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folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
1/fiche 3 Transport Govert Schim notaris te Haastrecht en ad interim Schout en Secretaris alhier HvK/JdG/PvM

Een Mergen meentland aan den Groenendijk onder Ameide, daar ten noorden de
erven Joost van Thienhoven en ten zuiden Izak Verheij
Een Mergen twee hond 50 Roeden goedenaards en hooiland op Aexterveld over de
Steege in 't 37ste Weer daar ten noorden de kinderen de Groot en ten zuiden Cor-
nelis Muijlwijk
Een plegtbief van 100 Gld. ten laste van Fredrik Diepenhorst d.d. 15-05-1773 ten 
behoeve van Govert Schim met onderpand:
Een Mergen griendland op Liesveld met het hout gewas, belend ten oosten burgemr.
Willem van Harten en ten westen Arij van Kekum
een huijs en erve achter de gewezene Brouwerije de drie Snoeken en mede in de
Nieuwstraat uitkomende daar Jan van Steenis naast gelegen

Willem van Lomwel Heemraad alhier 26-09-1775 485:8:0 Gld.

3/fiche 7 Transport Johannes van Kempen weledelgestr. Hr., Raad in de Vroedschap en Regerend burgemr. der Stad Schoon- GS(a.i.S)/CR/WvHj
hoven als in huwelijk hebbende 

Cornelia Jacoba Barovius vrouwe, eenig nagelaten kind en erfgename van wijlen mejuffr. Johanna Costerus
in haar leven wed.e van dhr. Francois Barovius
Een huijs en erve aan de Voorstraat daar ten noorden dhr. Cornelis Verveer en ten
zuiden het collegie van den Alblasserwaard, strekkende vooruit de haven tot achter
ter halver Nieuwstraat

Jurriaan Molensteen gewezen equipagiemeester in dienst van de generale geoctroijeerde Nederl. O.I.C. 26-09-1775 9500:0:0 Gld.
te Colombo, wonende binnen de stad Amsterdam

5/fiche 10 Transport Andries Alblas wonende alhier LAvS/WvHj/MD
Huijs en erve gelegen buitendijks aan de oostzijde van 't stadhuis alhier daar ten 
noorden belend Arij van Andel en ten zuiden Pieter Bouwman

Harmen van Gelderen mede alhier woonachtig 07-03-1776 < 1000 Gld.

7/fiche 12 Transport Harmen van Gelderen wonende alhier LAvS/WvHj/MD
Huijs en erve aan de Dam daar noordw. belend de wed. of erven Hendrik Scholten
en zuidw. dhr. burgemr. Anthonij van Dijk

Andries Alblas alhier woonachtig 07-03-1776 < 1000 Gld.
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9/fiche 14 Plegtbrief Daniël de Jong alhier woonachtig LAvS/CR/MD

geroyeerd en Jurriaan Molensteen mede wonende alhier 500 Car. Gld. 
gecasseerd v 40 Gr. 't stuk
31-10-1789 In de marge gemeld: Lucas Abraham van Slijpe, wo. te Ameide als in huwelijk

hebbende vrouwe Catharina Waanders, bevorens wed.e en boedelhoudster van
wijlen dhr. Jurriaan Molensteen heeft 500 Gld. ontvangen van Daniël de Jong

11/fiche 19 Transport Cornelis Pelle wonende alhier LavS/HvK/JdG
Huijs, Boomgaard en erve aan de westzijde van de Achterweg daar ten noorden
Gerrit de Grijn en ten zuiden de Kerk van Tienhoven, strekkende vooruit de Dijk tot
achter in de Brandsloot

Cornelis van Kekum mede alhier woonachtig 22-05-1776 280 Gld.

13/fiche 21 Plegtbrief Cornelis van Kekum alhier woonachtig
Speciaal hypotheecq of onderpand
Huijs, Boomgaard en erve aan de westzijde van de Achterweg daar ten noorden
Gerrit de Grijn en ten zuiden de Kerk van Tienhoven, strekkende vooruit de Dijk tot
achter in de Brandsloot
Vier Mergen weiland en hooiland en boomgaard strekkende van de Broeksteeg tot
aan de Aexterveldsesteeg belend ten zuiden de Diaconij armen van Meerkerk en
ten noorden IJzak Verheij

Christoffel Reijne mr. chirurgijn en mede schepen alhier 22-05-1776 250 Gld.
v 40 Gr. 't stuk

15/fiche 24 Transport Abraham Hakker in huwelijk hebbende Catharina Groenevelt, wonende te Leerdam WvL/CR/MD
Jacobus Klijn in huwelijk hebbende Barbera Groenevelt, wonende te Schoonhoven
Pieter van der Zant in huwelijk verwekt bij Pieternella Groeneveldt, wonende te Beusichem 

tesamen erfgenamen van Neeltje Groenevelt, alhier gewoond hebbende en binnen
deser Stede overleden
hebben verkocht op 20-04-1776
huis en erve met verder opstal aan de Voorstraat, strekkende voor van de straat of
haven af tot achter aan de halve Nieuwstraat, belend ten noorden Jacobus Verheij
en ten zuiden juffr. de wed.e Supet c.s.

Pieter de Jongh koopman wonende binnen deser Stede 01-06-1776 650 Gld.
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17/fiche 27 Plegtbrief Daniel de Jongh wonende alhier LAvS/CR/JdG

geroyeerd en in q.t als mede voogd over wijlen Pieter Hooijkaas en Jannetje Hooijkaas die 
gecasseerd mede erfgenamen waren van hun grootmoeder Marritje van Alom, volgens acte van
29-08-1783 scheijdinge d.d. 26-12-1758
Barend Speciaal hypotheecq of onderpand
Hooijkaas Een huijs, schuur, erve en boomgaard in de Nieuwstraat als Peperstraat belend ten
heeft geld noorden het huijs van dhr. Jacobus van Ommering in de Peperstraat en ten zuiden 
ontvangen v. dat van Abram Isaac
Daniel de Twee en een half Mergen goedenaards weiland in het 24ste Weer op Aexterveld
Jongh Vier Mergen en 50 Roeden boomgaard en weiland in het 13e Weer op Aexterveld

Vier Mergen Land op Zevenhoven genaamd het klaphek
Barent Hooijkaas wonende te Nederhorst als vader van Pieter Hooijkaas en Jannetje Hooijkaas 16-07-1776 500:12 Gld.

250 Gld. wordt aan Jannetje uitgekeerd en daarmee is Barent ook voor die helft 20:18:14 Gld.
geregtigd

19/fiche 31 Plegtbrief Ariaantje Schoonderwoert wed.e Cornelis van der Ham, wonende alhier LAvS/JdG/CR
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Huijs en erve aan de Noordzijde van de Peperstraat alhier daar ten oosten Cornelis
24-09-1789 van Woudenberg en ten westen de steeg van den Hogendijk naar den Achterweg

Drie Mergen wei- en hooiland op Aexterveld aan de Aexterveldsesteege daar ten
zuiden Floris Vink en ten noorden Cornelis van Kekum

Hendrik Verveer wonende onder Jaarsveld 27-08-1776 100 Car. Gld.
In de Marge gemeld: Wouter van der Ham heeft 100 Gld. betaald als eenige na-
gelaten zoon van Cornelis van der Ham en Ariaantje Schoonrewoert.
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21/fiche 36 Transport Gerrit de Bie weduwnaar van Aagje Groenen, wonende onder Tienhoven LAvS/HvK/WvHj

Drie hond boomgaard in den Tip belend oosten Gerrit Rietveld en ten westen de 
Hooged.e vrouwe van Ameide
Twee hond bouwland in den Tip, belend ten oosten Izak Verheij en ten westen
Nicolaas Perk
Een Mergen een hond en 50 Roeden hooi- en weiland westw. van de Aextersteeg
in het 5de Weer op Aexterveld belend ten noorden Jacob Vermaat en ten zuiden
Leendert Diepenhorst
Een Mergen twee hond weiland en griend oostw. van de Aextersteeg mede in het
5de Weer op Aexterveld belend ten noorden Maria van Hattem en ten zuiden
Willem van Lomwel
Vier hond en 50 Roeden hooiland op Zevenhoven belend ten noorden de erven
Cornelis Groenen en ten zuiden Gerrit Brouwer van Meerkerk

Gerrit de Bie zijn zoon 06-11-1776 700 Gld.
Gerrit Donk wonende in 't Achterland als in huwelijk hebbende Merrigje de Bie tesamen met

Gerrit de Bie de enige nagelaten kinderen van Gerrit de Bie. Zij zien af van de
landerijen

24/fiche 41 Plegtbrief Gerrit de Bie wonende onder Tienhoven
geroyeerd Speciaal hypotheecq of onderpand
15-09-1787 Drie hond boomgaard in den Tip belend oosten Gerrit Rietveld en ten westen de 
gecasseerd Hooged.e vrouwe van Ameide
12-11-1788 Twee hond bouwland in den Tip, belend ten oosten Izak Verheij en ten westen
Gerrit Donk Nicolaas Perk
e.v. Maarigje Een Mergen een hond en 50 Roeden hooi- en weiland westw. van de Aextersteeg
de Bie in het 5de Weer op Aexterveld belend ten noorden Jacob Vermaat en ten zuiden
heeft 350 Gld Leendert Diepenhorst
ontvangen Een Mergen twee hond weiland en griend oostw. van de Aextersteeg mede in het

5de Weer op Aexterveld belend ten noorden Maria van Hattem en ten zuiden
Willem van Lomwel
Vier hond en 50 Roeden hooiland op Zevenhoven belend ten noorden de erven
Cornelis Groenen en ten zuiden Gerrit Brouwer van Meerkerk

Gerrit de Bie wed.naar van Aagje Groenen, zijn vader mede woonachtig onder Tienhoven 06-11-1776 700 Gld. 
v 40 Gr. 't stuk
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27/fiche 47 Transport Jacobus Verheij in huwelijk hebbende Margrietje de Groot, wonende te Jaarsveld LAvS/JdG/WvHj

Willem Verheij in huwelijk hebbende Johanna de Groot, wonende alhier
Zes Mergen goedenaards hooiland genaamd de Hoeff op Aexterveld, strekkende 
voor van de halve Aaxterveldse Steeg tot achter over de Kleijne Vliet belend ten
noorden IJzak Verheij en ten zuijden de erfgenamen van Neeltje Groeneveld c.s.

Christoffel Reijne mr. chirurgijn en schepen deser Stede 06-03-1777 1800 Gld.

29/fiche 50 Transport Jorden Jansz van Zoenen wonende alhier LAvS/WvL/JdG
Vier hond bouwland op Liesveld strekkende van de grep van Jan de Ridder tot
halver dwarssloot aan de griend van Klaas Venloo belend oostw. Bastiaan Fred-
rikse en westw. den oud Burgemr. Willem van Harten

Cornelis van den Andel mede alhier woonachtig 04-04-1777 100 Gld.

31/fiche 52 Transport Jacobus van Ommeringh wonende alhier LAvS/WvL/JdG
Hoek, erf of boomgaard met het tegenwoordige daarop staande huijs en betimme-
ringen en de aanhorige brandgereedschappen aan de zgn. Peper- en Nieuwstraat
waartoe op 24-07-1741 wordt gerefereerd

Arij Heijkoop monsieur, wonende in Tienhoven 04-04-1777 1000 Gld.

33/fiche 55 Transport Leendert Janssen Diepen- LAvS/JdG/WvHj
horst wonende alhier

Een huijs en erve met boomgaardje aan de Achterweg belend ten zuiden dhr. 
Molensteen en ten noorden de kerk van Tienhoven
Twee Mergen Lands in het 18de Weer op Aexterveld aan de Broeksteeg belend
ten noorden Leendert Janssen Diepenhorst en ten zuiden Burg.mr. Anthonij van 
Dijk
Een Mergen drie hond Land aan de Aaxterveldse Steeg in het 30ste Weer belend
ten zuiden Izak Verheij en ten noorden de armen van Ameide c.s.

Hermanus Diepenhorst en
Neeltje Diepenhorst mede alhier woonachtig 28-05-1777 1000 Gld.
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35/fiche 59 Transport Herman van der Colff oud burgemr. van Woudrichem als executeur voor dhr. LAvS/WvL/PvM

Willem van Eeten notaris en procureur te Gorinchem, mede executeur van den testament en nagelaten
boedel van wijlen de weledel. Gestr. Heere Martinus van Barneveld en Vrouwe
Geertruijda Bruijningh, echtelieden gewoond hebbende binnen Gorinchem overleden
aangesteld te Gorinchem door Willem Anthonij van Gennip, notaris op 12-09-1773
Een uiterwaardje aan den Nieuwendijk genaamd de Sluijsendijk tussen de Grote en
Kleine Vliet, strekkende van de Viaanse Sluijsen tot de Poort en Griendingen en 
werven van Ameide

Marcelis Duijbus schepen deser Stede 19-07-1777 68 Gld.
Gekocht op 12-07-1777

37/fiche 63 Transport Arij Heijkoop wonende te Tienhoven LAvS/WvHj/MD
Hoek, erf of boomgaard met het tegenwoordige daarop staande huijs en betimme-
ringen en de aanhorige brandgereedschappen aan de zgn. Peper- en Nieuwstraat
waartoe op 24-07-1741 wordt gerefereerd

Kors Goudriaan wonende alhier 02-10-1777 750 Gld.

39/fiche 66 Transport Bernardus de Waal burgemr. deser Stede LAvS/HvK/JdG
Huijs en erve met annexen, grutterije en betimmeringe mitsgaders alle tot de grutte-
rij behorende gereedschappen en materialen aan de oostzijde van de Dam daar ten
noorden Peeter Vermeulen en ten zuiden de erven van de wed.e Hendrik Scholte
strekkene voor van de Dam tot achter in de diepte van de Lecque met t.a.v. de
grutterije zodanig octrooi als door wijlen Simon Hendrik Adolf, regerend graaf en 
edele hr. van der Lippe Souverain van Vianen en Ameide etc. aan Adriaan Fool
en na zijn dood zijn weduwe en kinderen of rechthebbenden voor 17 jaar op 
09-08-1721 is vergund mede met de continuatie van dit octrooi d.d. 17-04-1769
aan Bernardus de Waal verleend als in huwelijk hebbende de wed.e van Christiaan
Fool voor de tijd 25 jaar verleend
Tevens
twee paarden, een chais, tuijg en stalgereedschap alsmede een kast staande op de
voorkamer

Nicolaas Perk mr. chirurgijn wonende alhier 03-11-1777 4500 Gld.
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41/fiche 70 Plegtbrief Nicolaas Perk mr. chirurgijn LAvS/HvK/JdG

geroyeerd en en
gecasseerd Maria van Hattem mej. , echtelieden, beiden wonende alhier
11-06-1783 Speciaal hypotheecq of onderpand

Huijs en erve met annexen, grutterije en betimmeringe mitsgaders alle tot de grutte-
rij behorende gereedschappen en materialen aan de oostzijde van de Dam daar ten
noorden Peeter Vermeulen en ten zuiden de erven van de wed.e Hendrik Scholte
strekkende voor van de Dam tot achter in de diepte van de Lecque 
Een huijs, stal en erve op de Voorstraat
Een huijsje en erve agter 't zelve staande gelegen in de Nieuwstraat, daar ten noor-
den Hermanus Diepenhorst en ten zuiden Cornelis de Coogel, strekkende vooruit de
Lecq tot achter ter halver Nieuwstraat
Een boomgaardje en erve aan de Tiendeweg, daar ten oosten Gerrit de Bie en ten
westen de kinderen en erven van Willem Jansz Loosdorp, strekkende van de halve
Tiendwegse stort tot de halve tipsloot

Georgh Alexander van Riel commies van het kabinet van zijne doorluchtigheid de heere Prince Erfstandhouder 04-11-1777 4500 Gld.

