gerrit de Ridder woonende binnen deser stede 18-03-1746 18 Gld.

163/fiche 380 Transport Willem Pieter v der Laeken schout
ende Gerard Bijland secret.s in q.tijt als geauthoriseerdens, en gequalificeerdens soo van 
William Vonke
en het onmondige kint van wijle Juffr. Maria Vonke, wed. van Breninck van den Beek

huijse, ende erve gelegen aen de Dam, op de hoek van de Francestraet daer 
ten oosten de kerckstraet ende ten westen van Jan van den Andel  

Cornelis van der A 28-04-1746 1095 Gld. 

165/fiche 382 Plegtbrieff Cornelis van der A woonende binnen deser stede WPL/JV/SG
speciale hypotheecq en onderpand:
huijse, ende erve gelegen aen de Dam, op de hoek van de Francestraet daer 
ten oosten de kerckstraet ende ten westen van Jan van den Andel  

Bastiaen Pinsen van der Aa Borgermr. deser stede 28-04-1746 800 Gld.

166/fiche 384 Acte van Gerard Bijlandt secret.s van Ameijde en Tienhooven is aangesteld tot subst. Schout, gadermr. en LO/FB/FdG/AA/JvO
Cautie v.d. rentmr. Van de pastorije van Ameijdebij missieve van 02-11-1746 door
gadering Willem Pieter v der Laeken Drossaerd, Schout ende gadermr. Mitsgaders rentmr. van de pastorije van Ameijde  

ende Tienhooven
speciale hypotheecq en onderpand:
huijs en erve staende op de Lecq 
3 huijsen ende schuer met een boomg.t staende over de herberge t Fortuijn
3 Mergen 2 hont Lant aende Aextersteege, daer ten noorden Fredrik de Groot, en
ten zuijden Aelbert Ouderkerck
1 Mergen 1 hont 50 Roeden Lant aen de Aextersteege genaemt het papecampje
2 Mergen 3 hont grientlant op Zevenhoeven daer ten noorden Lammert Vink, ende
ten zuijden Dirck Hacker
1 Mergen 1 hont 50 Roeden grientlant op Zevenhoeven daer ten noorden Anna 
Groen, ende ten zuijden Willem van Loemwel 
de helfte van de grient, en Lant gelegen in de Wiel bij de korenmolen, waer van  
de wederhelfte de wed. Snellenberg is competerende 04-11-1746
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fiche 387 Transport v Pleun Claessen Maet GB(subst)/JV/AO

een schip een Tjalck, met een Scheepssteven lang 56 wijt 12 ½ voet met alle zijne 
zijlen, touwen , haeken, ankers, ende wat verder eenigsints daeraen behoort

Gerrit Hendrixe v der Ham 10-02-1747 950 Gld.

fiche 389 Plegtbrieff Margareta Hortensius wed.e Adriaen Jansen Diepenhorst GB(subst)/JV/AO
cassatie van lost plegtbrief af van 150:0:0 aan
de francijnen Jan Hoffacker mede erffgenaam van Willem Jorissen van Vliet
brief op speciale hypotheecq en onderpand:
16-11-1765 huijse en erve aen de nieuwstraet daer ten noorden den oud borgermr. van der Peijl

ende ten Zuijden Nicolaes Verhoeff 
Bastiaen Pinsen van der Aa borgermr. deser Stede    is nieuwe geldverstrekker 17-02-1747 150 Gld.

fiche 391 Transport Francois Barovius als speciale gemagtigde van de hr. JV/SG/AO
Cap.t Christiaen Vels woonende tot Amsterdam 

volgens procuratie gepass.t voor den geregte v Ameijde in Dato den 3e Feb.rij 1745
huijse erve ende Schuers Voorstraet, daer ten noorden de Borgermr. van der Aa, 
ende ten Zuijden de wed.e Spijker streckende vooruijt de haeven, tot agter aen t 
erff van de wed.e Crane

Gerard Bijlandt Borgermr. en secret.s tot Ameijde 24-03-1747 2100 Gld.

fiche 393 Transport v Gerrit Hendrixe v der Ham GB(subst)/SG/FB
een schip Pleun Claessen 

een Tjalck, met een Scheepssteven lang 56 wijt 12 ½ voet met alle zijne 
zijlen, touwen, haeken, boomen, ankers, ende wat verder eenigsints daeraen behoort
met plegtbrief van 400 Gld. van Maggeltje Verhoeff, wed. van Jan Groen wonende
te Crimpen

Joris Lammertse wonende tot Cuijlemborg 26-03-1747 970 Gld.

172/fiche 296 Transport Jan van Blootenborgh herbergier en winkelier woonende tot Lopik heeft speciale procuratie GB(subst)/SG/FB
(d.d. 27-02-1747) voor not.s Fredrik Jongbloet te Cuilenborg van

Coenraed Cempeng mr cleermaker tot Ameijde, nu ruijter 
huijse ende erve aen de Nieuwstraet, daer ten noorden Adriaen Ottelander, ende
ten zuijden Dirck Hacker streckende vooruijt de straet, tot agter aen t erff van 
Steven Groenevelt 

Jannigje Aerts Spinhooven jongedogter woonende tot Ameijde 09-06-1747 680 Gld.
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173/fiche 398 Copie Coenraed Cempengh mr. cleermaker tot Ameijde en thans ruijter onder de Compagnie van de hr. Ritmr. 

procuratie van Borselen garnisoen houdende in de Grave en sig alhier ter stede bevindende 
geeft procuratie aan:

Jan van Blotenborg herbergier en winkelier tot Lopik voor het transport van
huijse ende erve aen de Nieuwstraet, daer ten noorden Adriaen Ottelander, ende
ten zuijden Dirck Hacker streckende vooruijt de straet, tot agter aen t erff van 
Steven Groenevelt    aan:

Jannigje Spinhooven 27-02-1747 680 Gld.

174/fiche 400 Plegtbrieff Rutgerus Rijnen mr. chirurgijn binnen deser stede JV/SG/AO
is geroijeerd speciale hypotheecq en onderpand:
en gecas- boomgaertje groot 3 hont aen de Tiendeweg, tusschen den Tiendeweg en Tipsloot
seerd daer ten oosten Gerrit Rietvelt, ende ten westen Gijsbert Verhoeff
27-12-1751 3 Mergen Lant op de polder Aextervelt over de Steege genaemt de 

HoenderCampen daer ten noorden de tiendeweg off grientjens, ende ten zuijden de 
Wed.e Jan van Harten 

Gerard Bijlandt secret.s deses geregts            is geldverstrekker 05-08-1747 150 Gld.

