
 

pagina 1 Oud Archieven voor 1811 Groot Ammers.docx 

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers 
 
Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, 
namelijk ‘Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk’ 
 
Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. 
De transcripties staan in afzonderlijke documenten. 
 
 

Oud Rechterlijke archieven: Toegang 803 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 (periode 1664 tot 1682) 
 
d.d. 23-11-1651 
Hierin staat samengevat: 
Na het overlijden van Jan Adriaensz, verdelen zijn zoons Aert Jansz, wonende te Goudriaan, en 
Cornelis Jansz, wonende te Langerak, vier morgen land in Ammers Graveland, waarbij ook gelet 
wordt op de lootcedulle die tussen hen en de voogden over de nagelaten weeskinderen van 
Cornelis Adriaensz ende Anneken Jans is opgemaakt te Ammers Graveland dd 30-03-1651. 
 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 26-10-1663 
 
Hierin staat samengevat: 
Aert Jansz Speck heeft 200 gulden geleend van Jan Cornelisz van Neerpelt, koperslager in 
Schoonhoven. Jaarlijkse rente is 6,25 procent. Als onderpand verhypothequeert hij twee morgen 
land in Ammers-Graveland. 

 
 
In de kantlijn staat de notitie dat Cornelis Jansz Speck op 06-05-1692 meldt dat de lening is 
afgelost. 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 08-01-1664 
 
Hierin staat samengevat: 
Bastiaen Adriaensz, wonende te Ammers Graveland, is 2000 gulden schuldig aan Leendert Pelt, 
lakenkoper te Schoonhoven, die voogd is over Maria Cools en Margrieta Cools, kinderen en 
erfgenamen van Adriaen Cools, in zijn leven burgemeester van de stad Nieuwpoort. Deze 2000 
gulden zijn ter vervanging van drie afzonderlijke obligaties, te weten een obligatie van 600 gulden 
dd 27-05-1646, een obligatie van 200 gulden dd 25-05-1647 en een obligatie van 800 gulden dd 
31-05-1656, die Bastiaen Adriaensz schuldig was aan Adriaen Cools. De 2000 gulden zijn 
uitbetaald, waarvoor een jaarlijkse rente van 4,5 % gerekend wordt. Als onderpand 
verhypothequeert hij acht morgen vrij eijgen lant (zo hij zelf verklaart), gelegen in Ammers 
Graveland. 

 



 

pagina 2 Oud Archieven voor 1811 Groot Ammers.docx 

 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 20-03-1664 
 
Hierin staat samengevat: 
Na het overlijden van hun ouders Bastiaen Adriaensz en Machdalena Bastiaens, in hun leven 
gewoond hebbend in Ammers Gravelant, verdelen hun kinderen (allen wonend in Ammers 
Gravelant) de erfenis. De kinderen zijn Bastiaen Bastiaensz, Adriaen Bastiaensz en Maritgen 
Bastiaens. Verder deelt ook mee Willemken Cornelis Thoom, weduwe van de overleden zoon 
Jacob Bastiaensz, als voogdes over hun kinderen, geassisteert met haar broer Adriaen 
Cornelisz Toom  
De verdeling vindt plaats in presentie van Gijsbert Adriaensz, hun respectieve oom en oudoom. 
Opgemerkt wordt dat in de hofstede waar Bastiaen Adriaensz en Machdalena Bastiaens 
gewoond hebben, ook 1 morgen 4 ½ hond erfleen aanwezig is, behorend aan het huis en de 
baronie van Liesvelt. Dit leen zou overgaan op de oudste zoon Bastiaen Bastiaensz, maar de 
partijen zijn overeengekomen dat hij daarvan afstand doet. Daarvoor wordt hij door de anderen 
gecompenseerd met de som van 350 gulden. De kosten van het verheffen van dit leen zal slechts 
eenmaal betaald worden hoewel feitelijk het leen eerst overgaat op Bastiaen Bastiaensz, en 
meteen daarna overgaat op zijn broer en zus Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens. De 
kosten daarvan worden verdeeld door de vier partijen. 
De verdeling vindt verder plaats: 
Bastiaen Bastiaensz zal de acht morgen in Ammers-Gravelant hebben waar hij nu op woont, met 
huis, betimmering en beplanting, waarvan de helft hem reeds bij diens huwelijk gegeven was. 
Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens samen, hebben het huis van hun ouders Bastiaen 
Adriaensz en Machdalena Bastiaens met betimmering en beplanting, met zes morgen land 
daaraan gelegen, en met nog twee morgen twee hond land gelegen in Peulwijk, waarvoor zij 
1000 gulden inbrengen in de gemene boedel. 
Willemken Cornelis Thoom met haar kinderen, krijgen de acht morgen land met toebehoren in 
Ammers Gravelant, die Jacob Bastiaensz in het huwelijk met haar inbracht. Op dit land echter 
staat een hypotheek van 2000 gulden. Overeengekomen wordt dat dit door de vier partijen 
gedragen wordt. 
Verder zijn ook de roerende goederen, waaronder het vee, hooi, inboedel, bouw- en 
melkgereedschap en huisraad verdeeld dat Bastiaen Adriaensz, nu onlangs overleden, heeft 
nagelaten, en waarvan de lijst ten overstaan van de schepenen opgemaakt is dd 24-03-1664. 
Dit alles is verkocht aan Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens voor het bedrag van 186 
gulden en twee stuivers, aan Bastiaen Bastiaensz voor 8 gulden en aan Willemken Cornelis 
Thoom voor 7 gulden, in totaal 201 gulden en twee stuivers. 
Afschrift van de handtekeningen was overgenomen door de secretaris: 
hantmerck bij Bastiaen Bastiaensz gestelt en was t merck aldus BB,  
Arijen Basteijaensz, Mergen Bastijaensen, Willemghen Cornelis Toom, 
Aerijen Cornelissen Thoom, Ghijsbert Aeriensz 
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Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 16-05-1664 (1) 
 