Maria Koepers (Couper) wed. Cornelis van Hattem, wonende alhier, stelt zich borg voor het kapitaal

43/fiche77 Transport Leendert Noordegraaff als in huwelijk hebbende Elizabeth van Dam LAvS/JdG/CR
Cornelis van den Andel als in huwelijk hebbende Maria Scholten, beiden wonende alhier en zijnde 

Elizabeth van Dam en Maria Scholten de eenige nagelatene kinderen en erfgena-
men van wijlen Neeltje Groeneveld, eerst wed.e van Willem van Dam en laatst
wed.e van Hendrik Scholten.
Neeltje Groeneveld was enige nagelaten dochter van Cornelis Groeneveld en
Maria Verhoeff, indertijd echtelieden gewoond hebbende en overleden binnen
Ameide
Bouwhuijs, Berg en Schuur met annexe boomgaard, strekkende van de Prince-
gracht tot aan de pallemagiebaan, belend ten noorden Bastiaan Wilschut cs en ten
zuiden Jan Limborg en Pieter van Masijk
Vijf Mergen en drie hond bouw, wei- en hooiland in het 34ste Weer op Aexterveld
strekkende van en met zodanig vanouids daarbij horend gedeelt Broek- tot de halve
Aaxterveldse Steeg belend ten noorden dhr. Drossaerd Verveer cs en ten zuiden
Izak Verheij met de huur die Herbert Rietveld daaraan is hebbende tot 01-05-1778

Cornelis de Coogel wonende binnen dese Stede 14-11-1777 1855 Gld.
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45/fiche 83 Plegtbrief Cornelis de Koogel wonende alhier LAvS/JdG/CR

geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een huijs en erve aan de Voorstraat, strekkende vooruit de haven tot achter halver 
19-10-1791 Nieuwstraat daar ten zuiden dhr. Verveer en ten noorden Nicolaas Perk
genoemd: Bouwhuijs, Berg en Schuur met annexe boomgaard, strekkende van de Prince-
Catharina gracht tot aan de pallemagiebaan, belend ten noorden Bastiaan Wilschut cs en ten
Waanders, zuiden Jan Limborg en Pieter van Masijk
wed.e wijlen Vijf Mergen en drie hond bouw, wei- en hooiland in het 34ste Weer op Aexterveld
Jurriaan Mo- strekkende van en met zodanig vanouids daarbij horend gedeelt Broek- tot de halve
lensteen Aaxterveldse Steeg belend ten noorden dhr. Drossaerd Verveer cs en ten zuiden

Izak Verheij met de huur die Herbert Rietveld daaraan is hebbende tot 01-05-1778
Jurriaan Molensteen burgemr. deser Stede 14-11-1777 1500 Gld. á

40 Gr. 't stuk

47/fiche 89 Transport Jan van der Stoel gerechtsbode van Tienhoven als als procuratie d.d. 21-03-1777 hebbende van LAvS/HvK/WvHj
Johannes van Kempen Raad in de Vroedschap en oud burgemr. der Stad Schoonhoven als in huwelijk

hebbende vrouwe Cornelia Jacoba Barovius, enige nagelaten dochter en erfge-
name van wijlen dhr. Francois Barovius en vrouwe Johanna Costerus in der tijd 
echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Ameide
Twee Mergen twee hond en 50 Roeden lands in het 33ste weer op Aexterveld aan
de Broeksteeg, strekkende voor met een gedeelt van de halve Broeksteege en voor
een ander gedeelte van den halven dwarssloot van dhr. Verveer tot achter met de 
hele breedte ter halver dwarssloot van heemraad van Lomwel, daar ten noorden
Izak Verheij en ten zuiden dhr. Verveer met de erven van wijlen de wed. Groene-
veld

Christoffel Reine schepen deser Stede en mr. Chirurgijn wonende alhier 10-12-1777 430 Gld.
Gekocht op 20-03-1777 te Tienhoven

49/fiche 93 Transport Jan van der Stoel gerechtsbode van Tienhoven als als procuratie d.d. 21-03-1777 hebbende van LAvS/HvK/WvHj
Johannes van Kempen Raad in de Vroedschap en oud burgemr. der Stad Schoonhoven als in huwelijk

hebbende vrouwe Cornelia Jacoba Barovius, enige nagelaten dochter en erfge-
name van wijlen dhr. Francois Barovius en vrouwe Johanna Costerus in der tijd 
echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Ameide
Twee Mergen twee hond wei- en hooiland op het 28ste Weer op Aexterveld aan de
Broeksteeg daar ten noorden de vrouwe van Ameide en ten zuiden Arij Captein
strekkende van de halve Broekstege tot de halve dwarssloot van de wed.e Jan van
Harten

Cornelis Muijlwijk wo. onder deze jurisdictie 10-12-1777 570 Gld.
Gekocht op 20-03-1777 te Tienhoven
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51/fiche 97 Transport Jan van der Stoel gerechtsbode van Tienhoven als als procuratie d.d. 21-03-1777 hebbende van LAvS/HvK/WvHj

Johannes van Kempen Raad in de Vroedschap en oud burgemr. der Stad Schoonhoven als in huwelijk
hebbende vrouwe Cornelia Jacoba Barovius, enige nagelaten dochter en erfge-
name van wijlen dhr. Francois Barovius en vrouwe Johanna Costerus in der tijd 
echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Ameide
Vier Hond griendland in het 5de Weer op Aexterveld, strekkende van de halve 
dwarssloot van Gerrit de Bie oostw. aan tot de halve dwarssloot van de wed.e van
Jan van Harten, daar ten noorden de wed.e van Hattum en ten zuiden Willem van
Lomwel

Cornelis van den Andel wonende alhier 10-12-1777 170 Gld.

53//fiche 100 Procuratie Johannes van Kempen Raad in de Vroedschap en oud burgemr. der Stad Schoonhoven als in huwelijk 21-03-1777 CV/IV/Afr
hebbende vrouwe Cornelia Jacoba Barovius, enige nagelaten dochter en erfge-
name van wijlen dhr. Francois Barovius en vrouwe Johanna Costerus in der tijd 
echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Ameide
maken machtig:

Jan van der Stoel gerechtsbode van Tienhoven

55/fiche 107 Transport Leendert Noordegraaff als in huwelijk hebbende Elizabeth van Dam LAvS/HvK/WvHj
Cornelis van den Andel als in huwelijk hebbende Maria Scholten, beiden wonende alhier en zijnde 

Elizabeth van Dam en Maria Scholten de eenige nagelatene kinderen en erfgena-
men van wijlen Neeltje Groeneveld, eerst wed.e van Willem van Dam en laatst
wed.e van Hendrik Scholten.
Neeltje Groeneveld was enige nagelaten dochter van Cornelis Groeneveld en
Maria Verhoeff, indertijd echtelieden gewoond hebbende en overleden binnen
Ameide
Twee Mergen een hond hooiland in het 37ste weer op Aexterveld strekkende van
halver Aexterveldse Weetering tot halver dwarssloot van Willem van Lomwel be-
lend ten noorden schepen Christoffel Reine en ten zuiden Cornelis Muijlwijk

Willem van Lomwel schepen en polderheemraad 10-12-1777 650 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 8
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
57/fiche 111 Transport Leendert Noordegraaff als in huwelijk hebbende Elizabeth van Dam LAvS/HvK/WvHj

Cornelis van den Andel als in huwelijk hebbende Maria Scholten, beiden wonende alhier en zijnde 
Elizabeth van Dam en Maria Scholten de eenige nagelatene kinderen en erfgena-
men van wijlen Neeltje Groeneveld, eerst wed.e van Willem van Dam en laatst
wed.e van Hendrik Scholten.
Neeltje Groeneveld was enige nagelaten dochter van Cornelis Groeneveld en
Maria Verhoeff, indertijd echtelieden gewoond hebbende en overleden binnen
Ameide
Vier Mergen en drie hond weiland in het 10de Weer op Zevenhoven strekkende
van met zodanig vanouds daarbij behorende gedeelt van de Broeksteeg tot de halve
Zevenhovense Weetering belend ten noorden IJzak Verheij en ten zuiden de oud
burgemr. Willem van Harten

Marcelis Duijbus schepen deser Stede en dijkopzichter van den Alblasserwaard, wonende alhier 10-12-1777 712 Gld.
gekocht 15-03-1777

LAvS/HvK/WvHj
59/fiche 116 Transport Leendert Noordegraaff als in huwelijk hebbende Elizabeth van Dam

Cornelis van den Andel als in huwelijk hebbende Maria Scholten, beiden wonende alhier en zijnde 
Elizabeth van Dam en Maria Scholten de eenige nagelatene kinderen en erfgena-
men van wijlen Neeltje Groeneveld, eerst wed.e van Willem van Dam en laatst
wed.e van Hendrik Scholten.
Neeltje Groeneveld was enige nagelaten dochter van Cornelis Groeneveld en
Maria Verhoeff, indertijd echtelieden gewoond hebbende en overleden binnen
Ameide
Drie hond bouwland gemeen en onverdeeld met Jan van der Ven gelegen in 't 3de
Weer op Zevenhoven, strekkende van de halve Zevenhovense Weetering tot halver
dwarssloot met Gerrit de Bie belend ten noorden Jan Mouwrik en ten zuiden Gerrit
Brouwer

Gerrit de Bie wonende op de Hogenwaard onder Tienhoven 10-12-1777 30 Gld.
gekocht 15-03-1777
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 8
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
61/fiche 120 Transport Leendert Noordegraaff als in huwelijk hebbende Elizabeth van Dam LAvS/HvK/WvHj

Cornelis van den Andel als in huwelijk hebbende Maria Scholten, beiden wonende alhier en zijnde 
Elizabeth van Dam en Maria Scholten de eenige nagelatene kinderen en erfgena-
men van wijlen Neeltje Groeneveld, eerst wed.e van Willem van Dam en laatst
wed.e van Hendrik Scholten.
Neeltje Groeneveld was enige nagelaten dochter van Cornelis Groeneveld en
Maria Verhoeff, indertijd echtelieden gewoond hebbende en overleden binnen
Ameide
Vier Mergen weiland in het 24ste Weer op Aexterveld, strekkende van en met zo-
danig vanouds daarbij behoorend gedeelte Broek tot halver Aexterveldsesteeg, be-
lend ten noorden de wed.e Kleijn en ten zuiden Arij van Lomwel c.s.

Andries Alblas wonende alhier 10-12-1777 750 Gld.
gekocht 15-03-1777

63/fiche 125 Transport Leendert Noordegraaff als in huwelijk hebbende Elizabeth van Dam LAvS/HvK/WvHj
Cornelis van den Andel als in huwelijk hebbende Maria Scholten, beiden wonende alhier en zijnde 

Elizabeth van Dam en Maria Scholten de eenige nagelatene kinderen en erfgena-
men van wijlen Neeltje Groeneveld, eerst wed.e van Willem van Dam en laatst
wed.e van Hendrik Scholten.
Neeltje Groeneveld was enige nagelaten dochter van Cornelis Groeneveld en
Maria Verhoeff, indertijd echtelieden gewoond hebbende en overleden binnen
Ameide
Twee Mergen drie hond hooiland in het 23ste weer op Aexterveld, strekkende van
de halve Aexterveldsesteeg tot over de kleijne Vliet belend ten noorden Arij van 
Lomwel en ten zuiden Daniel de Jongh

Arij van Lomwel wonende alhier 10-12-1777 864 Gld.
gekocht 15-03-1777

65/fiche 129 Transport Leendert Noordegraaff als in huwelijk hebbende Elizabeth van Dam LAvS/HvK/WvHj
Cornelis van den Andel als in huwelijk hebbende Maria Scholten, beiden wonende alhier en zijnde 

Elizabeth van Dam en Maria Scholten de eenige nagelatene kinderen en erfgena-
men van wijlen Neeltje Groeneveld, eerst wed.e van Willem van Dam en laatst
wed.e van Hendrik Scholten.
Neeltje Groeneveld was enige nagelaten dochter van Cornelis Groeneveld en
Maria Verhoeff, indertijd echtelieden gewoond hebbende en overleden binnen
Ameide
Twee Mergen weiland in het 37ste Weer op Aexterveld, strekkende van halver
dwarssloot van Cornelis Muijlwijk tot halver Wetering toe, belend ten noorden 
Floris Vink en ten zuiden Cornelis Muijlwijk

Arij Captein wonende alhier 10-12-1777 5 Gld.
gekocht 15-03-1777
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 8
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen

67/fiche 133 Transport Leendert Noordegraaff als in huwelijk hebbende Elizabeth van Dam LAvS/HvK/WvHj
Cornelis van den Andel als in huwelijk hebbende Maria Scholten, beiden wonende alhier en zijnde 

Elizabeth van Dam en Maria Scholten de eenige nagelatene kinderen en erfgena-
men van wijlen Neeltje Groeneveld, eerst wed.e van Willem van Dam en laatst
wed.e van Hendrik Scholten.
Neeltje Groeneveld was enige nagelaten dochter van Cornelis Groeneveld en
Maria Verhoeff, indertijd echtelieden gewoond hebbende en overleden binnen
Ameide
Twee Mergen: Een Mergen weiland en een Mergen hooiland op Aexterveld in het 
17de Weer over de Aexterveldsesteeg tot over de kleijne Vliet, belend ten noorden 
de oud burgemr. Willem van Harten en ten zuiden Jacob Vermaat

Arij van Keekum wonende alhier 10-12-1777 113 Gld.
gekocht 15-03-1777

69/fiche 136 Plegtbrief Izak Verheij timmermansbaas wonende onder Tienhoven
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een Mergen vier hond hooiland op Aexterveld over de Steege daar noordw. Leen-
18-02-1802 dert Jansz Diepenhorst en de erfgenamen van Pieter Jansz Diepenhorst en zuidw.

de wed.e Bastiaan Kleijn
Een boomgaard omtrent Eene Mergen over huijs, op de hoek van de Broeksteeg en
Tiendeweg daar oostw. de Broeksteeg en westw. Gerrit de Bie, noordw. de 
Tiendeweg en zuidw. Pieter van Masijk

Jorden Janse van Zoenen wonende alhier 16-02-1778 600 Car.Gld. v
40 Gr. 't stuk

71/fiche 141 Transport Maria Kuijt wed.e van Jan de Ridder, thans wonende te Cabauw LAvS/WvL/HvK
Twee hond bouwland met beteuling, beplanting in het 15de Weer op Liesveld, strek-
kende voor van halver Liessteeg tot achter aan Klaas Vendelo, alwaar ten oosten
Bastiaan Fredrikse en ten westen oud burgemr. van Harten

Cornelis van den Andel wonende alhier 11-05-1778 100 Gld.

73/fiche 145 Transport Pieter de Groot Raad in de vroedschap en oud Burgemr. der stad Schoonhoven in q.t van executeur LAvS/JdG/MD
van wijlen Anthonij van Dijk en Adriana de Groot in der tijd echtelieden gewoond 
hebbende en overleden alhier
Huijsinge onder den Sluijsendijk op den Doelakker aan de Vaarsloot daar ten oosten
dhr. Cornelis van den Andel en ten westen de Vaarsloot
Is belast met erfpacht van 7:5:0 per jaar

Cornelis van den Andel wonende alhier 11-05-1778 6 Gld.
gekocht 29-01-1778
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 8
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
75/fiche 149 Transport Pieter de Groot Raad in de vroedschap en oud Burgemr. der stad Schoonhoven in q.t van executeur LAvS/JdG/MD

van wijlen Anthonij van Dijk en Adriana de Groot in der tijd echtelieden gewoond 
hebbende en overleden alhier
Vier Mergen Weiland op Aaxterveld tussen de Broek- en Aaxterveldse Steege,
strekkende van de eene halve tot de andere halve voorsz Steege toe vanouds ge-
naamd den Witboom daar ten noorden Cornelis van Dijk en ten zuiden Arie van
Lomwel

Peeter Vermeulen wonende alhier 11-05-1778 739 Gld.
gekocht 29-01-1778

77/fiche 153 Plegtbrief Peeter Vermeulen mr. smid, wonende alhier LAvS/JdG/MD
Speciaal hypotheecq of onderpand
Vier Mergen Weiland op Aaxterveld tussen de Broek- en Aaxterveldse Steege,
strekkende van de eene halve tot de andere halve voorsz Steege toe vanouds ge-
naamd den Witboom daar ten noorden Cornelis van Dijk en ten zuiden Arie van
Lomwel

Christoffel Reine schepen deser Stede 11-05-1778 700 Car.Gld.v.
40 Gr. 't stuk

79/fiche 158 Transport Pieter de Groot Raad in de vroedschap en oud Burgemr. der stad Schoonhoven in q.t van executeur LAvS/JdG/MD
van wijlen Anthonij van Dijk en Adriana de Groot in der tijd echtelieden gewoond 
hebbende en overleden alhier
Drie Mergen weiland genaamd den Stoofkamp op Liesveld aan de Vaarsloot daar
ten oosten de halve vaarsloot en ten westen Arie Louwen van Lomwel, strekkende
van de halve Liessteege tot achter aan het Zevenhovense Land

Klaas van der Ham wonende alhier 11-05-1778 890 Gld.
gekocht 29-01-1778

81/fiche 162 Plegtbrief Claas van den Ham wonende aan den Zouwendijk
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Drie Mergen weiland genaamd den Stoofkamp op Liesveld aan de Vaarsloot daar
23-01-1791 ten oosten de halve vaarsloot en ten westen Arie Louwen van Lomwel, strekkende

van de halve Liessteege tot achter aan het Zevenhovense Land
William Paulie koster en schoolmeester te Lopik 11-05-1778 600 Car.Gld.

20 St. 't Stuk
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 8
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
83/fiche 168 Transport Justus Johannis van Ooster- LAvS/HvK/FV

hout notaris en procureur wonende te Schoonhoven in q.t als procuratie hebbende van
Hendrik de Carpentier weesmeester der Stad Alkmaar als in huwelijk hebbende vrouwe Elizabeth Baart
Elizabeth Baart als zoonsdochter en mede erfgename van wijlen hare grootouders Jacob Baart in

leven Raad in de vroedschap der stad Schoonhoven etc. en Cunera van Peursum
gepasseerd op 06-03-1754
onderhandse scheiding op 23-04-1767
Een huijse met twee hennipwerfjes aan den Zouwendijk alwaar noordw. de Meent-
steege en zuidw. Jan Adriaansz Ottelander, strekkende van de Zouwendijk tot de 
sloot van Adriaan Cornelisz Brouwer
Twee mergen Land alwaar noordw. de wed.e van Govert Ho.. en zuijdw. de 
Meentstege strekkende uit de Zouwendijk aff westw. op tot de Kade 

Cornelis G. van der Vlist capitein ten dienste dezer Landen wonende te Schoonhoven 29-05-1778 400 Gld.