175/fiche 402 Plegtbrieff Dirkje Col wed.e van Jan van Harten, woonend binnen deser stede GB(subst)/JvA/WvL
is geroijeerd speciale hypotheecq en onderpand:
en gecas- een huijse ende erve aen de voorstraet daar ten noorden Dirck Hacker, en ten 
seerd Zuijden Maerte Col
31-05-1749 de helfte in een huijse en erve de helfte op off aen de Dam, daer ten oosten de 

Straet ende ten westen Pieter Backer van der Peijl 
de helfte van 2 Mergen Landt sijnde boom.t., grient en weijlant aen de Broeksteege,
daer ten noorden Jacobus Verheij cum suis ende ten Zuijden Frederik de Groot  

Bastiaen Pinsen van der Aa    is geldverstrekker 08-12-1747 400 Car. Gld.

fiche 405 Transport Gerrit de Bie getrouwt met Aeffje Groenevelt GB(subst)/JV/AO
4 Mergen Lant over de Aextreveltse stege daer ten noorden Gobel van Stenis,  
ende ten zuijden Cornelis Groen streckende van de halve aextersteege aff, tot over 
de kleijne wetering 
2 Mergen Lant tussen de Broek en Aextersteege daer ten noorden de erve Claes 
Vermaet en ten zuijden de erven van Willem Loosdorp streckende voor van de ½ 
aexdtersteege tot den ½ dwarssloot van ’t Lant van Gerrit Groen 

Willem van Harten brouwer binnen desen stede 09-01-1748 700 Gld.
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fiche 407 Transport Jan Gerritse Hoffacker schepen van Tienhooven GB(subst)/JV/AO

heeft navolgend perceel op 06-06-1713 gekocht van Johan Beeckman en is toen al
voor 70 Gld. betaald door Claes Vermaet

Issack Verheij getrouwt met Emmigje Loosdorp die een mede erffgen. is gew. v Claes Vermaet
ene Mergen Lant binnen de wielkade, daer oostw. ende noordw. de voorm. Verheij 
ende zuijdw. de erven v d wed. Jan Claessen de Wael, en ten westen de Wielkade 19-6-1748

fiche 409 Transport Nicolaes van der Peijl Schout van Laekervelt GB(subst)/JV/FdG
Leonardus van der Kluijs in huwelijk hebbende Juff.r Cornelia van der Pijl

erffgen. van de heer Nicolaes van der Peijl in leven heer v Lexmond en Lakervelt
twee mergen grient Lant van outs genaemt de Buermans mergens op de polder 
polder Zevenhoven, daer ten noorden de zandwetering ende ten zuijden Fredrik de 
Groot cum suis streckende met een sniep? van de Zoudendijksloot westw. aen
 tot de ½ Zevenhovense Wetering 

Willem van Harten Brouwer binnen deser stede 12-07-1748 < 1000 Gld.

fiche 411 Transport van Sandrina de Wolff wed. en boedelhouster van Pleun Claessen Maet GB(subst)/AO/WvL
een schip een Vriese Tijalck schuijtje Lang 58 en 12 ½ voet weijt, met alle zijne zeijlen, 

touwen anckers, haeken, boomen en wat verders eenigsints daeraen en toebehoort
leggende aen de Sluijsen onder leggende aen de Sluijsen onder 

Gerrit Ariense v Brandwijck 01-10-1748 510 Gld.
De 510 Gld. zal worden voldaan in 4 termijnen aan Gerrit van der Ham, Arie 
Claessen Maet en Arie Fredrixe die een obligatie hadden op Pleun Claessen Maet

fiche 413 Transport v Gerardt van Limborg geregtsbode deser Stede heeft procuratie gekregen van GB(subst)/JV/FB
Plegtbrieff Claes Bruijn woonende tot Zaendam als afgegeven voor Notaris Jan Rijplant te Amsterdam op 

28-10-1748
Fredrick van Dueren mr. timmerman wonende tot Vreland

een schuldbrieff van nog 1200 Gld. resterende van 1700 Gld. welke op 21-12-1743
Gijsbert van den Andel in leven mr. timmerman en gew. hebbende tot Ameijde schuldig heeft bekend aan
Claes Bruijn ten behoeve van een huijs, schuer, erve ende boomgaart Benedendams 08-11-1748

181/fiche 414 Copie Jan Rijplant openbaer not.s bij den Ed.e Hoove van Holland geadmitteert te Amsterdam 
procuratie residerende

Claes Bruijn woonende tot Zaendam machtigt
Gerrit van Limborg geregtsbode der Stede Ameijde om te cederen en transporteren aan
Fredrick van Dueren mr. timmerman wonende tot Vreland

een schuldbrieff van nog 1200 Gld. resterende van 1700 Gld. welke op 21-12-1743
Gijsbert van den Andel in leven mr. timmerman en gew. hebbende tot Ameijde schuldig heeft bekend aan
Claes Bruijn ten behoeve van een huijs, schuer, erve ende boomgaart Benedendams 28-10-1748
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182/fiche 416 Plegtbrieff Dirckje Col wed. van Jan van Harten, woonende binnen deser stede GB(subst)/JV/FB

is geroijeerd de ½ in een huijs en erve staende op den Dam daer de Comp.te in woont
en gecas- de helfte van een huijs erve en verder getimmer aaen Voorstraat daer ten Noorden
seerd Dirck Hacker en ten zuijden Merten Col
23-10-1756 de helfte van 5 Mergen Lant op Liesvelt daer ten oosten de secret.s Bijland, en ten 

westen Fredrik de Groot
de helfte van 2 Mergen boomgaerd grient en weijland aen de broeksteege, daer ten
noorden Jacobus Verheij en de secret.s Bijland en ten Zuijden Fredrik de Groot 
de helfte van 4 Mergen Land op de polder Aextervelt binnen de steege van outs 
genaemt de visser sijnde 2 parcelen
de helfte van 3 Mergen hooijland gelegen mede op Aextervelt, gecogt uijt den 
boedel van Lourents Francen (van Nieuwpoort)
de helfte van 2 Mergen 2 hont Land op Aextervelt, over de steege daer ten noorden
Hermen Vermaet cum suis, ende ten Zuijden Jacobus van Ommering 

Erlandt Vroom wed. van Bastiaen van Erkel, woonende binnen de stad Schoonhoven 1000 Gld. 

183/fiche 419 Transport Neeltje Groenevelt wed.e van Willem van Dam GB(subst)/AO/FdG
Lucas van Crimpen 
Gerrit van Dam voogden over de minderjarige kinderen en erffgen. van voorsz. Willem van Dam  

blijkens acte d.d. 03-12-1748 gepasseerd voor Schoute en Heemraden van Crimpen
op de Leck.
huijse ende erve benedenDams daer ten noorden de wed. van Lourents Pieterse 
van Loemwel, ende ten zuijden Gijsbert Roothorst 

Arie van Loemwel 01-04-1749 223 Gld.

fiche 422 Acte van Willem van Dam woonende present binnen desen dorpe van Crimpen 
Voogdije benoemt tot voogd over zijn minderjarige erffgenamen
Copie Gerrit van Dam zijn broeder en

Lucas van Crimpen beide wonende te Crimpen op de Leck. 03-12-1748

fiche 424 Transport v. Gerrit de Ridder wonende binnen deser Stede GB(subst)/JV/AO
een snibbe een snibbe schuijt met alle haeken, boomen, ankers, tonnen, zijl, kleed en t gene 
Schuijt verder daerbij en aen is gehoorende

Arnout Leers heer van Ameijde en Harlaer 28-07-1749 190 Gld.

fiche 426 Gerrit van Brandwijk GB(subst)/AO/FdG
seker schip genoemt een vriese tJalck, Schuijt Lang 56 en wijt 12 ½ voet, met alle
sijne zijlen, touwen, anckers, haecken, boomen en wat verder eenigsints daeraen 
en toebehoort

Andries Alblas 11-09-1749
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187/fiche 427 Acte Gerrit Rietveld jegenwoordig wonende op Noordeloos GB(subst)/JV/AO

van ?? halve merge hennip Land an den Tiendwegh tusschen den selven wegh, en Tipsloot 
daer ten oosten Isaac Verheij, en ten Westen Rutgerus Reijnen 22-09-1749 400 Gld.