Hierin staat samengevat: 
Bastiaen Bastiaensz, is 800 gulden schuldig aan Jan de With van Roijen, brouwer in en 
burgemeester van de stad Nieuwpoort. Deze 800 gulden zijn hem deels uitbetaald en deels in de 
vorm van geleverd bier. Jaarlijkse rente 4,5 %, maar wanneer deze rente binnen 6 maanden na 
de verschijndag betaald wordt, mag 4 % betaald worden. Als onderpand verhypothequeert hij de 
helft van 8 morgen land waar hij zelf op woont, en verder op de gehele acht morgen voor zover 
hij daartoe gerechtigd is, op Ammers Graveland, en verder op nog twee morgen land in Ammers 
Graveland. 

 dit merck  bij Bastiaen Bastiaensz gestelt 
 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 16-05-1664 (2) 
 
Hierin staat samengevat: 
Aan de voorwaarden die gesteld waren in de acte dd 20-03-1664 bij de verdeling van de erfenis 
van hun ouders Bastiaen Adriaensz en Machdalena Bastiaens, is door Adriaen Bastiaensz en 
Maritgen Bastiaens voldaan. De voorwaarde was dat zij hun land niet zouden verkopen of 
verhypothequeren totdat de lasten van de hypotheekschuld van 2000 gulden op het land van hun 
overleden broer Jacob Bastiaensz en diens vrouw Willemken Cornelis Thoom en hun kinderen 
onder hen en hun broer Bastiaen Bastiaensz verdeeld was. Nu aan die voorwaarde voldaan is, 
mogen Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens vrijelijk over hun 14 morgen land in Ammers 
Graveland en 2 morgen land in Peulwijck beschikken. 
Onder stont Arien Pietersz, Arien Basteijaens, Willemghen Cornelis Toom, Aerijen Cornelissen 
Thoom, Dit hantmerc bij Bastiaen Bastiaensz gestelt en was aldus B.B.    
J. van Gramberringen, Adriaen Pietersz Schep, Gijsbert Pietersz Sterrenburch. 
  Naer collatie met de gelijckende acte accorderende bevonden bij mijn secretaris 
 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 24-05-1664 
 