85/fiche 172 Copie Pieter Groen notaris binnen Alkmaar 14-04-1778
Hendrik de Carpentier weesmeester der Stad Alkmaar als in huwelijk hebbende vrouwe Elizabeth Baart
Elizabeth Baart als zoonsdochter en mede erfgename van wijlen hare grootouders Jacob Baart in

leven Raad in de vroedschap der stad Schoonhoven etc. en Cunera van Peursum
gepasseerd op 06-03-1754
onderhandse scheiding op 23-04-1767
geven volmacht aan

Justus Johannis van Ooster-
hout notaris en procureur te Schoonhoven

Een huijse met twee hennipwerfjes aan den Zouwendijk alwaar noordw. de Meent-
steege en zuidw. Jan Adriaansz Ottelander, strekkende van de Zouwendijk tot de 
sloot van Adriaan Cornelisz Brouwer
Twee mergen Land alwaar noordw. de wed.e van Govert Ho.. en zuijdw. de 
Meentstege strekkende uit de Zouwendijk aff westw. op tot de Kade 
Twee Mergen land op  het Oosteijnde op Broek onder den gerechte Meerkerk, 
strekkende van de Meentsloot tot zekere Nieuwe Steeg belend ten oosten de kinde-
ren van Lambert Versteeg en ten westen Wout Huijsman

Cornelis G. van der Vlist capitein ten dienste dezer Landen wonende te Schoonhoven

87/fiche 177 Transport Cornelis Pellen wonende alhier LAvS/HvK/FV
Huijs en erve en betimmeringe benedendams, strekkende voor van halver Prince-
gracht tot achter halver sloot daar ten zuijden Arij van Lomwel en ten noorden 
Gijsbert Roothorst

Klaas Vendeloo mede alhier woonachtig 29-05-1778 450 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 8
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
89/fiche 180 Transport Jan van der Ven wonende alhier LAvS/HvK/FV

Drie hond Bouwland gemeen en onverdeeld met Gerrit de Bie in het 3de Weer op
Zevenhoven, strekkende van de halve Zevenhovense Wetering tot halver dwars-
sloot met Gerrit de Bie belend ten noorden Jan van Mouwrik en ten zuiden Gerrit
Brouwer

Gerrit de Bie de jonge wonende op de Hogenwaard onder Tienhoven 29-05-1778 40 Gld.

91/fiche 183 Transport Cornelis Pellen weduwnaar en boedelhouder van wijlen Maria den Baars, wonende alhier LAvS/HvK/JdG
Een huijs en erve aan de Westzijde van de Nieuwstraat daar noordw. Abraham
Izak en zuijdw. Leendert Labee, strekkende vooruit de straat tot aan de brandsloot

Huijbert Verkerk gerechtsbode deser Stede 27-07-1778 600 Gld.

93/fiche 186 Transport Jorden Jansz van Soenen wonende alhier LAvS/HvK/FV
Vier Mergen wei- en hooiland in het 13de Weer op Zevenhoven daar ten noorden
Daniel de Jong en ten zuiden Arij Kapteijn, strekkende van de halve Broeksteeg af
oostw. op tot de halve Zevenhovense Wetering toe

Marcelis Duijbus schepen deser Stede 10-03-1779 1100 Gld.

95/fiche 191 Transport Leendert Labee wonende alhier LAvS/HvK/JdG
Huijs, erve en verderen opstal aan de Nieuwstraat, strekkende vooruit de straat tot
achter in den Brandsloot, daar ten noorden Huijbert Verkerk en ten zuiden den
Diaconij armen van Meerkerk

Marcelis Duijbus schepen deser Stede 10-03-1779 358 Gld.
gekocht 09-03-1779

97/fiche 194 Transport Jacobus Verheij als in huwelijk hebbende Margrietje Corstiaanse de Groot wonende onder LAvS/HvK/JdG
Jaarsveld en

Willem Verheij in huwelijk hebbende Johanna Corstiaanse de Groot wonende onder Lopik
Margrietje en Johanna is bij Lootcedulle met hun broeder Fredrik Corstiaanse 
de Groot te beurt gevallen:
Huijs, schuur, erve en boomgaard met betimmeringe, bepotinge en beplantinge
aan de westzijde van de Achterweg, strekkende vooruit de Achterweg tot achter in
de stadsgracht daar ten noorden belend de Diaconij van Ameide en ten zuiden 
Gerrit Janse van der Grijn

Andries Alblas koopman wonende alhier 07-04-1779 < 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 8
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
99/fiche 198 Transport Jacobus Verheij wonende onder Jaarsveld

Willem Verheij wonende onder Lopik en
Jan Verheij wonende onder Tienhoven

tesamen meerderjarige kinderen en erven van Isak Verheij en Emmigje Loosdorp
in leven echtelieden gewoond hebbende en overleden onder Tienhoven
Huijsinge en erve benedendams daar ten zuiden en noorden Arij van Lomwel, 
strekkende vooruit de gracht tot achter aan de Vaarsloot

Jorden Jansz van Soenen wonende alhier 07-04-1779 521 Gld.

101/fiche 201 Transport Cornelis de Kogel wonende alhier LAvS/WvL/HvK
Een Poonschuit houdende omtrent 14 Lasten met de ankers, met alle lopende want,
sijllagien, haken, bomen

Abraham Reijers wonende in 't Eiland van Blankenburg 12-05-1779 300 Gld.

103/fiche 204 Transport Abraham Reijers wonende in 't Eiland van Blankenburg LAvS/WvL/HvK
Een damschuit houdende omtrent 13 lasten met de ankers, het lopenden en staande
want, sijllagien, haken en bomen

Cornelis de Kogel wonende alhier 12-05-1779 1950 Gld.

105/fiche 207 Transport Jacobus Verheij wonende onder Jaarsveld LAvS/JdG/CR
Willem Verheij
Jan Verheij hebben uit de nalatenschap van hun overleden moeder Emmigje Willems Loosdorp n

e in lijftocht bezeten bij hun overleden vader Isaak Verheij enige vaste goederen
Jacobus Verheij transporteert aan zijn broeder
Jan Verheij wonende onder Tienhoven

Twee Mergen en twee hond wei- en hooiland op Aexterveld in het 7de Weer daar
ten noorden Leendert Jansz Diepenhorst c.s. en ten zuiden Burgemr. Pieter de
Groot, strekkende van de halve Aexterveldse Steeg tot over de Kleijne Vliet
Een Mergen en een hond griendland in de Meent aan de Zouwendijk daar ten noor-
den Willem van Lomwel en ten zuiden oud burgemr. Willem van Harten, strekkende
van de Zouwendijk af tot Hermanus Drost en Burgemr. van Harten 18-05-1779 600 Gld.

107/fiche 211 Transport Marcelis Duijbus schepen van Ameide LAvS/Wv:L/JdG
Een Mergen bouwland in het 4de Weer op Zevenhoven daar ten noorden Jan
Mouwrik en ten zuiden Gerrit de Bie, strekkende voor van halver Broeksteeg tot
achter aan Jan Mouwrik toe

Jan Mouwrik wonende alhier 14-07-1779 100 Gld.
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Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 8
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109/fiche 214 Transport Willem van Lomwel schepen deser Stede LAvS/JdG/MD

Twee huisjes, schuur en erven en boomgaard op de hoek van de Peperstraat daar
ten oosten de brandsloot en ten westen de Achterweg

Jan Mouwrik wonende alhier 800 Gld.
200 Gld. en 600 Gld. met een Plegtbrief

111/fiche 217 Hypotheek Jan Mouwrik wonende alhier LAvS/JdG/MB
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Twee huisjes, schuur en erven en boomgaard op de hoek van de Peperstraat daar
11-01-1811 ten oosten de brandsloot en ten westen de Achterweg

Willem van Lomwel schepen deser Stede 14-07-1779 600 Car. Gld.
Genoemd in de Marge: Arie van der Ham de Jongste, als in huwelijk hebbende á 20 St. 't stuk
Willemina de Kogel. Uit haar naam en alsmede uit naam en vanwege Willem de
Kogel en Adrianus Verheij, weduwnaar en geïnstitueerde erfgenaam van wijlen
Geertruij de Kogel en voor hen caverende, zijnde Willemina en Willem de Kogel en
de overleden Geertruij de Kogel de enige nagelatene kinderen van Cornelis de
Kogel  die ofwel zijn overleden huisvrouw erfgenaam was van Willem v Lomwel
als eigenaar van deze hypotheekbrief

113/fiche 223 Transport Lucas Abrahams van Slijpe schout een PvM/JdG/FV
Willem van Lomwel heemraad van de Polder Ameide op approbatie en in qualificatie van de heren 

auditeuren van de resp. rekeningen van dezelve Polder
Twee Mergen en twee hond griend- en hooiland gekomen van Gerrit de Ridder 
in het 25ste Weer op Aexterveld, strekkende van de halve Aexterveldse Steeg tot
halver dwarssloot van Arij van Lomwel, daar ten noorden Andries Alblas en ten
zuiden Schepen Mazijk en de pastorij van Ameide en Tienhoven

Marcelis Duijbus schepen, wonende alhier 21-08-1779 147 Gld.
gekocht 05-03-1779

115/fiche 226 Transport Lucas Abrahams van Slijpe schout een PvM/JdG/FV
Willem van Lomwel heemraad van de Polder Ameide op approbatie en in qualificatie van de heren 

auditeuren van de resp. rekeningen van dezelve Polder
Twee Mergen vijff hond en 50 Roeden weiland, hooi- en Boomgaardland gekomen
van Johannes Hakker, leggende in het 10de Weer op Aexterveld, strekkend van de
halve Broek tot halver Aaxterveldse Steeg, daar ten noorden burg.mr. de Groot of
Schepen Reijne en ten zuiden schepen van Masijk

Marrigje Borst wed.e en boedelhouster van Arij van Lomwel, wonende alhier 21-08-1779 840 Gld.
gekocht 05-03-1779 (toen leefde Arij van Lomwel nog)
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117/fiche 229 Transport Lucas Abrahams van Slijpe schout een PvM/JdG/FV

Willem van Lomwel heemraad van de Polder Ameide op approbatie en in qualificatie van de heren 
auditeuren van de resp. rekeningen van dezelve Polder
Een Mergen een hond en vijftig Roeden Griendland gekomen van Pieter Bakker 
van der Pijll in het 4de weer op Liesveld, strekkende van de halven dwarssloot van 
den oude Burgemr. van Harten tot over de Zandwetering, daar ten oosten Klaas
Vendeloo en ten westen oud burgemr. van Harten
Een Mergen twee hond Griendland gekomen van den erven van der Pijll in het 10de
Weer op Zevenhoven, strekkende van de halven dwarssloot van oud burgemr. van
Harten tot halver Meentsloot toe alwaar ten noorden burgemr. Pieter de Groot en 
ten zuiden oud burgemr. van Harten

Wilhelmus van Harten junior wonende alhier 21-08-1779 301 Gld.
gekocht 05-03-1779

119/fiche 233 Transport Lucas Abrahams van Slijpe schout een PvM/JdG/FV
Willem van Lomwel heemraad van de Polder Ameide op approbatie en in qualificatie van de heren 

auditeuren van de resp. rekeningen van dezelve Polder
Drie Mergen drie hond griendland gekomen van Johannes Hakker, in het 2de Weer
op Zevenhoven, genaamd de Swarle, strekkende met een gedeelte halve en hele
Stege van of omtrent de Zouwendijk aff, westw. tot halver Zevenhovense Wetering
daar ten noorden Schepen Reijne c.s. en ten zuiden Arij van Lomwel c.s.

Klaas Vendeloo wonende alhier
gekocht 05-03-1779 21-08-1779 510 Gld.

121/fiche 237 Transport Gijsbert Roothorst wonende binnen dese steede Ameide, weduwnaar en boedelhouder van wijlen LAvS/PvM/FV
Anna Kievit en 

Jan Roothorst meerderjarig jongman, mede wonende alhier met en benevens zijne meerderjarige
zuster

Cornelia Roothorst wonende te Amsterdam
enige nagelaten kinderen van Anna Kievit aan haar in huwelijk verwekt door Gijs-
bert Roothorst
tezamen en ieder voor zich hen sterkmakende en caverende voor Cornelia 
Roothorst
Drie Mergen vier hond wei- en griendland met bepotingen en beplantinge daarop
op Liesveld strekkende van de halve Liessteege tot aan de sloot of griend van
de erven wijlen den oud burgemr. Willem van Harten, belend ten oosten de erven
Isaac Verheij en ten westen Bastiaan Fredrikse

Fredrik Bastiaanse watermolenaar op een v de watermolens van de Vijfheerenlanden onder Lexmond 06-10-1779 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 8
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
123/fiche 243 Transport Cornelis van den Andel wonende alhier LAvS/PvM/FV

Een huijsinge onder den Sluijsendijk op de zgn. Doelakker aan de Vaarsloot daar ten
oosten Pieter de Groot en ten westen de Vaarsloot

Peeter Muijlwijk mede wonende alhier 30-10-1779 90 Gld.
30 Gld. contant en 60 Gld met een Plegtbrief

125/fiche 246 Plegtbrief Peeter Muijlwijk wonende alhier 30-10-1779 60 Gld. LAvS/PvM/FV
Speciaal hypotheecq of onderpand
Een huijsinge onder den Sluijsendijk op de zgn. Doelakker aan de Vaarsloot daar ten
oosten Pieter de Groot en ten westen de Vaarsloot

Cornelis van den Andel wonende alhier

127/fiche 249 Transport Marcelis Duijbus mede schepen dezer Stede, wonende alhier PvM/JdG/CR
Vier Mergen wei- en hooiland in het 13de Weer op Zevenhoven, strekkende van de
halve Broeksteeg oostw. op tot de halve Zevenhovense Wetering daar ten noorden
Daniel de Jongh en ten zuiden Arij Kapteijn

Lucas Abraham v der Slijpe schout en secretaris dezer Stede en mede wonende alhier 01-11-1779 1100 Gld.

129/fiche 252 Transport Christoffel Reijne mede schepen dezer Stede, wonende alhier PvM/JdG/MD
Twee Mergen twee hond en 50 Roeden hooiland in het 33ste Weer op Aexterveld
strekkende voor met een gedeelt van de halve Broeksteeg en voor een ander ge-
deelte van de halven dwarssloot van dhr. Cornelis Verveer tot achter met de hele
breedte ter halver dwarssloot van den heemraad Willem van Lomwel, daar ten
noorden de erven Izak Verheij en ten zuiden den heer Verveer met Cornelis de 
Koogel

Lucas Abraham v der Slijpe schout en secretaris dezer Stede en mede wonende alhier 01-11-1779 < 1000 Gld.

131/fiche 255 Plegtbrief Cornelis van Dijk schipper en koopman binnen deze Stede JdG/PvM/FV
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Huijsinge en thuijn aan de oostzijde van den Dam naast den Sluijsendijk 
01-11-1807 Vier Mergen weiland tussen de Broek- en Aexterveldse Stege vanouds genaamd
genoemd: Theunis Schalken Camp
Hendrik van beide uit de boedel van zijn ouders Anthonij van Dijk en Adriana de Groot op 07-12
Petten 1779
en Klaas Claas Flooren van Vliet wonende onder Benschop en zijn erven 21-12-1779 1500 Car.Gld.
van der Vliet á 20 st. 't stuk
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133/fiche 261 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV

Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Drie Mergen Griendland strekkende voor van de halve Dooven Vliet buijtendijks tot
achter aan de Wielkade, belend ten oosten de wed.e Maarten van der Ham cs en
ten westen de Wiel en Jan Verheij, waarvan zeker hoekje land is uitgegeven in erf- 
pacht om daarop te mogen timmeren, waar nu zeker huijsinge staat toebehorende
aan en bewoond wordende bij Hermanus Drost
Nog een hoekje boomgaard strekkende van de scheiding van de wed.e Maarten van
der Ham tot op vier voeten na aan het huis van Bastiaan Fredrikse, belend ten oos-
ten de Zouwendijk en ten westen de bovenstaande Drie Mergen Griend

Cornelis van den Andel wonende alhier 09-02-1780 1820 Gld.
gekocht 16-10-1779

135/fiche 264 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV
Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Vier Mergen weiland in het 9de Weer op Zevenhoven strekkende voor van de 
Broeksteeg tot achter aan de halve dwarssloot van Johannes van Harten belend ten
noorden schepen Marcelis Duijbus en ten zuiden schepen Christoffel Reijnen

Arij Capteijn gekocht 16-10-1779 650 Gld.
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137/fiche 269 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV

Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Een Mergen griendland in het 11de Weer op Liesveld strekkende vooruit den halve
Doove Vliet tot achter halver Liessteeg, belend ten oosten dhr. Pieter de Groot en
ten westen dhr. Cornelis Verveer
Vijf hond griendland in het 9de weer op Zevenhoven strekkende van de halve
dwarssloot van Arij Capteijn tot achter aan de halve Zevenhovense Wetering, 
belend ten noorden Marcelis Duijbus en ten zuiden Christoffel Reijnen
Een Mergen een hond Griend in het 6de en 7de Weer op Zevenhoven, strekkende
van den halven dwarssloot van dhr. Pieter de Groot tot achter aan de halve Zeven-
hovense Wetering belend ten noorden Leendert Noordegraaff en ten zuiden mej. de
wed.e Spijker

Johannes van Harten gekocht 16-10-1779 09-02-1780 505 Gld.