188/fiche 429 Transport Wouter Scherpenzeel als in huwelijk hebbende Cornelia Verweij GB(subst)/AO/JvA
Pieter de Woeste getrouwt met Neeltje Verweij
Cornelis Verweij
Teunis Verweij 
Jan Verweij tezamen erfgenamen van Gerrit Verweij
Willemijntje Uijt den 

Boomg.t speciale gemagtigde d.d. 19-09-1749 voor  geregts naburen van Ophemert
Goose Uijt den Boogert
Pieter van Deest als in huwelijk hebbende Jannigje uijt den Boogert
Geeretje uijt den Boogert
Leijntje van den Werk als in huwelijk gehad hebbende Peeter uijt den Boogert als moeder en voogd 

over hun 2 kinderen
Cornelis van de Wall in huwelijk hebbende Pietertje uijt den Boogert
Cornelis uijt den Boogert 
Arij Haagsman als in huwelijk hebbende Maria uijt den Boogert 

tezamen erfgenamen van Aaltje uijt den Boogert
twee Mergen twee hond Landt op de Polder Aexterveld over de Stege strekkende
uijt de voorsz. halve Stege, tot over de klijne wetering daer ten noorden Anna off  
Gerrit Groen, ende ten Zuijden Rutgerus Rijne cum suis

Willem van Loemwel 02-02-1750 324 Gld.

fiche 433 Procuratie Extract uijt het Dorpszignaal te Ophemert d’anno 19-09-1749
Copie Gosse Jansen van den 

Boomgaert geeft procuratie aan zijn dochter Willemijntje van den Boomgaert  te Delwijnen 19-09-1749

190/fiche 434 Procuratie Lijntje van de Werke wed. van Peeter van den Bogert
Copie krijgt proc.tie over de nagelaten goederen van haar mueij Aaltje van den Bogert

namens haar halve broer Cornelis van den Bogert.  Ophemert 29-01-1750
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fiche 435 Transport Hendrick Vonck GB(subst)/AO/WvL

Jan Vonck 
Arie Vonck gebroeders erffgen. v Hendrina Vonk, die wed.e is gew.t v Hendrik van den Ham

huijse ende erve op den hoek van de Peperstraet met alle t gene daerin off op aerd 
ende nagelvast is, met alle t goud tot de smitswinkel is behoorende
met last 225 Gld. t.a.v. secr.s Bijland
100 Gld. ten behoeve van de huisarmen van Ameijde en Tienhoven
65:2:8 Gld. t.b.v. Willemina Verbeek
150: Gld. t.b.v. Andries Oortman

Cornelis van den Ham mr. smit alhier ter stede 09-02-1750 540:2:8 Gld.
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fiche 437 Plegtbrieff Heijmen Ottelander GB(subst)/AO/JvA

is geroijeerd Leendert Ottelander gebroeders woonende binnen Ameijde
en gecas- twee Huijsen, Erven en Boomgaerd het eene bij haarlieden Comparanten bewoont 
seerd wordende het andere verhuurt aen Aelbert Boelen daar ten noorden de Zeijlsloot
05-08-1765 ten Zuijden den hennipacker, ten oosten de vaersloot, ende ten westen den Dijck 

vier Mergen van een weer, van ses Mergen weijland aen de Liessteege, strekkende 
uijt de voorm. Stege tot over de Zevenhovense Wetering daar ten oosten Fredrik de 
Groot en ten westen Leendert en Pieter Jansen Diepenhorst 
eene mergen Griendtlandt op Liesveld daar oost Willem van Harten en West 
Nicolaes Verhoeff , strekkende voor van den dwarssloot van het Weijlandt van
Nicolaes Verhoeff tot den dwarssloot van de Griend van denselven Nicolaas
Verhoeff toe
twee Mergen bouw en hooijland voor aende Broekstege op den Tip daer 
noordwaerds Dheer Barovius en Zuijdwaards Gobel van Stenis strekkende uijt 
de halve Broekstege tot den halven dwarssloot van dheer Barovius
agth Mergen Bouw, weij en Griendland, genaempt de Kooij, daar ten Noorden 
Johannes Hacker, en ten Zuijden de Wed.e Pieter de Jongh strekkende vooruijt 
de Broekstege ten halven aexterveldste stege
vijff Mergen weij en hooijland over de Aextrersteege daer ten noorden Hermen 
Vermaet en ten Zuijden de kinderen van Aert Ponsen strekkende van de voorsz. 
halve stege tot over de kleijne wetering
twee Mergen twee hondt Goedenaars hooijlandt over de Aexterstege tot Noorden 
den Secrets. Bijlandt en ten Zuijden de wed.e Jan van Harten strekkende van de 
voorsz. halve stege tot over de klijne Wetering 
een en een halve Merge Bouwland gelegen op den hoogenwaerd, agter de nieuwe 
dreeff van Herlaer
vijff en een halve Merge Bouw en hooijland
LEENGOEDEREN: vier Mergen twee hondt hennip en weilandt gelegen op 
Liesveldt, Langs de broekstege daar ten westen deselve stege en ten oosten 
Fredrik de Groot 
Twee mergen Bouwlandt in een weer van ses Mergen strekkende van over den 
Hoogendijck tot de halve Liesstege 
vier Mergen twee hondt griendland strekkende van over den Hoogendijck tot de 
Zevenhovense Wetering toe daar ten oosten Adriaan Ottelander cum socius en ten
Westen den Secetaris Bijlandt 

Arnout Leers Heeren van Ameijde en Herlaar, oud Scheepen der Stad Rotterdam 03-04-1750 2500 Gld.
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fiche 446 Transport Leendert Labe wonende binnen deser stede GB(subst)/JV/AO

eene huijsinge, erve met verder timmeragie, benedenDams daer ten noorden 
Adriaen Ottelander ende ten zuijden de wed.e van Lourents Piterse van Loemwel
streckende van vooruijt de straet, tot agter aen of in de Vaersloot.