Hierin staat samengevat: 
Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens, zijn zus, wonende in Ammers Graveland, zijn 3000 
gulden schuldig aan de weeskinderen van wijlen Anna Westerhouts uit Gouda. Deze 3000 gulden 
zijn hen uitbetaald. Jaarlijkse rente 5 %, maar wanneer deze rente binnen 6 maanden na de 
verschijndag betaald wordt, mag 4 % betaald worden. Als onderpand verhypothequeren zij de 8 
morgen land met huis, gelegen in Ammers Gravelant waar zij zelf op wonen, en daaraan gelegen 
nog 6 morgen land, en verder op nog twee morgen en twee hond land in Peulwijck. Deze 
landerijen hebben zij geërfd van hun ouders en verkregen bij de verdeling dd 20-03-1664 en 
latere acte dd 16-05-1664. In de eerstgenoemde 8 morgen is 1 morgen en 4 ½ hond land leen, 
behorend tot de baronie van Liesvelt, die buiten deze hypotheek valt. 
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Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 24-03-1665 
 
Hierin staat samengevat: 
Bastiaen Bastiaensz Speck, wonende te Ammers Graveland, oudste zoon van Bastiaen 
Adriaensz, geeft te kennen dat hij na diens overlijden als oudste zoon het recht heeft het leen van 
10 en een half hond land van de baronie van Liesvelt over te nemen, maar dat hij dat overdraagt 
aan zijn broer Adriaen Bastiaensz omdat bij de erfenisverdeling dd 20-03-1664 dit land hem is 
toegevallen. Adriaen Bastiaensz legt de eed van trouw, hulde en manschap af, en betaalt het 
heergewaad, de hofrechten en leges, waardoor het leen op hem is overgegaan. 
 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 28-02-1666 
 
Hierin staat samengevat: 
Bastiaen Bastiaensz, inwoner van Ammers Gravelant, is 600 gulden schuldig aan Bastiaen 
Nieland, korenkoper in Schoonhoven. Dit vanwege koren, zaaizaad, koeien en andere zaken die 
hij van Bastiaen Nieland gekocht heeft. Jaarlijkse rente 4 %. Als onderpand verhijpothequeert 
Bastiaen Bastiaensz 8 morgen land met huis, hof, betimmering en beteeling, waar hij op woont, in 
Ammers Graveland, en nog op 2 morgen land ook in Ammers Graveland. 
 
dit hantmerck bij 

Bastiaen      Bastiaensz 
gestelt 
 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 21-05-1667 
 
Hierin staat samengevat: 
Adriaen Bastiaensz en Maritgen Bastiaens, zijn zus, wonende in Ammers Graveland, zijn 400 
gulden schuldig aan Mathijs Cornelisz Groenevelt woonende in Ottelant. Dit is als gevolg van de 
cassatie van een obligatie die hij bij hen had uitstaan. Jaarlijkse rente 5 %. Als onderpand 
verhypothequeren zij de 8 morgen land met huis, gelegen in Ammers Gravelant waar zij zelf op 
wonen, en daaraan gelegen nog 6 morgen land, en verder op nog twee morgen en twee hond 
land in Peulwijck. In de eerstgenoemde 8 morgen is 1 morgen en 4 ½ hond land leen, behorend 
tot de baronie van Liesvelt, die buiten deze hypotheek valt. 
 
   Aerijen Basteijaensz   Mergen Basteiaensen 
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Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 21-07-1667 
 
Hierin staat samengevat: 
Bastiaen Bastiaensz, inwoner van Ammers Gravelant, is 300 gulden schuldig aan Bastiaen 
Nieland, korenkoper in Schoonhoven. Dit vanwege de cassatie van een obligatie van 150 gulden, 
en voor 150 gulden contant betaald geld. Jaarlijkse rente 5 %. Als onderpand verhijpothequeert 
Bastiaen Bastiaensz 8 morgen land met huis, hof, betimmering en beteeling, waar hij op woont, in 
Ammers Graveland, en nog op 2 morgen land ook in Ammers Graveland. 
 

Dit  merck bij Bastiaen Bastiaensz comparant gestelt 
 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 03-07-1669 
 
Hierin staat samengevat: 
Anneken Aerts Corevaer wonende te Ammers Gravelant, weduwe van Ghijsbert Adriaensz, 
geassisteert door haar zoon Aert Gijsbertsz, verkoopt aan Cornelis Paulusz van de Hoeff, haar 
zwager, 1 morgen land gelegen in Ammers Graveland. Bedrag 525 gulden 
 

  
 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 03-08-1669 
 
Hierin staat samengevat: 
 
Bastiaen Bastiaensz Specksnijder verkoopt twee morgen land in Ammers Graveland. De ene 
helft aan Jan de With van Roijen, brouwer en burgemeester van de stad Nieuwpoort, en de 
andere helft aan Bastiaen Nielant, burger van de stad Schoonhoven. Bedrag 600 gulden. 
 