139/fiche 272 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV
Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Twee Mergen weiland in het 21ste Weer op Aexterveld vanouds genaamd den
Blomkamp, strekkende voor van de halve Aexterveldse Steeg tot achter aan de hal-
ve dwarssloot van Marrigje Borst belend ten noorden Peeter Vermeulen en ten
zuiden de erven van Isaac Verheij

Marrigje Borst wed.e van wijlen Arij van Lomwel 09-02-1780 345 Gld.
gekocht 16-10-1779

141/fiche 275 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV
Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Drie Mergen een hond 50 Roeden weiland in het 6de en 7de Weer op Zevenhoven
strekkende vooruit de Broeksteeg tot achter aan de halve Zevenhovense Wetering
belend ten noorden Schepen Christoffel Reijnen en ten zuiden dhr. Pieter de Groot

Leendert Noordegraaff gekocht 16-10-1779 09-02-1780 555 Glod.
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143/fiche 279 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV

Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Twee Mergen Griendland vanouds genaamd de Buurmans Mergens in het 14de 
Weer op Zevenhoven strekkende voor van de halve Zevenhovense Wetering tot 
aan de Meentsloot belend ten noorden de helsloot en ten zuiden Cornelis van Dijk cs
Een hoekje meent mede op Zevenhoven strekkende voor van de voornoemde 2 m
tot aan de Groenendijksloot belend ten noorden Jan Verheij en ten zuiden den heem-
raad Willem van Lomwel
Een Mergen drie hond Griendland in het 9de Weer op Zevenhoven, strekkende voor
van de halve Zevenhovense Wetering tot achter aan de halve Meentsloot belend ten
noorden schepen Christoffel Reijnen en ten zuiden Marcelis Duijbus
Een Mergen drie hond Griendland in het 9de Weer op Zevenhoven, strekkende voor
van de halve Zevenhovense Wetering tot achter aan de halve Meentsloot belend ten
noorden Marcelis Duijbus en ten zuiden den heemraad Willem van Lomwel

Marcelis Duijbus schepen te Ameide 09-02-1780 1200 Gld.
gekocht 16-10-1779

145/fiche 283 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV
Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Een Mergen en 25 Roeden in het 13de Weer op Zevenhoven vanouds genaamd de
Pleijtkamp, strekkende voor van de halve dwarssloot van Cornelis van Dijk tot 
achter aan de halve Meentsloot van den heemraad Willem van Lomwel, belend ten
noorden Marcelis Duijbus en ten zuiden Arij Capteijn
Vier Mergen wei- en hooiland in het 16de Weer op Aexterveld, strekkende voor 
van de halve Aexterveldse Steeg tot achter over de kleijne Vliet belend ten noorden 
den heemraad Willem van Lomwel en ten zuiden Arij van Keekum
Vier Mergen hooi- en rietland in de Souwens strekkende van de Westenhoek van 
de Wiel langs den Zouwendijk tot aan de halve sloot van de wed.e Arij van Lomwel
belend ten oosten de erfgenamen van Hendrik van der Ham en ten westen den
Zouwendijk

Wilhelmus van Harten burgemr. deser Stede 09-02-1780 780 Gld.
gekocht 16-10-1779
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147/fiche 288 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV

Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Twee Mergen twee hond 25 Roeden goedenaards hooiland in het 27ste Weer op
Aexterveld strekkende voor van de halver Aexterveldse Steeg tot achter over de 
kleine Vliet belend ten noorden schepen Pieter van Masijk en ten zuiden de wed.e
wijlen Arij van Lomwel

Cornelis Verveer drossaard van de hoge vrije Heerlijkheid Jaarsveld 09-02-1780 790 Gld.
gekocht 16-10-1779

149/fiche 292 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV
Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Eene Mergen en drie hond griendland edoch vorengeldende jeegens Vier hond en
50 Roeden in het 17de Weer op Liesveld, strekkende vooruit de halve doove Vliet
tot achter aan de Wielkade belend ten oosten de Wiel c.s. en ten westen Jan 
Verheij

Pieter van Thienhoven gekocht 16-10-1779 09-02-1780 725 Gld.

151/fiche 297 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV
Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Eene Mergen en vier hond Griendland in het 10de Weer op Zevenhoven strekkende
voor van de halve Zevenhovense Wetering tot achter aan den halven dwarssloot
van dhr. Wilhelmus van Harten belend ten noorden dhr. Pieter de Groot en ten 
zuiden Marcelis Duijbus

Christoffel Reijnen schepen deser Stede 09-02-1780 600 Gld.
gekocht 16-10-1779
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153/fiche 301 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV

Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Eene Mergen rietland in de Souwen, strekkende vooruit Westenhoek van de Wiel
langs de Zouwendijk tot aan de halven sloot van de wed.e van Arij van Lomwel 
belend ten oosten de Doove Vliet en ten westen de erven v Hendrik van der Ham

Peter Hardenbol wonende onder Lexmond 09-02-1780 200 Gld.
gekocht 16-10-1779

155/fiche 306 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV
Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Drie Mergen wei- en Griendland in het 14de weer op Liesveld, strekkende vooruit 
de halve Liessteeg tot achter aan de halve dwarssloot van Pieter van Keekum 
belend ten oosten Cornelis van den Andel en ten westen Arij van Keekum cs

Arij van Keekum gekocht 16-10-1779 09-02-1780 400 Gld.

157/fiche 310 Plegtbrief Arij van Keekum wonende alhier LAvS/MD/FV
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Drie Mergen wei- en Griendland in het 14de weer op Liesveld, strekkende vooruit 
18-12-1793 de halve Liessteeg tot achter aan de halve dwarssloot van Pieter van Keekum 

belend ten oosten Cornelis van den Andel en ten westen Arij van Keekum cs
Wilhelmus van Harten burgemr. van en wonende binnen deze Stede 09-02-1780 400 Car. Gld.

In de Marge genoemd: Grietje de Lang, wed.e van Arij van Kekum en Rensje á 40 gr. 't stuk
Posthumus, wed.e van en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met 
Wilhelmus van Harten en Cornelis van Alphen in q.t als last en procuratieheb-
bend van mejuffr. Marigje van Harten en haar man Frans Kramer Leendertsz, de
enige dochter en erfgename van Wilhelmus van Harten: acte Gouda 10-10-1793
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159/fiche 316 Transport Elizabeth van Harten wed.e van wijlen dhr. Dirk Spijker LAvS/MD/FV

Johannes van Harten
Adrianus van Harten
Wilhelmus van Harten tezamen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen dhr. Willem van Harten

oud burgemr. van Ameide en overleden binnen deze Stede
Eene Mergen een hond en 50 Roeden griendland in het 14de Weer op Liesveld
strekkende van de halve dwarssloot van Arij van Keekum tot achteraan de opstal
van 't land vanouds genaamd de Buurmans Mergen belend ten oosten Burgemr. 
Wilhelmus van Harten en ten westen Fredrik Diepenhorst

Pieter van Keekum gekocht 16-10-1779 09-02-1780 200 Gld.

161/fche 321 Plegtbrief Pieter van Keekum wonende alhier LAvS/MD/FV
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Eene Mergen een hond en 50 Roeden griendland in het 14de Weer op Liesveld
20-03-1799 strekkende van de halve dwarssloot van Arij van Keekum tot achteraan de opstal

van 't land vanouds genaamd de Buurmans Mergen belend ten oosten Burgemr. 
Wilhelmus van Harten en ten westen Fredrik Diepenhorst

Wilhelmus van Harten burgemr. van en wonende binnen deze Stede 09-02-1780 200 Gld.
In de marge genoemd: Frans Kramer Leendertsz als in huwelijk hebbende Marregje
van Harten. Getekend te Gouda op 03-03-1799

163/fiche 325 Transport Wilhelmus van Harten burgemr. wonende binnen dese Stede LAvS/MD/FV
Vier Mergen hooi- en Rietland in de zouwens strekkende van den Westenhoek van
de Wiel langs den Zouwendijk tot aan den halven sloot van de wed.e Arij van Lom-
wel belend ten oosten de erven van Hendrik van der Ham en ten westen den 
Zouwendijk

Peeter Hardenbol wonende onder Lexmond 09-02-1780 600 Gld.
gekocht 16-10-1779   400 Contant en 200 Gld. Plegt

165/fiche 327 Plegtbrief Peeter Hardenbol wonende onder Lexmond LAvS/MD/FV
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Vier Mergen hooi- en Rietland in de zouwens strekkende van den Westenhoek van
14-03-1789 de Wiel langs den Zouwendijk tot aan den halven sloot van de wed.e Arij van Lom-

wel belend ten oosten de erven van Hendrik van der Ham en ten westen den 
Zouwendijk 200 Car.Gld. v

Wilhelmus van Harten burgemr. wonende binnen dese Stede 40 gr. 't stuk
In de marge genoemd: Steijntje van Rooijen, wed.e van Peeter Hardenbol
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167/fiche 330 Transport Jorden Janse van Zoenen wonende alhier LAvS/JdG/CR

Een huijs en erve met de timmeragie daarop Benedendams daar ten noorden
Willem van Lomwel en ten zuiden Florus Vink, strekkende vooruit de halve straat
tot achter ter halver Vaarsloot

Arij Capteijn mede wonene alhier 20-05-1780 1260 Gld.
560 Gld. contant en Plegt van 700 Gld.

169/fiche 333 Plegtbrief Arij Capteijn wonende alhier LAvS/JdG/CR
geroyeerd Speciaal hypotheecq of onderpand
27-10-1803 Een huijs en erve met de timmeragie daarop Benedendams daar ten noorden
Jacobus van Willem van Lomwel en ten zuiden Florus Vink, strekkende vooruit de halve straat
Lomwel/Wil- tot achter ter halver Vaarsloot
lem Verheij Jorden Janse van Zoenen mede wonene alhier 700 Car.Gld.v
gecasseerd 40 gr. 't stuk
01-09-1810

171/fiche 339 Plegtbrief Jan Verheij wonende onder Tienhoven
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Eene Mergen vijf hond weiland in het 3de Weer op Liesveld daar ten oosten dhr.

Cornelis Verveer en ten westen de stadsvaarsloot
Eene Mergen Griendland in het 17de Weer op Liesveld, en verongeldende voor een
hond en 75 Roeden daar ten oosten Pieter van Thienhoven en ten westen Willem
Verheij
Eene Mergen hooiland in het 17de Weer op Liesveld en verongeldende voor drie
hond daar ten oosten Cornelis van den Andel en ten westen Pieter van Thienhoven
Drie hond Griend- en bouwland in het 15de Weer op Aexterveld daar ten noorden
Wilhelmus van Harten en ten zuiden Cornelis van Keekum en de diaconij van
Meerkerk
Een Mergen een hond griendland in de meent aan den Zouwendijk daar ten noorden
Willem van Lomwel en ten zuiden Marcelis Duijbus
Bouwhuijs schuur en halven boomgaard aan de Oostzijde van de Achterweg daar
ten noorden Jan van Mouwrik en ten zuiden Willem Verheij

Jorden Janse van Zoenen wonende alhier 31-05-1780 1400 Car.Gld.
v. 40 gr. 't stuk

173/fiche 343 Transport Andries Alblas wonende alhier LAvS/JdG/MD
Een huijs, schuur, erve en boomgaard met betimmeringe, bepotinge en beplantinge
aan de Westzijde van de Achterweg, strekkende vooruit de Achterweg daar ten
noorden den Diaconij van Ameide en ten zuiden Gerrit Jansz van der Grijn

Jan Diepenhorst mede wonende alhier 05-06-1780 < 1000 Gld.
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175/fiche 346 Transport Nicolaas Perk mr. chirurgijn wonende binnen deze Stede LAvS/JdG/MD

Een huijs en erve met annexe, grutterije en betimmeringe met alle gereedschappen
en materialen tot de grutterije behorende aan de Oostzijde van de Dam daar ten
noorden Peeter Vermeulen en ten zuiden de erven van wed.e Hendrik Scholten, 
strekkende vooruit de straat tot achter in de Lecq met octrooi welke Bernardus de 
Waal, in huwelijk met de wed.e van Christiaan Fool heeft bezeten en ook op 
04-11-1777 is getransporteerd

Cornelis Perk zijn zoon, in huwelijk hebbende Merrigje van Lomwel en wonende alhier 10-11-1780 4500 Gld.

177/fiche 350 Plegtbrief Cornelis Perk en LAvS/JdG/MD
Merrigje van Lomwel echtelieden beiden wonende alhier

Speciaal hypotheecq of onderpand
Een huijs en erve met annexe, grutterije en betimmeringe met alle gereedschappen
en materialen tot de grutterije behorende aan de Oostzijde van de Dam daar ten
noorden Peeter Vermeulen en ten zuiden de erven van wed.e Hendrik Scholten, 
strekkende vooruit de straat tot achter in de Lecq 

Georgh Alexander van Riel commies van het kabinet van zijne doorluchtigheid den Heere Prince Erfstandhou- 10-11-1780 4500 Gld.
der

Nicolaas Perk en
Maria van Hattem echtelieden
Maria Koeper wed.e Cornelis van Hattem, allen wonende binnen deze Stede

Stellen zich borg

179/fiche 356 Transport Klaas Vendeloo wonende alhier LAvS/MD/FV
Een huijs met erf aan de Oostkant van Ameide in de zgn. Peeperstraat daar ten
oosten Markus Kleijn en ten westen Cornelis Woudenberg

Floor van der Grijn mede alhier woonachtig 22-01-1781 90 Gld.

181/fiche 359 Plegtbrief Willem Verheij wonende alhier LAvS/MD/FV
Speciaal hypotheecq of onderpand
Een Mergen Griendland in het 8ste Weer op Liesveld, daar ten oosten de diaconij
van Ameide en ten westen dhr. Verveer
Twee Mergen weiland in het 17de Weer daar ten oosten Jan Verheij en ten westen
Fredrick Bastiaanse
Een huijs en halve boomgaard aan oostzijde van de Afweg daar ten noorden Jan
Verheij en ten zuiden de erven van Willem van Lomwel

Andries Alblas mede alhier woonachtig 22-01-1781 600 Car.Gld. v
20 St. 't stuk
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183/fiche 363 Plegtbrief Arij van Keekum wonende alhier LAvS/MD/FV

geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Twee Mergen Griendland op Liesveld daar ten oosten Arij van Keekum en ten
07-05-1798 westen Pieter van Thienhoven

Twee Mergen Griendland op Liesveld daar ten oosten het vorige perceel en ten
westen het Domein
Een Mergen griendland op Liesveld daar ten oosten Pieter van Keekum en ten 
westen het voorgaande perceel
Twee Mergen wei- en hooiland over de Aexterveldse Steeg op Aexterveld in het
17de Weer daar ten noorden burgemr. Wilhelmus van Harten en ten zuiden Jacob
Vermaat

Leendert Noordegraaf schepen deser Stede 22-01-1781 150 Gld. Holl.
In de marge genoemd: Grietje de Lang, wed.e wijlen Arie van Kekem 
en Leendert Noordegraaf d.d. 01-05-1798

185/fiche 370 Plegtbrief Floor van der Grijn wonende alhier LAvS/MD/FV
Speciaal hypotheecq of onderpand
Een huijs met erf aan de Oostkant van Ameide in de zgn. Peeperstraat daar ten
oosten Markus Kleijn en ten westen Cornelis Woudenberg

Klaas Vendeloo mede wonende alhier 22-01-1781 90 Gld. Holl.

187/fiche 373 Transport Johannes van Harten wonende alhier LAvS/MD/FV
Een huijs, achterhuijs en erve Benedendams aan de Westzijde, daar ten noorden
burgemr. Wilhelmus van Harten en ten zuiden de huijs- en diaconij armen van 
Ameide en Tienhoven, strekkende van de gracht tot achter van den hoek van 't
achterhuis op den hoek van de Hout of Turfschuur van de Brouwerij genaamd het
gekroond Molenijzer

Anthonij van Beek mede alhier woonachtig 22-01-1781 578 Gld.
78 Gld. contant en plegtbrief 500 Gld.

189/fiche 376 Plegtbrief Anthonij van Beek wonende alhier LAvS/MD/FV
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een huijs, achterhuijs en erve Benedendams aan de Westzijde, daar ten noorden
31-05-1785 burgemr. Wilhelmus van Harten en ten zuiden de huijs- en diaconij armen van 

Ameide en Tienhoven, strekkende van de gracht tot achter van den hoek van 't
achterhuis op den hoek van de Hout of Turfschuur van de Brouwerij genaamd het
gekroond Molenijzer

Johannes van Harten mede alhier woonachtig 22-01-1781 500 Car.Gld. v
20 St. 't stuk
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191/fiche 381 Transport Hendrik van der Ham LAvS/JdG/MD

Klaas van der Ham
Gerrit van der Ham voor zichzelf en zich sterkmakende voor hun broer
Arij van der Ham tesamen met en benevens de huisvrouw van Fredrik Bastiaanse genaamd
Katrijntje van der Ham eenige nagelaten meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen

Maarten van der Ham en Maria Borst, echtelieden beiden gewoond hebbende en
overleden onder Ameide
Een huijsje en boomgaardje aan den Souwendijk daar ten noorden Klaas van der
Ham en ten zuiden Cornelis van den Andel

Bastiaan Fredrikse 08-03-1781 150 Gld.

193/fiche 386 Transport Hendrik van der Ham LAvS/JdG/MD
Klaas van der Ham
Gerrit van der Ham voor zichzelf en zich sterkmakende voor hun broer
Arij van der Ham tesamen met en benevens de huisvrouw van Fredrik Bastiaanse genaamd
Katrijntje van der Ham eenige nagelaten meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen

Maarten van der Ham en Maria Borst, echtelieden beiden gewoond hebbende en
overleden onder Ameide
Een bouwhuijs erve en boomgaard aan de Zouwendijk daar ten noorden Hermanus
Drost en ten zuiden Fredrik Bastiaanse

Klaas van der Ham 08-03-1781 525 Gld.