Jorden Janse van Zoene
Claesje van Dommelen egtelieden

al betaald 338:10:0 met restant plegtbrief van de kinderen van Frans Lourentse nog
hierop hebben en 761:10:0 aan geld. 01-05-1750 1100 Gld.

fiche 448 Transport Fredrik de Groot schepen van Ameijde GB(subst)/JV/AO
huijse aen de Nieuwstraet daer ten Noorden de kinderen van Jacob Groenevelt en 
ten zuijden Cornelis de Jong streckende vooruijt de straet tot agter in de brandsloot 

Gerrit de Ridder 525 Gld contant en 400 als plegtbrieff 16-06-1750 925 Gld.

fiche 450 Plegtbrieff Gerrit de Ridder wonende binnen deser Stede GB(subst)/JV/AO
speciale hypotheecq en onderpand:
huijse aen de Nieuwstraet daer ten Noorden de kinderen van Jacob Groenevelt en 
ten zuijden Cornelis de Jong streckende vooruijt de straet tot agter in de brandsloot 

Fredrik de Groot schepen van Ameijde    is geldverstrekker 16-06-1750 400 Gld.

199/fiche 453 Acte verband Georg Johannes Hammius notaris te Vianen heeft procuratie van
op de goede- Pieter Bakker van der Pijll oud Burgermeester deser Stede en
ren van P.B. Jannetje de Reus zijne huijsvrouw
van der Peijl d.d. 06-07-1750 te IJsselsteijn gepasseerd

t.b.v. 2 jongste zonen
Helmigh van der Pijl
Boudewijn Pieter v der Pijl

Juffrouw Maria Bakker weduwe van den Heer Helmig van der Pijl, in leven Oud Schepen tot Ameijde 
heeft op 29en April 1739 voor Notaris Georg Johannes Hammius gelegateert aan

Helmigh van der Pijl
Boudewijn Pieter v der Pijl de jongste zonen van haar zoon Pieter Bakker van der Pijll en schoondochter

Jannigje de Reus ieder 5000 Gld.
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fiche 460 Plegtbrief Cornelis Pieterse de Jong wonende binnen deser stede GB(subst)/AO/WvL

is geroijeerd speciale hypotheecq en onderpand:
en gecas- huijse, Schuere ende Erve aende westzijde van de Nieuwstraat daer ten noorden 
seerd Gerrit de Ridder ende ten Zuijden Maarte Col streckende vooruijt de Straet tot  
22-07-1760 agter in de brandsloot

4 Mergen 1 hont Land aen de broeksteege daer ten noorden Gobel Stenis en den 
Brouwer van Harten, en ten Zuijden Leendert en Pieter Jansen Diepenhorst 
streckende voor van de ½ Broeksteege westwaerds ter ½ dwarsslooten van 
Cap.n Vels ende Gobel van Stenis 

Jacobus Verheij Junior Schepen deser Stede    is geldverstrekker 31-08-1750 400 Car. Gld.
mede spruijtende uijt geleverde materialen van hout, kalck en wat dies meer is

fiche 462 Acte van Dirk Hakker woonende binnen deser Stede heeft geschonken aan zijn neef GB(subst)/AO/JV
transport van Johannes Hakker
een donatie een huijs en erve op de Voorstraat aan de westzijde van het Stadhuijs met het 
intervivos verder getimmer daarop staande tot agter in de Nieuwstraat met alle gereedschap-

pen van dien zoo tot het huijs als bakneringe behoorende.
3 Mergen drie hondt Landt op Zevenhoeven daar ten noorden den secret.s Bijlandt
ende ten Zuijden Gerrit en Annigje Groeneveld, strekkende voor van het Land van
den Secret.s Brouwers erfgenamen en westwaards op ten halven Sevenhoevense
Wetering. 15-09-1750

fiche 464 aanbreng van Willem van Harten (gehuwd met Marrigje Snellenbergh) GB(subst)/JV/AO
Donatie inter- Gijsbert Roothorst (gehuwd met Johanna Kievits) hebben procuratie van
vivos Adriaan Fool wonende binnen deser Steede gesont van Lichaame zijn verstand, memorie, Sinnen

, Sprake volkome magtig en gebruijkende 
wil doneren aan

kinderen v zijn zusters dochter Marrigje Snellenbergh voor de helft
kinderen of kindskinderen van
zijn andere zuster Cornelia Fool verwekt bij Johannes de Kievit de andere helft.

huijsinge, grutterije aan de Oostzijde van het Stadhuijs
vier Mergen een hond Weij- en Griendland op de Polder Liesveldt
daar westwaards Dheer Barovius cum suis, ende Oostwaards Isaac Verheij c.s.
een huijs en Erve binnen de Steede Vianen op den Kortendijk
huijsinge hoffsteede met agt mergen Land in de Hooge Heerlijkheijdt v Thienhove 
agter Hagesteijn
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fiche 472 Plegtbrieff Johannes Hacker bakker deser Stede GB(subst)/FdG/WvL

huijse erve en het huijsje agter aen de Nieuwstraet aen de voorstraet daar ten 
Noorden de wed.e van Steven Groenevelt ende ten Zuijden de wed.e van Jan 
van Harten streckende vooruijt de straet tot agter ter halver Nieuwstraet 
3 Mergen 3 Hont Land op de Polder Zevenhoeven, daer noordw. de Secrets. 
Bijland ende Zuijdw. Gerrit off Annigje Groenevelt streckende voor van de Grient 
van de wed.e Crane tot agter ter halver Zevenhoevense Wetering 
2 Mergen 5 Hont en 50 Roeden Land op de polder Aextervelt binnen de Steege 
daer ten noorde Fredrick de Groot, ende ten Zuijde Heijme en Leendert Ottelander
streckende vooruijt de halve broeksteege tot agter ter halver aexterveltse Steege 

Cornelis van Hattum mr. Chirurgijn wonende binnen deser Stede 23-09-1750 1000 Gld.

209/fiche 475 Transport Cornelis Pelle en GB(subst)/AO/JvdA
Jan Groen huijsarmmeesteren
Jan Stenis en
Johannes Hacker diaconij armmeesteren. Zij vieren hebben procuratie van
Arie Ariense Maet en
Leendert Willemse van den 

Bergh voogden over de kinderen van
Cornelis Alblas 
Elisabeth Vassen in haer leven Egtelieden

Een huijsinge, Erve en boomgaerd aen den agterwegh, daer ten noorden Lambert 
Vinck ende ten Zuijden de Kerke van Tienhooven strekkende vooruijt den Dijk  
tot Agter in den Brandsloot off gragt

Huijbert Verkerk woonende binnen deser Stede 27-11-1750 265 Gld.

fiche 478 Copije Arie Ariense Maet en JV/AO
Leendert Willemse van den 

Bergh voogden over de op 05-05-1750 levende 3 minderjarige kinderen van
Cornelis Alblas 
Elisabeth Vassen in haer leven Egtelieden en beiden onlangs overleden 

Zij abandonneeren de Boedel t.b.v. de huijs- en Diaconij Armen van Ameijde. 05-05-1750

fiche 479 Transport Huijbert Verkerk woonende binnen deser Stede GB(subst)/AO/JvdA
Een huijsinge, Erve en boomgaerd aen den agterwegh, daer ten noorden Lambert 
Vinck ende ten Zuijden de Kerke van Tienhooven strekkende vooruijt den Dijk  
tot Agter in den Brandsloot off gragt

Cornelis Pelle zijn schoonvader, mede woonende binnen deser Steede 02-11-1750
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212/fiche 481 Transport Adriaen Ottelander en zijn huisvrouw GB(subst)/FB/JH

Aletta Groeneveld
Schuur, Erve benedenDams daer ten Noorden Pieter van der Pijll ende ten zuijden
Jorden Janse van Loenen, streckende vooruijt de halve straat tot agter ten halver
Vaersloot.