195/fiche 389 Plegtbrief Fredrik Velthuijzen wonende alhier LAvS/JdG/GdM
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Huijs en erve aan de Fransestraat daar ten oosten Tielleman Kloos en ten westen
02-08-1788 de stadsgracht

Willem Boonstoppel wonende te Benschop 02-06-1781 250 Car.Gld.v
40 Gr. 't stuk

197/fiche 394 Transport Jacobus Verheij oud burgemr. deser Stede LAvS/JdG/MD
Een stukje boomgaard en griendland met bepotinge en beplantinge verongeldende
voor Vierhondert Roeden in het 7de Weer op Aexterveld, strekkende voor van de 
halve Broeksteegh tot achter ten halven sloot van den Drossaard Verveer daar ten
noorden Drossaard Verveer en ten zuiden schepen Christoffel Reijnen

Jan de Heere koopman in houtwaren binnen de stad Dordrecht 08-06-1781 < 1000 Gld.
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199/fiche 398 Transport Pieter de Groot Raad en oud burgemr. der stad Schoonhoven LAvS/JdG/GdM

Vier Mergen drie hond en 50 Roeden boomgaard en weiland in het 9de Weer op
Aexterveld strekkende voor van de halver Broek tot achter ter halver Aexterveldse
Steeg daar ten noorden de wed.e Jan van Harten en ten zuiden de wed.e Arij van
Lomwel

Christoffel Reijne schepen dezer Stede 15-06-1781 1300 Gld.

201/fiche 401 Transport Cornelis de Koogel wonende in deze Stede LAvS/LN/GdM
Een damschuit houdende omtrent 13 lasten met de ankers, alle het lopende en
staande want, sijllagie, haken, bomen
de helft in een roeibootje

Hendrik van der Hoff mede wonende alhier 11-07-1781 1500 Gld.

203/fiche 404 Plegtbrief Hendrik van der Hoff wonende in deze Stede LAvS/LN/GdM
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een damschuit houdende omtrent 13 lasten met de ankers, alle het lopende en
24-11-1797 staande want, sijllagie, haken, bomen

Cornelis de Kogel mede wonende alhier 11-07-1781 1500 Car.Gld.v
40 Gr. 't stuk

205/fiche 408 Transport Hendrik van der Hoff wonene alhier LAvS/CR/MD
Een damschuit houdende ruim 9 Lasten met de ankers, het lopende en staande want
zijllagien, haken, bomen 738 Gld.

Johannes Stouw? wonende te Amsterdam
600 Contant en plegt van 138 Gld. 12-01-1782

207/fiche 411 Transport Pieter de Jongh collecteur des gemenelands middelen van Ameide en Tienhoven LAvS/MD/LN
Een erve, waarvan de opstal is afgebroken aan de Voorstraat daar ten noorden
Jacobus Verheij en ten zuiden Bastiaan Overweesel, strekkende vooruit de diepte
van de haven tot achter tegen het erf van Willem van Harten en gemeten van de
buitenkant van de kistingmuur op de Voorstraat langs de zijde van het huis van 
Jacobus Verheij westw. op ter lengte van 8 Roeden en 4 duimen gemeten en ter-
zijde van het huis van Bastiaan Overweesel komt het ter lengte van 8 Roeden 1 
voet en 4 duimen 05-03-1782 350 Gld.

Wilhelmus van Harten burgemr. dezer Stede
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209/fiche 415 Transport Wilhelmus van Harten burgemr. dezer Stede LAvS/CR/MD

Een huis en brouwerije genaamd het gekroonde Molenijzer met de schuren, stallin-
gen en erven Benedendams, strekkende van de gracht tot aan het onlangs door 
heren executeuren van het testament van wijlen de hoogedele Vrouwe van Ameide
verkochte huijsje en erve aan Hermen Vendeloo, daar ten noorden de stadsgracht
en ten zuiden Anthonij van Beek cs alsook alle ketels, bakken, vaatwerk etc.
Twee Mergen 25 Roeden weiland in het 14de Weer op Aexterveld, strekkende van
de halve Broeksteeg tot de halve dwarssloot van Arij van Keekum, daar ten zuiden
Jan Verheij cs en ten noorden Daniel de Jongh

Johannis Plooster thans wonende alhier 01-04-1782 12000 Gld.
4000 Gld. contant en 8000 Plegtbrief

211/fiche 419 Veroopkondi- Johannis Plooster wonende in den Briel
tien Speciaal hypotheecq of onderpand
Brouwerij etc Een huis en brouwerije genaamd het gekroonde Molenijzer met de schuren, stallin-

gen en erven Benedendams, strekkende van de gracht tot aan het onlangs door 
heren executeuren van het testament van wijlen de hoogedele Vrouwe van Ameide
verkochte huijsje en erve aan Hermen Vendeloo, daar ten noorden de stadsgracht
en ten zuiden Anthonij van Beek cs alsook alle ketels, bakken, vaatwerk etc.
Twee Mergen 25 Roeden weiland in het 14de Weer op Aexterveld, strekkende van
de halve Broeksteeg tot de halve dwarssloot van Arij van Keekum, daar ten zuiden
Jan Verheij cs en ten noorden Daniel de Jongh

Wilhelmus van Harten burgemr. dezer Stede 29-09-1781
Borg is de vader van de koper: Leendert Plooster, mede wonende in den Briel
Verkoper houdt het recht om met zijn gezin te blijven wonen in het huis alsook om
zijn paarden, vee, meubilair en andere goederen daar te mogen blijven stallen

214/fiche 427 Plegtbrief Johannis Plooster wonende alhier LAvS/CR/MD
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een huis en brouwerije genaamd het gekroonde Molenijzer met de schuren, stallin-
19-08-1783 gen en erven Benedendams, strekkende van de gracht tot aan het onlangs door 

heren executeuren van het testament van wijlen de hoogedele Vrouwe van Ameide
verkochte huijsje en erve aan Hermen Vendeloo, daar ten noorden de stadsgracht
en ten zuiden Anthonij van Beek cs alsook alle ketels, bakken, vaatwerk etc.
Twee Mergen 25 Roeden weiland in het 14de Weer op Aexterveld, strekkende van
de halve Broeksteeg tot de halve dwarssloot van Arij van Keekum, daar ten zuiden
Jan Verheij cs en ten noorden Daniel de Jongh

Wilhelmus van Harten burgemr. dezer Stede 01-04-1782 8000 Car.Gld.v
Borg is de vader van de koper: Leendert Plooster, mede wonende in den Briel 20 gr. 't stuk
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216/fiche 432 Transport Bastiaan Overweesel in huwelijk hebbende Juffrouw LAvS/MD/GdM

Willemina Cornelia v Hattem wonende te Gouda
Een huis en erve aan de Voorstraat daar ten noorden dhr. Wilhelmus van Harten
en ten zuiden Jan de Groen incl. brandgereedschap en de kistingmaterialen

Willem Evertsz Spaan wonende onder Ameide 01-04-1782 400 Gld.
Huis gehuurd door dhr. Gerrit de Meij tot 01-11-1782 voor 25 Gld./half jaar

218/fiche 436 Transport Wilhelmus van Harten burgemr. dezer Stede LAvS/FV/CdK
Eene Mergen twee hond Griendland in het 16de Weer op Zevenhoven, strekkende
van de halve dwarssloot van Christoffel Reijne tot de halven Meentsloot daar ten
noorden dhr. Pieter de Groot en ten zuiden heemraad Marcelis Duijbus

Christoffel Reijne schepen van Ameide 27-04-1782 110 Gld. en 1
zilv. Ducaton

220/fiche 440 Transport Wilhelmus van Harten burgemr. dezer Stede
Een Mergen 25 Roeden griendland vanouds genaamd de Pleijtgriend in het 13de 
Weer op Zevenhoven, strekkende voor van de halve dwarssloot van de wed.e
Cornelis van Dijk tot achter halver Meenstloot van de erven Willem van Lomwel
daar ten noorden de heemraad Marcelis Duijbus en ten zuiden Arij Capteijn
Een Mergen een hond en 50 Roeden griendland vanouds genaamd den hutselaar
in het 4de Weer op Liesveld strekkende v d halve dwarssloot van Arij van Keekum
tot over de Santweetering, daar ten oosten Klaas Vendeloo en ten westen Pieter 
van Keekum

Hermen Vendeloo en 27-04-1782 128 Gld.
Arij Vendeloo

222/fiche 443 Transport Wilhelmus van Harten burgemr. dezer Stede LAvS/FV/CdK
Vier Mergen wei- en hooiland in 't 16de Weer op Aexterveld, strekkende van de
halve Aexterveldse Steeg tot achter over de kleine Vliet toe daar ten noorden de
erven Willem van Lomwel en ten zuiden Arij van Keekum

Arij van Keekum wonende alhier 27-04-1782 325 Gld.

224/fiche 446 Plegtbrief Arij van Keekum wonende alhier LAvS/FV/CdK
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Vier Mergen wei- en hooiland in 't 16de Weer op Aexterveld, strekkende van de
07-05-1798 halve Aexterveldse Steeg tot achter over de kleine Vliet toe daar ten noorden de
Grietje de erven Willem van Lomwel en ten zuiden Arij van Keekum
Lang, wed.e Kors Goudriaan mede wonende alhier 27-04-1782 325 Gld.
wijlen Arie v.
Keekum
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226/fiche 451 Transport Wilhelmus van Harten en LAvS/FV/CdK

Hijronimus van Kesteren fungerende burgemr.s dezer Stede in die functie
Een hofje grond in de Stadsgracht aan de Westzijde v Ameide laatst gebruikt door
Adriaan van Dijll

Lammert Verboom wonende alhier 27-04-1782 12 Gld.
gekocht op 28-03-1782

228/fiche 454 Transport Arnout Leers heer van Ameide en Herlaar, mitsgaders oud Schepen der stad Rotterdam, zoon en LAvS/CR/MD
mede erfgenaam van wijlen zijn ouders den weledele gestrenge heer Arnout Leers
en Vrouwe Christina Uijlenberg in der tijd echtelieden en mede Heere en Vrouwe 
van Ameide en Herlaar
executeur van het testament van de laatstoverledene wijlen zijne moeder acte d.d. 
20-04-1776 te Rotterdam
Een hofstede zijnde een huis, berg en schuur met zes Mergen een hond boomgaard,
bouw-, hennip en weiland in het 1ste Weer op Aexterveld, strekkende van halver
sloot van den Boomgaard v Gerrit de Bie westw. op tot halver Aexterveldse Steeg
daar ten noorden de Tienhovense steegsloot en ten zuiden den Tipsloot
Twee Mergen twee hond hooiland in het 13de Weer op Aexterveld, strekkende van
de halve Aexterveldse Steeg af ten zuiden en noorden de erven van Willem van 
Lomwel

Cornelis de Koogel schepen deser Stede 11-05-1782 1570 Gld.
gekocht 31-08-1781

230/fiche 457 Transport Arnout Leers heer van Ameide en Herlaar, mitsgaders oud Schepen der stad Rotterdam, zoon en LAvS/CR/CdK
mede erfgenaam van wijlen zijn ouders den weledele gestrenge heer Arnout Leers
en Vrouwe Christina Uijlenberg in der tijd echtelieden en mede Heere en Vrouwe 
van Ameide en Herlaar
executeur van het testament van de laatstoverledene wijlen zijne moeder acte d.d. 
20-04-1776 te Rotterdam
Een huijs, erve en annexe stallinge in de Molenstraat daar ten oosten dhr. Johannes
Plooster en ten westen juffrouw de wed.e C. van Hattem

Hermen Vendeloo wonende alhier 11-05-1782 340 Gld.
gekocht 31-08-1781
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232/fiche 460 Transport Arnout Leers heer van Ameide en Herlaar, mitsgaders oud Schepen der stad Rotterdam, zoon en LAvS/CR/CdK

mede erfgenaam van wijlen zijn ouders den weledele gestrenge heer Arnout Leers
en Vrouwe Christina Uijlenberg in der tijd echtelieden en mede Heere en Vrouwe 
van Ameide en Herlaar
executeur van het testament van de laatstoverledene wijlen zijne moeder acte d.d. 
20-04-1776 te Rotterdam
Vier Mergen weiland in het 7de Weer op Liesveld, strekkende van halver Liessteeg
zuidw. tot over de Sandwetering of Zevenhoven land toe daar ten oosten burgemr.
de Groot en ten westen Hermanus en Neeltje Diepenhorst

Hugo Repelaar raad en burgemr. der stad Dordrecht mitsgaders Dijkgraaf van de Alblasserwaard 11-05-1782 300 Gld.
gekocht 31-08-1781

234/fiche 464 Transport Nicolaas van Hattem voor zichzelf en LAvS/FV/GdM
Jacobus van Hattum en
Nicolaas Perk als in huwelijk hebbende Maria van Hattum voor zichzelf en last/procuratie heb-

bende van 
Bastiaan Overwesel in huwelijk hebbende Willemina Cornelia van Hattem en van
Elizabeth van Hattem wed.e van Govert van Waas, mitsgaders van
Barbara van Eck enige nagelaten dochter van wijlen Maaijke van Hattem, door wijlen Jan van Eck

in echte verwekt
tesamen meerderjarige kinderen, kindskinderen en erven van wijlen Cornelis van
Hattem en Maria Coeper, in der tijd echtelieden, gewoond hebbende en overleden
binnen Ameide
procuratie gepasseerd op 26-07-1782 te Gouda voor notaris Willem van der Wagt
nog caverende voor de twee onmondige kindreen nagelaten bij wijlen Johannis van
Hattem en Maria Slingeland
Een huijs schuur en erve staande aan de Achterweg, daar ten noorden Cornelis de
Koogel en ten zuiden de Molenstraat

Arij Fredrikse wonende in Tienhoven 08-08-1782 183 Gld.
gekocht 15-07-1782
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236/fiche 468 Transport Nicolaas van Hattem voor zichzelf en LAvS/FV/GdM

Jacobus van Hattum en
Nicolaas Perk als in huwelijk hebbende Maria van Hattum voor zichzelf en last/procuratie heb-

bende van 
Bastiaan Overwesel in huwelijk hebbende Willemina Cornelia van Hattem en van
Elizabeth van Hattem wed.e van Govert van Waas, mitsgaders van
Barbara van Eck enige nagelaten dochter van wijlen Maaijke van Hattem, door wijlen Jan van Eck

in echte verwekt
tesamen meerderjarige kinderen, kindskinderen en erven van wijlen Cornelis van
Hattem en Maria Coeper, in der tijd echtelieden, gewoond hebbende en overleden
binnen Ameide
procuratie gepasseerd op 26-07-1782 te Gouda voor notaris Willem van der Wagt
nog caverende voor de twee onmondige kindreen nagelaten bij wijlen Johannis van
Hattem en Maria Slingeland
Huijs en erve aan 't noordereijnde van de Nieuwstraat daar ten oosten, noorden en
westen den Hoogendijk of rol van dien

Hendrik Verveer wonende onder Jaarsveld 08-08-1782 500 Gld.
gekocht 15-07-1782

238/fiche 472 Transport Nicolaas van Hattem voor zichzelf en LAvS/FV/GdM
Jacobus van Hattum en
Nicolaas Perk als in huwelijk hebbende Maria van Hattum voor zichzelf en last/procuratie heb-

bende van 
Bastiaan Overwesel in huwelijk hebbende Willemina Cornelia van Hattem en van
Elizabeth van Hattem wed.e van Govert van Waas, mitsgaders van
Barbara van Eck enige nagelaten dochter van wijlen Maaijke van Hattem, door wijlen Jan van Eck

in echte verwekt
tesamen meerderjarige kinderen, kindskinderen en erven van wijlen Cornelis van
Hattem en Maria Coeper, in der tijd echtelieden, gewoond hebbende en overleden
binnen Ameide
procuratie gepasseerd op 26-07-1782 te Gouda voor notaris Willem van der Wagt
nog caverende voor de twee onmondige kindreen nagelaten bij wijlen Johannis van
Hattem en Maria Slingeland
Twee Mergen en drie hond weiland op Aexterveld in het 4de Weer, strekkende van
halver Broek- tot halver Aexterveldse Steeg daar ten noorden dhr. van Kempen cs
en ten zuiden Johannis van Harten cs
Twee Mergen weiland in het 3de Weer strekkende van de halven griendsloten van
dhr. van Kempen en Spijker tot halver Aexterveldse Steeg daar ten noorden Arij
Capteijn en ten zuiden de bovengenoemde 2 Mergen 3 hond

Cornelis Perk wonende alhier 08-08-1782 1100 Gld.
gekocht 15-07-1782
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240/fiche 476 Extract pro- Willem van den Wagt notaris te Gouda 26-07-1782
curatie

Bastiaan Overwesel als in huwelijk hebbende Willemina Cornelia van Hattem 
Elizabeth van Hattem wed.e van wijlen dhr. Govert van Waas en
Barbara van Eck ongehuwd en enige nagelaten dochter van wijlen Maaijke van Hattem, door wijlen 

Jan van Eck in echte verwekt
nagelaten kinderen, kindskinderen en erven van wijlen Cornelis van Hattem en 
Maria Coeper, in der tijd echtelieden, gewoond hebbende en overleden binnen
Ameide
geven volmacht aan 

Nicolaas Perk behuwdbroeder, broeder of oom, wonende te Ameide
Jacob van Hattum wonende te Giessendam tesamen en ieder bijzonder om in de nalatenschap van 

Cornelis van Hattem en Maria Coeper te presenteren en met en benevens de verde-
re meerderjarige en voogden over de minderjarige mede erfgenamen 05-08-1782

242/fiche 481 Transport Wilhelmus van Harten oud burgemr. deser Stede LAvS/MD/GdM
Vier Mergen en vijf hond weiland in het 2de Weer op Aexterveld strekkende voor
van halver Broek- tot achter halver Aexterveldse Steeg, daar ten noorden Pieter 
van Masijk en de tipsloot en ten zuiden Arij Spijker cs

Arij Capteijn wonende alhier 02-09-1782 1000 Gld.

244/fiche 484 Plegtbrief Arij Capteijn wonende alhier LAvS/MD/GdM
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Vier Mergen en vijf hond weiland in het 2de Weer op Aexterveld strekkende voor
10-09-1810 van halver Broek- tot achter halver Aexterveldse Steeg, daar ten noorden Pieter 
te Gouda van Masijk en de tipsloot en ten zuiden Arij Spijker cs

Wilhelmus van Harten oud burgemr. deser Stede 02-09-1782 1000 Car. Gld.
In de marge genoemd: Frans Kramer Leendertszn, koopman te Gouda v 20 St. 't stuk
Kustingbrief is reeds in 1796 afgelost. Notaris W.J. Swanenburg Boers
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246/fiche 488 Transport Hermanus Diepenhorst en LAvS/FV/GdM

Neeltje Diepenhorst beide ongehuwd en wonende binnen Ameide
als uitkoop van Jan en Willem Diepenhorst gerechtigd en caveerende voor

Maria Diepenhorst wed.e van Hendrik Severeijn mitsgaders 
Adrianus Diepenhorst tesamen eenige meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Leendert Die-

penhorst en Cornelia Giebo, echtelieden gewoond hebbende en overleden binnen
Ameide
Een Mergen Weiland vanouds genaamd de Kat, in het 16de Weer op Aexterveld, 
strekkende van halver Broeksteeg tot halver Dwarssloot met de wed.e C. van der
Ham daar ten zuiden Florus Vink en ten noorden den armen van Meerkerk

Cornelis van den Andel wonende alhier
gekocht 11-05-1782 09-12-1782 280 Gld.

248/fiche 491 Transport Hermanus Diepenhorst en LAvS/FV/GdM
Neeltje Diepenhorst beide ongehuwd en wonende binnen Ameide

als uitkoop van Jan en Willem Diepenhorst gerechtigd en caveerende voor
Maria Diepenhorst wed.e van Hendrik Severeijn mitsgaders 
Adrianus Diepenhorst tesamen eenige meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Leendert Die-

penhorst en Cornelia Giebo, echtelieden gewoond hebbende en overleden binnen
Ameide
Drie Mergen een hond en 50 Roeden boomgaard, griend, wei- en hooiland in het 
17de Weer op Aexterveld, strekkende van halver Broek- tot halver Aexterveldse
Steeg daar ten noorden Florus Vink en ten zuiden de erven Diepenhorst
Een Mergen en 50 Roeden land van een kamp van twee Mergen een hond en 50
Roeden alzo daarvan 7 hond leenroerig aan de leenhoven van Vianen en Ameide
de gehele Twee Mergen een hond en 50 Roeden zijnde wei- en hooiland in het 5de
Weer op Aexterveld, strekkende van halver Aexterveldse Steeg tot over de kleine
Vliet daar ten noorden Gerrit de Bie en ten zuiden de erven Diepenhorst
Twee Mergen een hond en 50 Roeden wei- en hooiland in het 6de Weer op Aexter-
veld strekkende van halver Aexterveldse Steeg tot over de Klijne Vliet daar ten
noorden het vorige perceel en ten zuiden de wed.e Isack Verheij

Hugo Repelaar mr., raad en regerend burgemr. der stad Dordrecht mitsgaders dijkgraaf van de 09-12-1782 1560 Gld.
Alblasserwaard
gekocht 11-05-1782

versie 01, augustus 2018 uitgewerkt door Linda van der Lem en ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven bladzijde 37 van 58



Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Ameide, 1561-1811, nummer toegang 3.03.08.010, inventarisnummer 8
folio/scan titel comparanten/genoemden toevoegingen ingeschr. Ameide waarde Schout/Schepenen
250/fiche 495 Procuratie Jan Petrus van Ede v.d. Pals notaris te Rotterdam 05-10-1782

Adriaan Diepenhorst wonende op de Goudsche Cingel even buiten doch onder de jurisdictie v Rotterdam
is mede erfgenaam van Leendert Diepenhorst, gewoond hebbende te Ameide
maakt machtig:

Hermanus Diepenhorst zijn broeder woonachtig te Ameide

252/fiche 499 Transport Cornelis Gijsbert v d Vlist capteijn bij de Armee ten dienste deezen landen, wonende te Schoonhoven LAvS/FV/GdM
Een huis met twee hennipwerfjes aan den Zouwendijk daar ten noorden de Meent-
steege en ten zuiden Willem Dirkse strekkende voor van de Zouwendijk tot achter
halver Griendsloot van Cornelis de Koogel 

Gerrit van Mouwrik wonende onder Ameide 13-12-1782 562 Gld.
gekocht 28-03-1782

254/fiche 502 Plegtbrief Gerrit van Mouwrik wonende onder Ameide
Speciaal hypotheecq of onderpand
Een huis met twee hennipwerfjes aan den Zouwendijk daar ten noorden de Meent-
steege en ten zuiden Willem Dirkse strekkende voor van de Zouwendijk tot achter
halver Griendsloot van Cornelis de Koogel 
kudde schapen niet minder dan 50 in getal

Cornelis Gijsbert v d Vlist capteijn bij de Armee ten dienste deezen landen, wonende te Schoonhoven 13-12-1782 562 Gld.

256/fiche 506 Transport Cornelis Gijsbert v d Vlist capteijn bij de Armee ten dienste deezen landen, wonende te Schoonhoven LAvS/FV/GdM
Twee Mergen land in de Meent, daar ten noorden Cornelis de Coogel en ten zuiden
een tweede Meentsteeg, strekkende voor van de Zouwendijk tot achter aan de
Meentkade

Hermanus Drost wonende onder Ameide 13-12-1782 390 Gld.
gekocht 28-03-1782

258/fiche 509 Transport Wilhelmus van Harten oud burgemr. dezer stede, wonende te Gouda LAvS/MD/GdM
Een huizinge en erve daar ten noorden Lammert Bunschoten en ten zuiden + oosten
de gemene straat en ten westen de stadsgracht

Arij Capteijn wonende alhier 23-12-1782 144 Gld.
gekocht 28-03-1782

260/fiche 512 Transport Dirk Morre wonende alhier LAvS/CR/GdM
Een huisje en erve Benedendams, daar ten zuiden Burgemr. van Kesteren en ten
noorden schepen Cornelis de Kogel

Fredrik Diepenhorst mede wonende alhier 29-01-1783 150 Gld.
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262/fiche 515 Plegtbrief Fredrik Diepenhorst wonende alhier LAvS/FV/GdM

Speciaal hypotheecq of onderpand
Een Mergen griendland op Liesveld daar ten oosten en westen Cornelis v Keekum
Een huis en erve agter de gewesene brouwerij de drie Snoeken en in de Nieuw-
straat uitkomende daar Jan van Steenis naast gelegen
Een huisje en erve Benedendams, daar ten zuiden Burgemr. van Kesteren en ten
noorden schepen Cornelis de Kogel

Cornelis de Kogel schepen deser Stede 29-01-1783 200 Gld. van
20 St. 't Stuk

264/fiche 518 Transport Wouter van der Ham wonende alhier enige nagelaten zoon en erfgenaam van wijlen Cornelis van der LAvS/FV/CdK
Ham en Ariaantje Schoonderwoert
Drie Mergen wei- en hooiland in het 16de weer op Aexterveld strekkende voor van
halver dwarssloot van het land van de armen van Meerkerk en Cornelis van den
Andel genaamd de Kat tot achter halver Aexterveldse Steeg daar ten zuiden sche-
pen Florus Vink en ten noorden Cornelis van Keekum    N/Z is omgewisseld!

Hendrik Verveer wonende onder Jaarsveld 18-02-1783 500 Gld.

266/fiche 521 Plegtbrief Wouter van der Ham en MD/LN/GdM
geroyeerd en Grietje van den Bergh echtelieden wonende alhier
gecasseerd leverantie ijzerwaren en kolen over 1782, 1782 en 1783 aan de moeder van Wouter
24-02-1784 van der Ham als aan Wouter van der Ham zelf

Speciaal hypotheecq of onderpand
Huis en erve zijnde smidswinkel in de Peperstraat met aan de ene zijde de diaconie
armen van Ameide en aan de ander zijde de Achterweg aangekomen van zijn moe-
der

Jacobus Toelaar koopman wonende te Utrecht 07-04-1783 157:11 Gld.

268/fiche 528 Transport Cornelia Roothorst wed.e van Johannis Schol wonende te Amsterdam LAvS/GdM/CdK
de helft in een huis en erve benedendams daar ten noorden Theunis van der Pauw
en ten zuiden Klaas Vendelo
de helft in Drie hond griendland en boomgaard in het 16de Weer op Liesveld aan de
Sluisendijk daar ten westen dhr. van Kempen en ten oosten Jan Verheij

Jan Roothorst haren broeder 01-08-1783 200 Gld.
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270/fiche 521 Transport Adriaan Jongejan en LAvS/FV/GdM

Johannes van der Hoeven beiden wonende te Gouda in q.t. als aangesteld curatoren door dhr. Drossaard en
Ed.achtbare heren schepenen van Ameide over de beide innocente personen en
goederen van

Johannis Spijkers en
Arie Spijkers

en zich sterkmakende voor juffrouw 
Elizabeth van Harten wed.e en boedelhoudster en enige erfgename van wijlen haar man Dirk Spijker, in

leven koopman te Gouda
Een Mergen 170 Roeden land op Zevenhoven in het 6de Weer, daar ten oosten Jan
van Harten en ten westen de wed.e Isaack Verheij, strekkende van den halven
dwarssloot van dhr. burgemr. de Groot tot de halve Zevenhovense Wetering

Jan van Steenis mr. wagenmaker wonende alhier 14-08-1783 370 Gld.
gekocht op 18-03-1783 te Tienhoven

272/fiche 535 Transport Adriaan Jongejan en LAvS/FV/GdM
Johannes van der Hoeven beiden wonende te Gouda in q.t. als aangesteld curatoren door dhr. Drossaard en

Ed.achtbare heren schepenen van Ameide over de beide innocente personen en
goederen van

Johannis Spijkers en
Arie Spijkers

en zich sterkmakende voor juffrouw 
Elizabeth van Harten wed.e en boedelhoudster en enige erfgename van wijlen haar man Dirk Spijker, in

leven koopman te Gouda
Een Mergen 225 Roeden boomgaard en griend in het 3de Weer aan de Broeksteeg
op den Tip van de Polder Aexterveld, strekkende van de halve Broeksteege tot de
halve dwarssloot van Cornelis Perck daar ten noorden Arij Capteijn en ten zuiden 
schepen Reijne

Leendert Noordegraaf mede schepen dezer Stede 14-08-1783 925 Gld.
gekocht op 18-03-1783 te Tienhoven
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274/fiche 539 Extract uit Vergadering van de heren Drossaard en Schepenen van Ameide d.d. 27-02-1783

het wezenre- Adriaan Jongejan wonende te Gouda, in huwelijk hebbende
gister Margaretha Spijker nagelaten dochter van wijlen Dirk Spijker, die een broeder is geweest van Johannis

en Arie Spijker, beiden innocent en ter alimentatie besteed
Johannis Spijker als provenier in een publiek huis te Gouda en 
Arie Spijker in een particulier huis binnen Gouda

Hermanus Croesen is aangesteld tot Curator over Johannis en Arie Spijker, maar is overleden 15-06-
1782 en ipv daarvoor aangesteld

Johannes van der Hoeven wonende te Gouda, enige zoon van wijlen Catharina van Oosterom, een zuster van
de moeder der innocenten: Margrita van Oosterom en dus neef van Johannes en 
Arie Spijker 14-08-1783

276/fiche 548 Plegtbrief Johannis de Plooster wonende alhier LAvS/FV/LN
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Huis en brouwerije genaamd het gekroonde Molenijzer met de schuren, stallingen
03-04-1809 annexe woning en berg etc. Benedendams, strekkende van de gracht tot aan het

huisje en erve van Hermen Vendeloo daar ten noorden de stadsgracht en ten zuiden
Anthonij van Beek c.s. alsook de ketels, bakken, vaatwerk en gereedschappen
Twee Mergen 25 Roeden in het 14de Weer op Aexterveld, strekkende van de halve
Broeksteeg tot halver dwarssloot van Cornelis van Keekum, daar ten zuiden Jan
Verheij cs en ten noorden Daniel de Jongh

Leendert Plooster wonende in den Briel en aan zijn vrouws vader 4000 Gld.
Marcelis Duijbus wonende alhier 4000 Gld.

In de marge gemeld: 03-04-1809 Cornelis Plooster en Neeltje Blanken-Plooster, T. 19-08-1783 v 20 St./40 Gr.
Blanken Jansz, wonende te Brielle en Johannis Plooster te Ameide zijn enige nagela- t stuk
ten kinderen en erven van wijlen Leendert Plooster, overleden te Brielle 26-12-1803

278/fiche 554 Plegtbrief Daniel de Jongh wonende alhier LAvS/FV/LN
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Huis, schuur, erve en boomgaard in de Nieuwstraat en Peperstraat annex den ande-
19-10-1791 ren en Peperstraat en ten zuiden Abraham Isaacs

Vier Mergen land op Zevenhoven daar ten zuiden dhr. van Slijpe en ten noorden de
Zevenhovense Wetering
Vier Mergen 50 Roeden lands aan de Broekstege, daar ten noorden Pieter van 
Maasijk en ten zuiden dhr. Plooster 
Twee Mergen drie hond lands op Aexterveld aan de Aexterveldse Steeg daar ten
zuiden en ten noorden de wed.e van Arij van Lomwel

Rudolphus Ockerse notaris en procureur te Vianen 29-08-1783 500 Gld.
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280/fiche 557 Plegtbrief Arij Capteijn wonende alhier LAvS/CR/LN

geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Huijs, schuur en erve Benedendams, strekkende voor van de halve straat tot achter
12-09-1810 aan halver Vaarsloot daar ten noorden Schepen de Kogel en ten zuiden Schepen

Vink
Zes Mergen wei- en hooiland en griend in het 12de Weer op Zevenhoven strekken-
de voor van halver Broeksteeg tot achter aan de Meent daar ten noorden dhr. 
Schout van Slijpe cs en ten zuiden Jan Verheij c.s.
Vier Mergen weiland genaamd 't Breed Weer in het 9de Weer op Zevenhoven,
strekkende van de halve Broeksteeg tot halver dwarssloot van Johannis van Harten
daar ten noorden Schepen Duijbus en ten zuiden Schepen Rijne
Drie Mergen weiland en griend, genaamd de hooge ackkers in het 2de Weer op
Zevenhoven, strekkende voor van de halve Broeksteeg tot achter aan de halve
Zevenhovense Wetering daar ten noorden Jan Brouwer en ten zuiden de wed.e 
Arij van Lomwel

Hermanus Drost wonende onder deze jurisdictie 07-02-1784 2000 Car.Gld.
In de marge genoemd: Maartje in 't Hout, wed.e Hermanus Drost v. 20 St. of 
obligatie van 2300 Gld. d.d. 21-06-1810 door Arie Kappeteijn en Engeltje Vink, 40 Gr. 't stuk
echtelieden onder borgtocht van Adrianus Prins, Kornelis Hofland en Neeltje Hof-
land, wed.e van Dirk van Elk
(Adrianus Prins is 2de man v Neeltje Paulus Kooi(j)man, wed.e Bartholomeus 
Hofland) Neeltje en Kornelis zijn 2 kinderen van Bartholomeus/Neeltje

282/fiche 562 Transport Willem Pernis procureur te Vianen en Ameide, wo. te Vianen in q.t als last-en procuratie d.d. LAvS/MD/FV
19-12-1783 te Jaarsveld hebbende van

Wouter van der Ham en
Grietje van den Bergh echtelieden 

Een huijs, schuur, hoefstal en erve met slijpmolen zijnde geapproprieerd tot een 
smidswinkel aan den Afweg op den hoek van de Peperstraat, belend aan de ene 
kant de Diaconij Armen van Ameide en aan de andere zijde de Afweg

Cornelis van den Andel Schepen dezer Stede 24-02-1784 300 Gld.
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284/fiche 565 Procuratie Wouter van der Ham en 19-12-1783

Grietje van den Bergh echtelieden wonende te Ameide, doch thans zich bevindende te Jaarsveld
maken machtig

Willem Pernis procureur te Vianen en Ameide, wo. te Vianen 
om te verkopen
Een huijs, schuur, hoefstal en erve met slijpmolen zijnde geapproprieerd tot een 
smidswinkel aan den Afweg op den hoek van de Peperstraat, belend aan de ene 
kant de Diaconij Armen van Ameide en aan de andere zijde de Afweg
en uit de kooppenningen te betalen 157:11:0 Gld. aan Jacobus Toelaar, koopman te
Utrecht

288/fiche 572 Transport Arij Heijkoop wonende onder Tienhoven LAvS/MD/CdK
Vijf Mergen land waarvan twee en een halve Mergen in het 20ste Weer en twee en
een halve Mergen in het 21ste Weer op Aexterveld, strekkende beiden voor van de
halve Aexterveldse Steeg tot achter over de Kleijne Vliet daar ten zuiden en noor-
den de wed.e Arij van Lomwel

Louw van Lomwel wonende alhier 02-04-1784 1500 Gld.