Joost Baltense v Tienhoven 10-11-1750 450 Gld.

fiche 484 Acte van Geerard Bijlandt borgermeester en secret.s der Steede Ameijde en Tienhooven stelt zich als borg voor GB(subst)/BP/FB/
Cautie Cornelis Verveer Adriaansz zijn schoonzoon JvdA/LO/AOu/HV/JvO

is aangesteld tot subst. Schout, gadermeester en Rentmeester van de pastorije door
Willem Pieter v der Laken drossaard, schout ende gadermeester, rentmeester van de pastorije van Ameijde en 

Tienhooven d.d. 18-12-1750
onderpand:
huijs en erve aan de Voorstraat 
drie huijsen ende schuur met den boomgaerd tegenover de herberge het Fortuijn
drie Mergen twee hond Land vooraen de Broeksteege genaemt de Baen
twee Mergen twee hond Land over de Aextrerveldse Steege daar ten noorden Fredrik
de Groot en ten Zuijden Aelbert Ouwerkerk
Eene Mergen een hond en vijftigh Roeden Land aen de Aexterstege genaempt het 
Papecampje
twee Mergen drie hond Griendland op Zevenhoeven daer ten noorden Lammert Vinck
en ten zuijden Johannes Hacker
Eene Mergen een hond en 50 Roeden grienland op Zevenhoeven daer ten noorden 
Anna Groen en ten Zuijden Willem van Loemwel
Twee Mergen Griendland op Liesveld bij de vaersloot

215/fiche 487 Fredrik ende Cornelis van CV(subst)/AO/JH
Duuren voogden van de onmondige kinderen van

Gijsbert van den Andel en
Maria van Duuren in leven Egteluiden binnen deser Steede

en caveerende voor de onmondige kinderen van
Dina van den Andel geprocreeert door 
Jan Sijmense

en 
Anthonij van Gelder als in huwelijk hebbende 
Elizabet van den Andel 

allen in de qualiteit van kinderne en kindskinderen van Gijsbert van den Andel en
Maria van Duuren
huijsinge Erve, schuur ende boomgaerd beneedensdams, strekkende vooruijt de
Gragt tot agter in de vaarsloot daer ten noorden Isaac Verheij en ten Zuijden de 
Zijlsloot 

Arie Louwen van Loemwel woonende binnen deser Steede 18-02-1751 1500 Gld.
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fiche 490 Copie Cornelis van Duren wonende te Hoornaar

Fredrik van Duuren wonende te Vreland benoemd tot voogden over 4 minderjarige kinderen
broers van

Maria van Duren laetst weduwe van
Gijsbert van den Andel 25-05-1750

fiche 493 Acte cassa- Jan Verbeeck executeur van het testament van    (en voogd over de kinderen v J. van Schaik) CV(subst)/AO
tie van een Louwerents France
Plegtbrieff Fredrik Diepenhorst getrouwt met
24-02-1751 Antje France dochter van Frans Louwerentse

ontvangen het derde 1/4 van 677 van een Plegtbrief d.d. 25-02-1737 van Leendert
Labee, overgenomen door Jorden Janse (van Zoenen)

Pieternella France kind van Frans Louwerentse
Jenneke van Schaik (eerder gehuwd met Louwerents France van Nieuwpoort, nu gehuwd met
Dirk Morre dit zijn egtelieden

218/fiche 494 Acte cassa- Jan Verbeeck executeur van het testament van    (en voogd over de kinderen v J. van Schaik)
tie van een Louwerents France van 

Nieuwpoort
Plegtbrieff Fredrik Diepenhorst getrouwt met
24-02-1751 Antje France v Nieuwpoort kleinkind van Louwerents France van Nieuwpoort     heeft 25 Gld. ontvangen

Er is 100 Gld. ontvangen op de plegtbrieff d.d. 25-02-1737 inz. Eene Mergen 48
Roeden Lands van Fredrik de Groot.

Pieternella France kleinkind van Louwerents France van Nieuwpoort     heeft 25 Gld. ontvangen

219/fiche 497 Acte cassa- Jan Verbeeck executeur van het testament van    (en voogd over de kinderen v J. van Schaik)
tie van een Louwerents France van 
Plegtbrieff Nieuwpoort
24-02-1751 Fredrik Diepenhorst getrouwt met

Antje France v Nieuwpoort kleinkind van Louwerents France van Nieuwpoort     heeft 60:8:5½  Gld. ontvangen
Er is 120:16:11 Gld. ontvangen op de plegtbrieff d.d. 25-02-1737 inz. twee Mergen
boomgaerd, Grien- en Weijland van Dirkje Kol, wed. Jan van Harten

Pieternella France kleinkind van Louwerents France van Nieuwpoort     heeft 60:8:5½  Gld. ontvangen
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220/fiche 499 Acte cassa- Jan Verbeeck executeur van het testament van    (en voogd over de kinderen v J. van Schaik)

tie van een Louwerents France van 
Plegtbrieff Nieuwpoort
24-02-1751 Fredrik Diepenhorst getrouwt met

Antje France v Nieuwpoort kleinkind van Louwerents France van Nieuwpoort     heeft 84:2:5½  Gld. ontvangen
Er is 336:13:6 Gld. ontvangen op de plegtbrieff d.d. 25-02-1737 inz. 3 Mergen weij
en hooijlandvan Dirkje Kol, wed. Jan van Harten

Pieternella France kleinkind van Louwerents France van Nieuwpoort     heeft 84:2:5½  Gld. ontvangen

221/fiche 502 Bijlbrieff Claes van den Ham althans nog woonagtig te Schoonhooven CV(subst)/JV/AO
zal worden aangesteld als Beurtschipper van Ameijde op Utrecht en Schoonhoven
Daartoe wordt overgenomen een vaartuijg met zeijlen, haacken, touwen enz. als
althans staand op de Scheepstimmerwerff v Cornelis Nederbergh te Schoonhoven
en zal tegen betaling van 90 Gld. als reparatie en arbeidsloon worden overgenomen

Dominicus van Buuren mr. Glazemaker te Schoonhoven zal zorgdragen voor betaling in termijnen van 10/J 01-03-1751

fiche 511 Schuldbrieff Arie Jacobse Boom woonende in Goudriaan CV(subst)/AO/CvH
is geroijeerd de helft van een huijs Boomgaerd en drie akkeren Land beneedensdams daer ten 
en gecas- noorden de Zeijlsloot ende ten zuijden Fredrik de Groot streckende vooruijt de have  
seerd off brandsloot tot agter aen off in de stadsgragte
03-04-1756 de wederhelft behoort Arie Ariense den Hooglander en Joris Janse Decker 

als in huwelijk hebbende Geertje Ariens den Hooglander
Huijgh Reijerse de Ruijter woonende aen den Baseldijck onder Meerkerk    is geldverstrekker 06-04-1751 200 Car. Gld.