290/fiche 575 Transport Jan van Steenis wonende alhier LAvS/LN/GdM
Drie Mergen weiland in het 1ste Weer op Aexterveld, strekkende voor van de halve
dwarssloot met Jacob Vermaat tot achter over de Kleijne Vliet daar ten noorden
de Tienhovensche Tiendeweg en ten zuiden de wed.e Jan van Harten

Klaas de Hoop wonende in Tienhoven 25-05-1784 250 Gld.

292/fiche 578 Plegtbrief Klaas de Hoop wonende in Tienhoven LAvS/LN/GdM
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Drie Mergen weiland in het 1ste Weer op Aexterveld, strekkende voor van de halve
14-01-1790 dwarssloot met Jacob Vermaat tot achter over de Kleijne Vliet daar ten noorden

de Tienhovensche Tiendeweg en ten zuiden de wed.e Jan van Harten
Jan van Steenis wonende alhier 25-05-1784

294/fiche 582 Plegtbrief Anthonij van Beek meester verwer wonende alhier LAvS/LN/GdM
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Huijs, achterhuijs en erve Benedendams aan de Westzijde daar ten noorden dhr. J.
31-05-1785 Plooster en ten zuiden den huijs- en diaconij armen van Ameide en Tienhoven, 

strekkende van de gracht tot achter aan de hoek van 't achterhuis op de hoek van 
hout- of turfschuur van de Brouwerij genaamd het gekroonde Molenijzer

Nicolaas de Visser koopman in drogerijen wonende te Utrecht 10-09-1784 500 Car.Gld. v
inzake geleverde verven 20 St/40 Gr 't

stuk
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296/fiche 587 Transport Willem Verheij wonende alhier LAvS/FV/GdM

Twee Mergen Land edoch verongeldende teegens eene Mergen, in het 8ste Weer
op Liesveld daar ten oosten Jan Verheij en ten westen Jan Roothorst en Fredrik
Bastiaanse

Hermanus Drost mr. Timmerman, wonende onder deze jurisdictie 18-09-1784 600 Gld.

298/fiche 589 Transport Rudolphus Ockerse notaris en procureur te Vianen als speciaal gemachtigde d.d. 30-05-1784 aangesteld LAvS/FV/GdM
te Amsterdam voor

Anthonij van Beek thans wonende te Amsterdam
om te verkopen
Huijs, achterhuijs en erve Benedendams aan de Westzijde daar ten noorden dhr. J.
Plooster en ten zuiden den huijs- en diaconij armen van Ameide en Tienhoven, 
strekkende van de gracht tot achter aan de hoek van 't achterhuis op de hoek van 
hout- of turfschuur van de Brouwerij genaamd het gekroonde Molenijzer

Nicolaas de Visser koopman in drogerijen wonende te Utrecht 31-05-1785

300/fiche 593 Extract Gerardus Wijthoff notaris te Amsterdam 30-05-1785
Anthonij van Beek gewoond hebbende te Ameide, doch thans woonachtig te Amsterdam

maakt machtig
Rudolphus Ockerse notaris en procureur te Vianen 

verklaard schuldig te zijn 500 Gld. ten behoeve van
Nicolaas de Visser koopman in verfwaren te Utrecht

Huijs, achterhuis en erve waar Anthonij van Beek nu jongst gewoond heeft en als
schildersbaas gefungeerde heeft
Is voldaan van de kooppenningen

302/fiche 596 Transport Floris Adriaan van Hall substituut drossaard van Vianen in q.t als last en procuratie hebbende van LAvS/LN/GdM
Everard Willem Schimmel-

penning heer van Meerkerk volgens transactie d.d. 13-09-1769 te Vianen tot het transporte-
ren/verkopen van alle vast goederen van Everard Willem Schimmelpenning
Vier Mergen uiterwaard met betimmeringe geaproprieerd geweest tot steenoven
buitendijks aan de Sluijzen

Willem Spaan wonende binnen dezer stede 12-07-1785 < 1000 Gld.
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304/fiche 599 Extract Floris Adriaan van Hall substituut drossaard van Vianen als gemachtigde van

Jacob Spiegel electeur der stad Schoonhoven, wonende te Vianen en 
Everard Willem Schimmel-

penning heer van Meerkerk wonende te Vianen
25-05-1769 voor notaris Rudolphus Ockerse gepasseerd
om publiek te veilen alle vaste goederen van EW Schimmelpenning behalve enkele
tienden in de heerlijkheid van Meerkerk, een huijsinge en stallingen binnen Vianen
welke door Schimmelpenning wordt bewoond en stuk land genaamd de Wisch in 
gebruik bij dhr. EW Schimmelpenning
acte d.d. 13-09-1769 12-07-1785

306/fiche 602 Transport Cornelis Gijsbert van der LAvS/LN/GdM
Vlist capteijn bij de Armee ten diensten dezer Lande wonende te Waddinxveen

Een plegtbrief van 562 Car. Gld. van 40 Gr. 't stuk ten lasten van Gerrit van 
Mouwrik, wonende onder de jurisdictie dezer Stede in plegt d.d. 13-12-1782

Christoffel Rijne schepen dezer Stede 26-07-1785 500 Gld.

308/fiche 605 Plegtbrief Leendert Noordegraaf schepen dezer Stede LAvS/FV/GdM
Speciaal hypotheecq of onderpand
Een huijs en erve aan den Dam daar ten oosten Hijronimus van Kesteren en ten 
westen de Kerkstraat
Een Mergen 225 Roeden boomgaard en griend in het 3de Weer op Aexterveld, 
strekkende van de halve Broeksteeg tot de halven dwarssloot van Cornelis Perk
daar ten noorden Arij Capteijn en ten zuiden Schepen Rijne

Marcelis Duijbus schepen dezer Stede 23-08-1785 1500 Car.Gld.v
20 St. 't stuk
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310/fiche 607 Transport Lucas Abraham van Slijpe schout en secretaris als speciaal gemachtigde van de weledelgeboren vrouwe CR/MD/FV

Maria Rebekka Callenburgh
Baartmans wed.e en erfgename van wijlen dhr. Arnout Leers in deszelfs leven Heer van 

Ameide en Herlaar, oud schepen der stad Rotterdam
de allodiale domainen tot der Heerlijkheid van Ameide behorende bestaande in het
recht tot de schippersveren, en zulks tot aanstelling van schippers op Rotterdam,
Dordrecht, Gouda, Schoonhoven en elders, en van de Sluijzen onder Ameide op
Gorinchem en Schoonhoven
de hoender en kapoengelden alsmede de Hofstede gelden
een huijs en erve op den Dam zijnde het Stadhuijs en de Waag
Zes Mergen land in het 17de = 27ste Weer op Aexterveld, strekkende voor van de 
halve Broek- tot achter ter halver Aexterveldse Steeg
Een middelwaard gelegen in de rivier de Leck over de stede Ameide, genaamd den
Bol of Cortenaarswaard bij meting in 10-1699 in het geheel met zandplaten en
groot bevonden 30 Mergen 315 Roeden doch merkelijk afgenomen

Jan Wijnand Ram thans heer van Ameide en Herlaar mitsgaers oud schepen der stad Rotterdam etc. 09-11-1785 50.000 Gld.
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312/fiche 611 Copie Justus van den Meij openbaar notaris te Rotterdam 05-10-1785

Maria Rebekka Callenburgh
Baartmans wed.e en erfgename van wijlen dhr. Arnout Leers in deszelfs leven Heer van 

Ameide en Herlaar, oud schepen der stad Rotterdam
testament d.d. 24-07-1780 voor notaris Nicolaas van Slijpe te Goudriaan gepasseerd
maakt machtig:

Lucas Abraham van Slijpe schout en secretaris van Ameide om te transporteren aan
Jan Wijnand Ram oud schepen der stad Rotterdam etc.

de allodiale domainen tot der Heerlijkheid van Ameide behorende bestaande in het
recht tot de schippersveren, en zulks tot aanstelling van schippers op Rotterdam,
Dordrecht, Gouda, Schoonhoven en elders, en van de Sluijzen onder Ameide op
Gorinchem en Schoonhoven
de hoender en kapoengelden alsmede de Hofstede gelden
Het huis Herlaar met deszelfs bepotingen en beplantingen nevens de boomgaarden
daaromme gelegen, grachten een koetshuis, stalling en orangerie en dreven met het
gras en houtgewas, zoodeslagen en griendingen of rietgewassen in vijf percelen 
groot vijf Mergen vijf hond en 37 Roeden
een huijs en erve op den Dam zijnde het Stadhuijs en de Waag
Zes Mergen land in het 27ste Weer op Aexterveld, strekkende voor van de halve 
Broek- tot achter ter halver Aexterveldse Steeg
Twee Mergen twee hond lands genaamd Wijntjesakker onder Tienhoven op den 
Hoogewaard en in de zoedeslagn in het 31ste Weer
Een hoekje griend of els leggende bij het Hek van de Tienhovenselaan en het
Elzebos of gewezen moestuin gekomen van Isaac Verheij
Een Mergen griend of rietland in de zoodeslagen in het 32ste Weer onder Tienhoven 
tussen de Tienhovenselaan en buitenlaan
Een akker bouwland in het 34ste weer onder Tienhoven op den Hoogenwaard, 
groot Een Mergen 150 Roeden, strekkende van de zogenaamde zoodeslagen tot 
over de Tiendeweg ter halver stuksloot
Een en een halve Mergen en 50 Roeden bouwland achter de Nieuw Dreef van 
Herlaar 
Zes Mergen vier hond lands in het 33ste Weer onder Tienhoven zijnde het eerste
perceel van het land genaamd de Konijnberg bestaande in een boomgaardje, ten 
zuiden van de Dreef of Reijerensteeg met Vier akkeren bouwland
Vier akkeren tot over de Tiendeweg
Een Mergen een hond lands zijnde het tweede perceel van de Konijnsberg bestaand
uit Twee akkeren geploegd doch zonder sloot met een dwarsakker en twee hoekjes
griend
Een Mergen vier hond lands in het 35ste Weer onder Tienhoven
Een honds lands in het 35ste Weer onder Tienhoven
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Alles door wijlen de voorn. Heer Arnout Leers bezeten en in de gaderboeken van 
Ameide en Tienhoven bekend staan
Een middelwaard gelegen in de rivier de Leck over de stede Ameide, genaamd den
Bol of Cortenaarswaard bij meeting in 10-1699 in het geheel met zandplaten en
groot bevonden 30 Mergen 315 Roeden doch merkelijk afgenomen
Accoord M. Duijbus 24-09-1789

314/fiche 616 Transport Johannis van Leeuwen wonende te Amsterdam als last- en procuratie hebbende van zijne ouders LAvS/MD/LN
Maximiliaan van Leeuwen raad in de vroedschap en oud schepen der stad Wijk bij Duurstede en
Catharina Clasina Bijlandt echteluijden

volgens acte van procuratie d.d. 19-12-1785 voor Nicolaas van Olsenberg, notaris
te Wijk bij Duurstede gepasseerd
Een losrentebrief tlv het gemeeneland van Holland en Westvriesland ten comptoir 
v Gouda t.n.v. Gualterus van Immerzeel, groot 1000 Gld. d.d. 11-10-1646 fol. 5697
sedert 11-10-1783 verlopen
Catharina Clasina Bijlandt had die uit de boedel van Nicolaas de Fremerij, raad in de
vroedschap en oud- burgemr. van Schoonhoven en zijn vooroverleden huisvrouw
Adriana Bijlandt, haar zuster

Cornelis Verveer schout en secretaris van Tienhoven, wonende te Ameide 05-01-1786 855:0:0 Gld.

Procuratie Nicolaas van Olsenberg notaris te Wijk bij Duurstede 19-12-1785
Maximiliaan van Leeuwen raad in de vroedschap en oud schepen Wijk bij Duurstede
Catharina Clasina Bijlant echtelieden wonende aldaar

zij geven last en procuratie aan hun zoon
Johannis van Leeuwen wonende te Amsterdam

inzake hun belangen in de boedel en nalatenschap van wijlen haren zwager en zuster 
Nicolaas de Fremerij in leven oud burgemr. van Schoonhoven en vrouwe Adriana
Bijlant, in der tijd echtelieden gewoond hebbende en overleden te Schoonhoven
Catharina Clasina is enige erfgename van haar zuster
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318/fiche 626 Transport Elizabeth van Harten LAvS/CR/MD

Maarten de Haan als in huwelijk hebbende 
Sanderina van Harten
Maarigje van Harten
Jan Bik wonende te Haastrecht, proc hebbende van zijn vader
Adrianus Bik te Kralingen  d.d. 27-1-1786

in huwelijk hebbende 
Nevina van Harten huwelijk hebbende 

alsook procuratie hebbende van zijn oom
IJsbrand van Harten volgens acte d.d. 29-01-1786 te Woerden

tezamen enige en meerderjarige kinderen en erfgenamen van Jan van Harten en 
Dirkje Koll, echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Ameide
Vijf hond weiland in het 8ste Weer op Liesveld daar ten oosten dhr. W. Verhagen
en ten westen dhr. de Groot

Louw van Lomwel wonende te Ameide 31-01-1786 150 Gld.
gekocht op 04-11-1785

320/fche 630 Transport Elizabeth van Harten LAvS/CR/MD
Maarten de Haan als in huwelijk hebbende 
Sanderina van Harten
Maarigje van Harten
Jan Bik wonende te Haastrecht, proc hebbende van zijn vader
Adrianus Bik te Kralingen  d.d. 27-1-1786

in huwelijk hebbende 
Nevina van Harten huwelijk hebbende 

alsook procuratie hebbende van zijn oom
IJsbrand van Harten volgens acte d.d. 29-01-1786 te Woerden

tezamen enige en meerderjarige kinderen en erfgenamen van Jan van Harten en 
Dirkje Koll, echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Ameide
Twee Mergen en twee hond weiland op Aexterveld over de Aexterveldse Steeg
in het 2de Weer daar ten noorden Jacob Vermaat en Klaas ten Hoop en ten zuiden
Jacob Vermaat

Philip Abraham wonende te Ameide 31-01-1786 382 Gld.
gekocht op 04-11-1785
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322/fiche 634 Transport Elizabeth van Harten LAvS/CR/MD

Maarten de Haan als in huwelijk hebbende 
Sanderina van Harten
Maarigje van Harten
Jan Bik wonende te Haastrecht, proc hebbende van zijn vader
Adrianus Bik te Kralingen  d.d. 27-1-1786

in huwelijk hebbende 
Nevina van Harten huwelijk hebbende 

alsook procuratie hebbende van zijn oom
IJsbrand van Harten volgens acte d.d. 29-01-1786 te Woerden

tezamen enige en meerderjarige kinderen en erfgenamen van Jan van Harten en 
Dirkje Koll, echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Ameide
Een Mergen vijf hond hooiland genaamd de Visser, op Aexterveld binnen de 
Aexterveldsesteeg in het 28ste Weer daar ten noorden dhr. van Ameide en ten
zuiden Cornelis van den Andel

Klaas Fredrikse wonende in Tienhoven 31-01-1786 144 Gld.
gekocht op 04-11-1785

324/fiche 640 Transport Elizabeth van Harten LAvS/CR/MD
Maarten de Haan als in huwelijk hebbende 
Sanderina van Harten
Maarigje van Harten
Jan Bik wonende te Haastrecht, proc hebbende van zijn vader
Adrianus Bik te Kralingen  d.d. 27-1-1786

in huwelijk hebbende 
Nevina van Harten huwelijk hebbende 

alsook procuratie hebbende van zijn oom
IJsbrand van Harten volgens acte d.d. 29-01-1786 te Woerden

tezamen enige en meerderjarige kinderen en erfgenamen van Jan van Harten en 
Dirkje Koll, echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Ameide
Twee Mergen weiland in het 9de Weer op Liesveld daar ten oosten dhr. Verhagen
en ten westen Louw van Lomwel

Warnardus Verhagen adj. Schout en secretaris van Tienhoven, wonende te Ameide 31-01-1786 521 Gld.
gekocht op 04-11-1785
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326/fiche 645 Transport Elizabeth van Harten LAvS/CR/MD

Maarten de Haan als in huwelijk hebbende 
Sanderina van Harten
Maarigje van Harten
Jan Bik wonende te Haastrecht, proc hebbende van zijn vader
Adrianus Bik te Kralingen  d.d. 27-1-1786

in huwelijk hebbende 
Nevina van Harten huwelijk hebbende 

alsook procuratie hebbende van zijn oom
IJsbrand van Harten volgens acte d.d. 29-01-1786 te Woerden

tezamen enige en meerderjarige kinderen en erfgenamen van Jan van Harten en 
Dirkje Koll, echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Ameide
Twee Mergen een hond hooiland genaamd de Visser, op Aexterveld binnen de
Aexterveldse Steeg in het 29ste Weer daar ten noorden Klaas Fredrikse en ten
zuiden Jacob Vermaat

Cornelis van den Andel wonende te Ameide 31-01-1786 150 Gld.
gekocht op 04-11-1785

328/fiche 649 Transport Maarten de Haan als in huwelijk hebbende LAvS/CR/MD
Sanderina van Harten
Jan Bik wonende te Haastrecht, proc hebbende van zijn vader
Adrianus Bik te Kralingen  d.d. 27-1-1786

in huwelijk hebbende 
Nevina van Harten huwelijk hebbende 

alsook procuratie hebbende van zijn oom
IJsbrand van Harten volgens acte d.d. 29-01-1786 te Woerden

tezamen enige en meerderjarige kinderen en erfgenamen van Jan van Harten en 
Dirkje Koll, echtelieden, gewoond hebbende en overleden te Ameide
Twee Mergen boomgaard, weiland en griend op Aexterveld aan den Broeksteeg in
het 8ste Weer daar ten zuiden schepen Reijne en ten noorden dhr. C. Verveer
Twee Mergen griend op Liesveld in het 9de Weer daar ten oosten dhr. Verhagen 
en ten westen dhr. de Groot

Elizabeth van Harten en 31-01-1786 1190 Gld.
Maarigje van Harten

gekocht op 04-11-1785
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330/fiche 655 Procuratie Johannes Okhuizen openbaar notaris te Woerden 29-01-1786

IJsbrand Kol van Harten gruttersbaas binnen Woerden, nagelaten zoon en mede erfgenaam van Dirkje Kol,
wed.e van Jan van Harten, gewoond hebbende en op 16-05-1785 overleden te
Ameide
constitueert

Jan Bik koopman wonende te Haastrecht
om hem te representeren in de nalatenschap van zijn moeder

332/fiche 658 Procuratie Hendrik Lormeer secretaris 27-01-1786
Arij den Arent en
Arij de Graaf schepenen van Kralingen
Adrianus Bik schoolmeester en voorlezer te Kralingen

constitueert
Jan Bik wonende te Haastrecht om hem te vertegenwoordigen

334/fiche 660 Transport Elizabeth van Harten en LAvS/CR/MD
Maarigje van Harten wonende alhier

Twee Mergen boomgaard, weiland en griend op Aexterveld aan den Broeksteeg in
het 8ste Weer daar ten zuiden schepen Reijne en ten noorden dhr. I. de Heer en C. 
Verveer
Twee Mergen griend op Liesveld in het 9de Weer daar ten oosten dhr. Verhagen 
en ten westen dhr. de Groot

Adrianus Bik schoolmeester te Kralingen 31-01-1786 1190 Gld.
gekocht op 04-11-1785

336/fiche 662 Transport Peeter Theunisz Maat in huwelijk hebbende LAvS/NA/CPk
Marigje de Jongh
Hendrick de Jongh en
Coenraad de Jongh meerderjarige kinderen en universele erfgenamen van wijlen Jan de Jongh, in leven

Schepen te Tienhoven
Twee Mergen 225 Roeden hooiland aan de Aexterveldse Steege daar ten noorden
Christoffel Reijnen en ten zuiden de erven Aalbert Ouwderkerk, nu de wed.e Arie
Barthen Heijkoop, strekkende van de halve Aaxterveldse Stege tot over de kleijne
Wetering

Christoffel Reijnen burgemr. deser Stede 01-08-1786 500 Gld.
gekocht te Tienhoven op 17-04-17986
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338/fiche 664 Transport Jan van der Ham LAvS/FV/NA

Pieter van Thienhoven weduwnaar van Bertje van der Ham, dr. van Gerrit Hendriksz en 
Merrigie Claas Maat)

Klaas van der Ham in huwelijk hebbende Hendrijntje van der Ham, dr. van Gerrit Hendriksz en 
Merrigie Claas Maat)
allen wonende onder Ameide

Jan van der Meijden wonende onder Lexmond, in huwelijk hebbende Baartje van der Vloet met de ver-
dere 4 kinderen nagelaten door Arij van der Vloet en Ariaantje van der Ham
kavelcedul d.d. 13-05-1786
Jan vd Ham krijgt 1/4, Pieter en Klaas samen 1/4 en Jan vd Meijden cs 1/2
Acte van uitkoop d.d. 13-05-1786 waarin Jan van der Meijden van Jan van der 
Vloet, Jan Kortenoever als in huwelijk hebbende Lijsje van der Vloet en Klaas van 
der Vloet voor zich 3/5 in het halve huis neemt en Hendrik van der Vloet 2/5
Huijs en erve aan den Zouwendijk daar ten zuiden de 1ste Steeg en ten noorden 
Jan van der Meijden/Baartje van der Vloet
De diverse porties in het huis worden getransporteerd aan

Hendrik van der Vloet wonende onder Ameide, die daarmee het hele huis heeft 30-08-1786 < 1000 Gld.
allen erven Beertje van der Kars, wed.e. Hendrik Meertensz van der Ham

340/fiche 667 Plegtbrief Hendrik van der Vloet wonende onder Ameide LAvS/MD/FV
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Huijs en erve aan den Zouwendijk daar ten zuiden de 1ste Steeg en ten noorden 
20-04-1793 Jan van der Meijden/Baartje van der Vloet

Een hoekje akker of bouwland aan den Zouwendijk daar ten noorden de Meent en
ten zuiden Jan van der Meijden
1/2 van Twee Mergen weiland genaamd den Haverkamp, zijnde het achterste deel
daar ten noorden Cornelis de Kogel en ten zuiden de erven van Gerrit van der Ham

Jan van der Ham mede wonende onder Ameide 02-09-1786 100 Car.Gld. v
In de marge genoemd op 20-04-1793: Adrianus Nederberg, in huwelijk hebbende 40 Gr. 't stuk
Baartje van der Ham, dochter van wijlen Jan van der Ham en Klaas van der Ham,
beiden in q.t als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen voorn. Jan van 
der Ham
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342/fiche 669 Plegtbrief Jan van der Meijden LAvS/FV/CPk

Speciaal hypotheecq of onderpand
Een hoekje akker of bouwland genaamd het dwarsakkertje aan den Zouwendijk
daar ten noorden de grond van Ameide en ten zuiden het wagenpad naast het huisje
van Hendrik van der Vloet
Een hoekje griend genaamd de roodsteeg daar ten noorden Hendrik van der Vloet 
en ten zuiden Jan van der Ham
Zeven hond weiland genaamd den hogenakker daar ten zuiden dhr. van Kempen en
ten noorden Cornelis de Kogel
Het 1ste 1/3 in een boomgaard aan den Zouwendijk daar ten oosten de Zouwendijk
en ten westen het Dwarsakkertje
Een Mergen Rietzouwens zijnde de achterste daar ten oosten en westen Peeter
Hardenbol

Hermanus Drost 28-09-1786 450 Gld. v.
40 Gr. 't stuk/
20 St. 't stuk

344/fiche 672 Transport Anna den Otter wed.e van Gerrit Koenen Dijns, wonende onder de jurisdictie dezer Stede LAvS/FV/CvdA
Een huijs op grond en erve als bij de dijkgraaf en hoogdijkheemraden van Vianen
is uitgegeven daar ten oosten de boezemkade van de polder Agthoven en ten wes-
ten de wed.e Joost Baltsen van Tienhoven

Cornelis Pinse van der Aa wonende binnen Ameide 19-03-1787 < 2000 Gld.
hij heeft ten laste van Anna den Otters man een plegt sprekende d.d. 20-09-1769 
groot 1000 Gld. Deze wordt geroyeerd.

346/fiche 674 Transport Johannis van Kempen raad en burgemr. der stad Schoonhoven LAvS/FV/CPk
Een Mergen twee hond en 25 Roeden land zijnde bogaard en griend in het 3de 
Weer strekkende voor van de halve Broeksteeg tot achter aan halver dwarssloot 
van Cornelis Perk, daar ten zuiden Cornelis Perk en ten Noorden Leendert 
Noordegraaf

Christoffel Reijne burgemr. dezer Stede 03-07-1787 1000 Gld.
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348/fiche 676 Transport Johannis van Kempen raad en burgemr. der stad Schoonhoven MD/FV/CvdA

Twee Mergen en driehond land bestaande in griend en elsebos in het 4de Weer op
Zevenhoven, strekkende van de halve Zevenhovense Wetering oost op met en over
de Kweldam tot aan het hoekje griend van Pieter van Tienhoven daar ten noorden
Jan van der Meijden en ten zuiden Klaas Vendeloo cs
Een en een halve Mergen Griendland met een akkertje daarnaast als griend beteeld
op Liesveld, strekkende beide van halver Liessteeg noordwaards op over de Sluijsen
of Hoogendijk tot aan de Dooven Vliet, daar ten oosten Jan Roothorst en ten wes-
ten de erven van Pieter de Groot

Nicolaas van Slijpe Rogiersz drossaard van Langerak en baljuw van en wonende te Goudriaan 05-02-1788 1475 Gld.
gekocht op 30-01-1788

350/fiche 680 Copie koop- Johannes van Kempen oud burgemr. der stad Schoonhoven heeft verkocht aan
conditie Nicolaas van Slijpe Rogiersz drossaard van Langerak en baljuw van en wonende te Goudriaan

Een en een halve Mergen griendland met nog een akkertje half els en waarde daar-
naast aan den Sluizendijk
Een Mergen griendland en een en een halve Mergen elzebos op Zevenhoven aan 
den Zouwendijk
Tesamen ruim Vier Mergen land met alle vruchtbomen etc. 30-01-1788 1475 Gld.

352/fiche 683 Transport Pieter van Thienhoven wonende op de Sluijsen onder Ameide in q.t als gemachtigde v (zijn schoonvader) LAvS/GdM/CvdA
Jan van den Ven in leven weduwnaar van Elizabet Deckers, eerder weduwe van 
Michiel van Pruijssen
Huijsinge, schuur en kolfbaan, zijnde een Herberg vanouds genaamd 's Lands Wel-
varen Benedendams daar noordw. de wed.e Hendrik Weelinck met den Sluijsendijk
en zuidw. de burgemr. Cornelis de Kogel.

Arie van der Ham wonende aan de Zouwendijk onder Ameide 15-04-1788 580 Gld.
geveild 24-12-1797/29-01-1788

354/fiche 685 Transport Wilhelmus van Harten oud burgemr. dezer Stede en wonende te Gouda
een huijs en erve aan de Voorstraat daar ten noorden Jacobus Verheij en ten zuiden
Willem Everse Spaan, strekkende vooruit de diepte van de haven tot achter tegen
het erf van collecteur Pieter de Jongh, gemeten van de buitenkant van de kisting-
muur op de voorstraat af langs de zijde van het huijs van Jacobus Verheij westw. 
op  komt het verlengten van 8 Roeden en 4 Duimen en gemeten als vooren en ter
zijde van het huijs van Willem Everse Spaan komt het ter lengten van 8 Roeden 1
voet en 4 Duimen

Huijbert Pinse van der Aa wonende alhier 02-06-1788 1200 Gld.
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356/fiche 688 Plegtbrief Fredrik Veldhuijzen wonende alhier LAvS/GdM/WVh

Speciaal hypotheecq of onderpand
Een huijs en erve aan de Francestraat daar ten oosten de wed.e Tielleman Kloos en
ten westen de stadsgracht

Christoffel Rijne mr. chirurgijn mede wonende alhier 02-08-1788 250 Gld. v.
40 Gr. 't stuk

358/fiche 690 Plegtbrief Peeter Vermeulen wonende alhier LAvS/FV/CvdA
Speciaal hypotheecq of onderpand
Twee Mergen weiland op Liesveld in 't 5de Weer daar ten westen de erven de 
wed.e van secretaris Bijland en ten oosten Klaas Vendeloo
Een huijs en erve aan de oostzij van de haven daar ten zuiden Cornelis Perk en ten
noorden Jasper Bouwman 

Maerigje Borst wed.e wijlen Arij van Lomwel, mede wonende alhier 20-08-1788 240 Gld. v.
40 Gr. 't stuk

360/fiche 692 Transport Elisabeth Drost wed.e en boedelhoudster van wijlen Hendrik Weeling, wonende alhier LAvS/MD/WVh
Een huijs en erve benedendams aan de oostzijde op den hoek van den hoogen of
Sluijsendijk, strekkende voor van de halve straat tot achter aan de muur Snuijver en
Tuijning van Arij van der Ham, belend ten noorden de hogen- of Sluijsendijk en ten
zuiden Arij van der Ham

Merigje Borst wed.e van Arij van Lomwel, mede wonende alhier 13-02-1789 < 1000 Gld.
conditien in het transport door Jan van der Ham, aan der comparantes man Hendrik
Weeling d.d. 13-02-1774

362/fiche 695 Transport Cornelis van den Andel schepen dezer Stede en wonende alhier LAvS/MD/WVh
Twee Mergen een hond land genaamd de Visser, in het 29ste Weer op Aexterveld
daar ten zuiden Jacob Vermaat en ten noorden Klaas Fredrikse, strekkende voor
van de halve dwarsslot van Jan van Steenis tot achter halver Aexterveldse Steeg

Klaas de Hoop wonende in Tienhoven 16-02-1789 215 Gld.
gekocht 04-11-1785

364/fiche 698 Plegtbrief Klaas de Hoop wonende in Tienhoven LAvS/MD/WVh
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Twee Mergen een hond land genaamd de Visser, in het 29ste Weer op Aexterveld
05-06-1793 daar ten zuiden Jacob Vermaat en ten noorden Klaas Fredrikse, strekkende voor

van de halve dwarsslot van Jan van Steenis tot achter halver Aexterveldse Steeg
Cornelis van den Andel schepen dezer Stede en wonende alhier 16-02-1789 215 Gld.
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366/fiche 702 Plegtbrief Steijntje van Rooijen wed.e en boedelhoudster van Peeter Hardenbol, wonende onder Lakerveld LAvS/WVh/PvT

geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Vier Mergen hooi- en rietland in de Zouwens, strekkende van de Westhoek van de
26-12-1790 Wiel langs den Zouwendijk tot aan den halven sloot van de wed.e Arij van Lomwel

belend ten oosten Pieter van Tienhoven en ten westen den Zouwendijk
Een Mergen rietland in de Zouwen, strekkende van de Westenhoek in de Wiel langs
de Zouwendijk tot aan de halve sloot van de wed.e Arij van Lomwel, belend ten
oosten de Doove Vliet en ten westen de erven van H. van der Ham, ten noorden
de wed.e van der Ham

Jan den Hartog mede wonende onder Lakerveld 14-03-1789 200 Gld. van
40 Gr. 't stuk

368/fiche 707 Plegtbrief Pieter van Tienhoven schepen, wonende aan de Sluijsen LAvS/WVh/CdJ
geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een huijs en bogaartje met vier hond Griend op Liesveld, daar ten oosten dhr. War-
03-06-1806 nardus Verhaagen en ten westen de diaconij van Ameide

Een Mergen en drie hond griend genaamd het groene woud op Liesveld, daar ten
oosten de Wiel en ten westen Jan Verheij
Acht hond weiland op Liesveld aan de Wielkade, daar ten oosten mevr. de wed.e
Leers cs en ten westen dhr. van Tuijl
Acht hond Rietsouwens aan de Zouwendijk, daar ten oosten de erven Maarten van
der Ham en ten westen de wed.e P. Hardenbol
Een Mergen weiland op Zevenhoven daar ten zuiden Jan van der Ham en ten noor-
den Hendrik van der Vloet

Marcelis Duijbus mede schepen dezer Stede en dijkopzichter van de Alblasserwaard en wonende 22-06-1789 1000 Gld. van
alhier 40 Gr. 't stuk
In de marge genoemd: Willempje van der Ven, wed.e van wijlen Pieter van Tienho-
ven

370/fiche 711 Transport Willem Evertsz Spaan wonende te Vianen LAvS/DB/CvdA
Een huijs en erve aan de Voorstraat daar ten noorden burgemr. Huibert Pinsen van
der Aa en ten zuiden Jan de Groen

Nicolaas Visser wonende te Ameide
gekocht 04-02-1789 31-07-1789 800 Gld.

372/fiche 713 Copie Willem Evertsz Spaan
verkoopcon- Een huijs en erve aan de Voorstraat daar ten noorden burgemr. Huibert Pinsen van
dities der Aa en ten zuiden Jan de Groen

Nicolaas Visser ook wel Claas Visser 04-02-1789 800 Gld.
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374/fiche 715 Plegtbrief Nicolaas Visser wonende te Ameide LAvS/MD/CvdA

geroyeerd en Speciaal hypotheecq of onderpand
gecasseerd Een huijs en erve aan de Voorstraat daar ten noorden burgemr. Huibert Pinsen van
23-03-1795 der Aa en ten zuiden Jan de Groen

Willem Evertsz Spaan wonende te Vianen 550 Gld.

376/fiche 719 Transport Coenraad de Jongh gerechtsbode van Tienhoven als gevolmachtigde van dhr. LAvS/MD/HD
< 1000 Gld. Jan de Heere koopman in houtwaren, wonende binnen de stad Dordrecht

Volmacht gepasseerd op 16-06-1789 voor notaris Anthonij Bax te Dordrecht
Een stukje boomgaard en griendland van 400 Roeden in het 7de Weer op Aexter-
veld, strekkende van de halve Broeksteeh tot achter ten halve sloot van dhr. Corne-
lis Verveer daar ten noorden Cornelis Verveer en ten zuiden oud burgemr. Chris-
toffel Reijnen

Cornelis Verveer drossaard van Jaarsveld etc. etc. 13-08-1789 350 Gld.

379/fiche 726 Transport Lucas Abraham van Slijpe schout en secretaris dezer Stede, wonende alhier CvdA//WVh/PvT
Vier Mergen wei- en hooiland in het 13de Weer op Zevenhoven, strekkende van de
halve broeksteeg af oostw. op tot de halve Zevenhovense Wetering, daar ten noor-
den Daniel de Jongh en ten zuiden Arij Capteijn

Marcelis Duijbus schepen dezer Stede en mede wonende alhier 05-09-1789 1150 Gld.
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