á 20 St. 't stuk

226/fiche 515 Plegtbrief Aagje Vurens wed. van Cornelis Sliedregt, wonende in Willige Langerak CV(subst)/AO/JH
is geroijeerd Eene Mergen vijff hond Land aen de Broeksteege naest den tipsloot daar 
en gecas- zuijdwaards de wed.e van Johannes van Oosterom 
seerd Hermen Vermaet
07-03-1763 Peter Cleijn voogden over de kinderen van Bastiaen Cleijn en Geertje Vermaet

Peter Cleijn is geldverstrekker     (plegt d.d. 21-10-1737) 04-05-1751 150 Gld.

227/fiche 518 Transport Aagje Vurens wed. van Cornelis Sliedregt CV(subst)/AO/JH
polder Aexterveld over de steege daer ten noorden Willem van Loemwel ende 
ten zuijden de Kinderen van Jan Vermaet strekkende van den halven dwarssloot 
van het Land van Rut Reijne aff tot over de kleijne wetering

Adriaen Alblas Scheepen van Tienhooven 04-05-1751 80 Gld.
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fiche 521 Transport Rutterus Rheijnen meester Chirurgijn, woonende binnen deesen Steede CV(subst)/JV/AO

drie Mergen vijftigh Roeden Weijland en Griendinge, ten noorden van het Weijland 
over de Aexterveldse Steege daer ten noorden den Thiendweg en ten Zuijden 
de wed.e Jan van Harten strekkende van den halven dwarssloot van Hermen 
Vermaet westwaerds op tot over de klijne wetering 

Jan van Stenis meester Wagenmaker binnen deezen Steede 13-05-1751 250 Gld.

fiche 524 Francois Barovius Scheepen deezes geregts CV(subst)/JvA/JH
twee Mergen drie hond Land op de polder Aexterveldt binnen  de Steege, daar ten 
noorden de wed.e van Johannes van Oosterom cum socius ende ten Zuijden 
Heijmen en Leendert Ottelander meede cum socius streckende voor 
van de halve Broeksteege aff tot agter ter halver aexterveldse steege
ooit gekocht van de weduwe van Louwerents Pieters van Lomwel.
het andere campje NIET: zijnde Eene Mergen Een hond en vijftig Roeden over de 
Aexterveldse Steege.
twee Mergen lands tusschen de Broek en Aexterveldse Steege daar ten noorden
Roel de Hoop ende ten Zuijden de voorenstaende twee mergen drie hondt Land 
streckende van de halve Aexterveldse Steege oostwaerds op ter halver dwarssloot 
van de Griend van de wed.we Oosterom, en Spijcker en dus zijn de voorsz. twee 
getransporteerde parceelen tezamen begroot op vier Mergen drie hond 

Cornelis van Hattum insgelijks een Scheepen deeses geregts 28-05-1751 1100 Gld.

fiche 527 Transport Francois Barovius Scheepen deezes geregts last en procuratie hebbende van CV(subst)/JvA/JH
Christiaen Veltz woonagtig te Amsterdam 

drie Mergen Land tusschen de Broeck en Aexterveldse steege streckende van de 
halve Steege aff tot ter halver dwarssloot v Cornlis de Jongh cs daer ten Noorden
Gobel van Stenis ende ten zuijden Maerten Col 

Cornelis van den Ham meester Smid binnen deser steede 29-05-1751 150 Gld.

233/fiche 530 Copie Cornelis van Homzigt openbaer Notaris te Amsteldam bij den Hoven van Holland geadmitteert
Procuratie Christiaen Veltz woonende binnen deese stad Amsteldam geeft procuratie aan

Francois Barovius woonagtig te Ameijde om te verkopen:
drie Mergen Land tusschen de Broeck en Aexterveldse steege streckende van de 
halve Steege aff tot ter halver dwarssloot v Cornlis de Jongh cs daer ten Noorden
Gobel van Stenis ende ten zuijden Maerten Col 10-08-1750
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fiche 533 Schuldbrieff Cornelis van den Ham meester Smid binnen deser steede CV(subst)/JvA/JH

is geroijeerd speciale hypotheecq en onderpand:
en gecas- drie Mergen Land tusschen de Broeck en Aexterveldse steege streckende van de 
seerd halve Steege aff tot ter halver dwarssloot v Cornlis de Jongh cs daer ten Noorden
11-11-1761 Gobel van Stenis ende ten zuijden Maerten Col 

Christiaen Veltz woonagtig te Amsterdam 29-05-1751 150 Gld. á
20 st. 't stuk

235/fiche 547 Schuldbrieff Arie Ariense d Hooglander
is geroijeerd Joris Janse Decker beijde woonende onder de hooge en vrije heerlijkheid Noordeloos 
en gecas- speciale hypotheecq en onderpand:
seerd de helft van een huijs Boomgaerd en drie akkeren Land beneedensdams daer ten 
03-05-1756 noorden de Zeijlsloot ende ten zuijden Fredrik de Groot streckende vooruijt de have  

off brandsloot tot agter aen off in de stadsgragte
de wederhelft behoort Arie Jacobse Boom

Magteld Dammis Brouwer wed. wijlen DHeer Geerard Bijlandt, in Leven Borgermr. en secreataris Ameijde 250 Gld. á
20 st. 't stuk

fiche 541 Transport Rutterus Reijnen meester Chirurgijn binnen deese steede CV(subst)/AO/HvdP
Boomgaerd groot drie hond onder Ameijde over den Thiendwegh strekkende van 
de halven Thiendwegs en dijksloot aff tot ter halver tipsloot belent ten oosten Gerrit 
Rietveld ende ten westen Gijsbert Verhoeff

Gerrit de Bie Scheepen van Tienhoven 27-12-1751 400 Gld.

fiche 544 Transport Hendericus Heijcke woonende binnen deese steede had een CV(subst)/AO/HvdP
speciale hypotheecq en onderpand d.d. 11-04-1730 op
huijs en Erve Item boomgaerdje ten westen van den Agterwegh na Tienhoven toe 
aen daar oostwaerds den voorsz. Agterwegh en noordwaerds den Hoogendijk
westwaerds de Stad en zuijdwaerds een ledig Erff 

Diaconije Armen v Ameijde nemen het over onderpand en casseren de Kustingbrief incl. rente van 51 Gld. 22-01-1752 451 Gld.
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fiche 549 Schuldbrieff Isaac Verheij meester timmermans wonende onder Tienhoven CV(subst)/AO/JvA

is geroijeerd Lening zal worden gebruikt om 2 obligatien af te lossen van tezamen 1200 Gld. die
en gecas- Peter van den Dool had ten laste van de gemeene boedel van Isaac Verheij met zijn
seerd eerste huisvrouw Emmigje Willems Loosdorp.
19-08-1758 speciale hypotheecq en onderpand:

vier Mergen weijland geleegen tusschen de Broek en Aexterveldse Steege daer
ten noorden Annigje Groen 
twee Mergen twee hond weij en hooijland genaemt den Hooge Camp daer ten 
Noorden de wed. Oosterom ende ten zuijden Cornelis Groen
Nog Eene Mergen vier hond goedenaars hooijland gelegen over de Aexterveldse 
Steege daer noordwaerds Fredrik de Groot en Zuijdwaards Maerten Coll 

Magteld Dammis Brouwer wed.e Boedelhouster en usufructuaire Erfgenaam van wijlen Geerard Bijland 06-03-1752 600 Gld. á
20 st. 't stuk

fiche 554 Transport Gerrit van Limborg geregtsbode deser Steede heeft procuratie van: CV(subst)/AO/JH
Jan Hoekwater wonende te Rotterdam
Gerrit de Ridder woonende binnen deese Steede als regthebbende tot de nalatenschap van 
Maagje Hoekwater zijne eerste huijsvrouw
Cornelia Hoekwater getrouwd met Jan de Groen, zijnde geweest eenige naargelaten kinderen van wijlen
Adriaan Hoekwater en
Adriaantje Hermens in leven egtelieden, gewoond hebbenden en overleden binnen deese Steede

Een huijs en Erve aen de oostzeijde van het Stadhuijs daar ten noorden Fredrik de
Groot en ten zuijden de wed. Arie Woudenbergh, strekkende vooruijt de straat tot
agter op de Lecque toe.
Dit is voor 1/3 in handen van Jan de Groen.
2/3 wordt verkocht aan

Jan de Groen 14-09-1752 420 Gld.

fiche 558 copie Jan Hoekwater wonende te Rotterdam
procuratie eenige naargelatene zoon van wijlen

Adriaan Hoekwater en
Adriaantje Hermens

benevens
Gerrit de Ridder regthebbende tot de nalatenschap van wijlen zijn eerste huisvrouw en mijn zuster
Maagje Hoekwater benevens
Cornelia Hoekwater mijn zuster, getrouwt met Jan de Groen 

1/3 part in een huijs en Erve aen de oostzeijde van het Stadhuijs daar ten noorden 
Fredrik de Groot ende ten Zuijden de wed.e Arie Woudenbergh 11-09-1752 210 Gld.
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246/fiche 561 Transport Anna Groeneveld weduwe van Pieter Verheij, woonende binnen dese Steede heeft procuratie van

Gerrit Groeneveldt haren broeder CV(subst)/AO/JH
negen Mergen weij, hooi, bouw en griendland vanouds genaamd den Oscamp, op 
Zevenhoven daar noordwaards de erven van Johannes van Oosterom ende 
zuijdwaards de Lande van Meerkerk, streckende van de halve Broeksteege 
oostwaards op tot over de Meentkade

Arie van Lomwel woonende binnen deese Steede 29-09-1752

fiche 567 Copie Anna Groeneveld weduwe van Pieter Verheij heeft procuratie van
procuratie Gerrit Groeneveldt haren broeder

om te verkopen
negen Mergen weij, hooi, bouw en griendland vanouds genaamd den Oscamp, op 
Zevenhoven daar noordwaards de erven van Johannes van Oosterom ende 
zuijdwaards de Lande van Meerkerk, streckende van de halve Broeksteege 
oostwaards op tot over de Meentkade
aan

Arie van Lomwel 02-02-1752

fiche 569 Transport Pieter Backer van der Pijll oud burgermeester deeser Steede CV(subst)/AO/JH
drie mergen Zoudenland zoo het met nog eene mergen toebehorende aan Fredrik
de Groot ligt aan de Groenen off Zoudendijk
met ontslag van het speciaal verband door Helmig en Boudewijn Pieters van der  
Pijll, meerderjarige jongmans is gelegateerd door hun grootmoeder Maria Bakker
weduwe van Helmig van der Pijll bij codicil 29 april 1739 en door Jannigje de Reus, 
huijsvrouw van Pieter Backer van der Pijll op 26 December 1747 is competerende
op het getransporteerde

Willem van Harten Brouwer binnen deese Steede 24-10-1752 450 Gld.

251/fiche 575 Transport Adriaan Alblas Scheepen van Tienhoven CV(subst)/JH/HvdP
Eene Mergen een hond hooijland op de polder Aexterveld over de Steege daer ten 
Noorden Willem van Lomwel en ten zuijden de Kinderen van Jan Vermaet 
strekkende van den Halven dwarssloot van het land van Rutterus Reijnen aff tot 
over de klijne wetering 

Marigje van Alom weduwe wijlen Pieter de Jongh woonende binnen deese Steede 06-01-1753 100 Gld.

252/fiche 578 Transport Lammert Vinck woonende binnen deser Steede CV(subst)/AO/JH
2 Mergen 3 hont griendlant op Zevenhoeven daer Noordw de wed. Hendrik van den 
Ham en Zuijdw. de wed. en erven van Secret.s Bijlandt 
strekkende vooruijt de Wetering tot agter over de Kade 

Francois Barovius ter voldoening plegtbrieff d.d. 31-10-1738 26-01-1753 600 Gld.
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fiche 582 Transport Lammert Vinck woonende binnen deser Steede CV(subst)/AO/JH

twee vier honden, off eene mergen twee hond en vijftigh Roeden GriendLand 
op de Polder, Aexterveld, in het 30e weer aldaar en twee parceelen binnen de 
Steege daar ten Zuijden de Erven van Claes Vermaat ten noorden Roel de Hoop
Item ten oosten ende ten westen Hermen Vermaat 

Francois Barovius Burgermeester deeser Steede ter voldoening plegtbrieff d.d. 03-11-1741 26-01-1753 600 Gld.

fiche 588 Transport Lammert Vinck woonende binnen deser Steede CV(subst)/AO/JH
Een huijs, Erve en boomgaerd aan den agterweg daar ten Noorden Maarten Col 
ende ten zuijden Cornelis Pellen

Isaac Verheij en zijn 3 kinderen als verwekt aan wijlen zijne 1ste Huisvrouw Emmigje Willems
Loosdorp
ter voldoening aan een schuldbrief d.d. 24-11-1745 26-01-1753 400 Gld.

257/fiche 593 Transport Adriaen Alblas een Scheepen van Tienhoven
Eene Mergen een hond en vijftig Roeden Lands tussen de Broek en Aexterveldse 
Steege daar ten noorden de wed. en Erven wijlen den Secret.s Bijland ende ten 
Zuijden Cornelis Groeneveld 

Cornelis Verveer Adriaansz secretaris deeser voorn. Steede Ameijde, en heerlijkheijd Tienhoven 18-04-1753
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258/fiche 596 Schuldbrieff Pieter Bakker van der Pijll oud Burgermeester deser Steede voor zichzelf en als man + voogd v zijn huisvrouw CV(subst)/JH/AvL

Jannigje de Reus zijn schuldig aan zijn zoon
Helmig van der Pijll mede Scheepen deser Steede

spruitende uit een legaat van 5000 Gld. door Juffr.
Maria Bakker wed. van den heer Helmig van der Pijll in leven Oud Scheepen van Ameijde in een

codicil d.d. 29-04-1739 heeft vastgelegd.
De overige 2600 Gld. zijn rente
speciale hypotheecq en onderpand:
huijsinge en Erve over het Stadhuijs daar oostwaards de wed.e J. van Harten en 
westwaards het kerckhoff 
een huijs en Erve Ameijde beneedendams daar Zuijdwaards Joost Balse 
van Tienhooven en noordwaards de Herrebergh genaamt ’s Lands welvaren 
een huijsinge in de Nieuwstraat daar ten zuijden Grietje Diepenhorst en ten noorden 
de Donkerstraat
een huijsinge met een stalling in de Molestraat daar ten oosten den Comp.t zelfs 
ende ten westen Cornelis van Hattum
een huijsinge en Erve in de Molenstraat daer oostwaards Willem van Harten en 
westwaards het Even voorgaende huijs en stallinge 
vier huijsjes in de Peperstraat daar oostwaerds Cornelis van Hattum en westwaards
 ... (niet ingevuld!)
een weer land groot met zijn Griendinge vier Morgen en een hont genaamd het
Klaphekke strekkende voor van de Broeksteege tot de halve Zevenhovense 
Wetering daar zuijdwaards Isaac Verheij en noordwaards de Zandwetering
stuk Lands groot eene morgen en vijff hond genaamd de Koorenkooperskamp 
strekkende voor van de Haasterveldse (Aexterveldse) Steege aff tot aan het
pastorijeland daer zuijdwaerds Annigje Pelen en Noordwaards Gerrit de Ridder 
een kamp Lands groot twee morgen drie hond strekkende voor van de 
Haasterveldse (Aexterveldse) Steege aff tot agter aen de Klijne wetering daar 
zuijdwaards Cornelis Groene en noordwaards Aelbert Ouwerkerk 
drie Mergen griendinge op zevenhoven strekkende voor van de Zevenhovense 
Wetering aff tot aan de Kade daer zuijdswaards Anna Groene en noordwaards
Willem van Harten 
eene Morgen en twee hond griende op Zevenhoven, strekkende van den 
dwarssloot tot aan de Kade daer Zuijdwaards Willem van Harten en noordwaards
Fredrik de Groot
eene Merge en een halff hond griendinge genaamt de Hutselaarop Liesveld 
strekkende voor van de Wetering tot agter aan den dwarssloot van Willem van 7600 Car. Gld.
Harten daar oostw. Fredrik de Groot en westwaerds Willem van Harten 19-04-1753 á 20 St. 't stuk
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261/fiche 606 Brieve van Jan de Groen en CV(subst)/AO/JH

Aflossinge v Dirk Lam huisarmmeesteren deeser Stede Ameijde
2 rentjes vd 1 rentje van Ene Guldens Eene Stuijver en de andere van 2 Guldens thien stuijvers
huisarmen als de huisarmen sprekende hebben op twee ackertjes nu boomgaerd gelegen aan 

de Thiendweg 1 gecomp. hebbende Cornelis Ottelander, laetst Rutte Reijnen en nu
door Gerrit de Bie

Gerrit de Bie Schepen van Tienhoven 27-04-1753 78 Gld. 2 Stvs.

262/fiche 611 Transport Cornelis Verveer Adriaansz Rentmeester van den Hoog Ed.e Heer Arnout Leers, Heere van Ameijde en 
Harlaar als last en procuratie hebbende van

Claes van den Ham ter aflossing schuldbrief d.d. 01-03-1751
Een Damschuijt 

Anthonij Melgers wonende te Lexmond, als vader en voogd over deszelfs minderjarigen zoon Claes 
Melgers 14-07-1753 25 Gld.

268/fiche 629 Transport Herbert Pack woonende te Crimpen 
Een snibbe schuijt bekent staande op de naam van den Jörge Jacob en dat met zijn 
staande en loopende want

Conelis Pinsen van der Aa woonende binnen deeze Steede 26-06-1754 315 Gld. 5 St.

269/fiche 632 Transport Conelis Pinsen van der Aa Eerste en administreerende Diacon van Ameijde caveerende voor zijne 
medebroederen, mitsgaders voor de Huijs en Diaconije armmeesteren der 
heerlijkheijd Meerkerk
Een huijsje met den Erfpagt Grond aan den Sluijsendijck daer oostwaerds Heijmen
en Leendert Ottelander en westwaerds Lambertus van Bijland 
strekkende uijt den halven Dijck tot aen het sandpad op den hoogendijk 

Pieter van Gelder mede woonende binnen deese Steede 13-07-1754 2 Gld.

270/fiche 635 Arie van Keeckum bouwman woonende te Ameijde
Een swart gebeeterde Koeij dragende zijn derde kalf 75 Gld.
Een swart moerbold ? Merrypaard oud zeven jaar 60 Gld.
Een Bruijn Veulen dragend Merrie Paard oud vier Jaer 50 Gld.
Twee Roode Brabandse Koeijen draagende het eene zijn zesde en het andere zijn 
vierde kalf het stuk 40 Gld. zamen 80 Gld.
Een gebeeterde Guijste vaers gehairdt val 40 Gld.
Een boerewaagen met ijserbeslag 60 Gld.   Tesamen 365 Gld.
ter voldoening van verloopen Landpagten tot den Jaer 1757
nog te betalen: 47 Gld. 17 St. en 12 penningen te voldoen met de verkoop v hennip

Isaac Verheij scheepen der Heerlijkheijd Tienhoven 10-01-1758
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 4
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
fiche 643 Jan Mouwrik wonende in Thienhoven 

zal weiden, drijven en havenen 19 oude schapen met de jonge daarbij van 
Willem van Lomwel woonende Ameijde 

Deze koppel schapen is gestald bij Daam van Harten op Aexterveld onder Ameijde 11-03-1758

273/fiche 645 Huijbert Verkerk en 
Pietertje Pellen egteluijden woonende binnen Ameijde 

Meubilaire goederen, winkel en timmermansgereedschap 
Cornelis Pellen woonende binnen Ameijde hun Vader en Schoonvader 

en krijgen het weerom in bruikleen 21-05-1759
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