Dit hant-  merck bij 

Bastiaen  Bastiaensz 
Specksnijder gestelt 
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Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 23-09-1673 (twee opeenvolgende acten) 
 
Hierin staat samengevat: 
Acte 1: 
Arien Cornelisz Specksnijder, Dirck Cornelisz Specksnijder en Gerrit Bastiaensz, man en voogd 
van Leentgen Cornelis Specksnijder, verkopen een oud voorhuis met 7 morgen land in Ammers 
Graveland, waaronder hennip-, wei- en hooiland, aan Wigger Barentsz, wonende te Leckerlandt. 
Bedrag 350 gulden. 
 

 

 

 
 
Acte 2: 
Arien Cornelisz Specksnijder, Dirck Cornelisz Specksnijder en Gerrit Bastiaensz, man en voogd 
van Leentgen Cornelis Specksnijder, verkopen een achterhuis met vier morgen land in Ammers 
Graveland in de hofstede waar zij op wonen, aan AdriaenPietersz Huijbert, Claes Pietersz en 
Leentgen Pieters, allen broers en zus. Bedrag 200 gulden.  
 

 

 

 
 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 18-10-1673 
 
Hierin staat samengevat: 
Willemtie Cornelis Thoom, wonend in Ammers Graveland, weduwe van Jacob Bastiaensz 
Specksnijder, geassisteert met Adriaen Cornelisz Thoom haar broer en Adriaen Bastiaensz 
Specksnijder als oom en voogd over de kinderen van Jacob Bastiaensz Specksnijder en 
Willemtie Cornelis Thoom, verkoopt een weerlant met drie akkers zijnde de naastgelegen winning 
groot 6 morgen en 4 hond, gelegen in Ammers Gravelant, aan Leendert Pelt, lakenkoper te 
Schoonhoven. Bedrag 2090 gulden. 
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Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 29-12-1673 
 
Hierin staat samengevat: 
Adriaen Bastiaensz Specksnijder en Jacob Ariensz Schep, man en voogd van Maritgen Adriaens 
Specksnijder, allen inwoners van Ammers Graveland, zijn 500 gulden schuldig aan Jacob 
Engelen van der Blau, burger van de stad Schoonhoven, vanwege geleend geld. Jaarlijkse rente 
5,5 %. Mocht de rente binnen 3 maanden na de verschijndag betaald worden, dan mag volstaan 
worden met 4,75 %. Als onderpand verhypothequeren zij een huis en twee weren land, tezamen 
groot 14 morgen, liggend in Ammers Graveland, en 2 morgen 2 hond land in Peulwijck. 
 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 29-12-1673 
 
Hierin staat samengevat: 
Adriaen Bastiaensz Specksnijder en Jacob Ariensz Schep, man en voogd van Maritgen Adriaens 
Specksnijder, allen inwoners van Ammers Graveland, zijn 500 gulden schuldig aan Jacob 
Engelen van der Blau, burger van de stad Schoonhoven, vanwege geleend geld. Jaarlijkse rente 
5,5 %. Mocht de rente binnen 3 maanden na de verschijndag betaald worden, dan mag volstaan 
worden met 4,75 %. Als onderpand verhypothequeren zij een huis en twee weren land, tezamen 
groot 14 morgen, liggend in Ammers Graveland, en 2 morgen 2 hond land in Peulwijck. 
 
(Opmerking: In deze acte staat Maritgen Adriaens Specksnijder, maar dit moet zijn Maritgen 
Bastiaens Specksnijder) 
 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 07-01-1674 
 
Hierin staat samengevat: 
 
Voor de schepenen van Ottoland, is Dirck Cornelisz Specksnijder, eveneens schepen van 
Ottoland, verschenen, en heeft Adriaen Ooms, secretaris van de stad Nieuwpoort gemachtigd om 
uit naam en ten laste van Dirck Cornelisz Specksnijder een rentebrief van 3300 gulden te 
passeren ten behoeve van Arien Jansz Zale, burger van Nieupoort, Gijsbert Sweren de Weecker 
ende Johannes van Gardijn, burgers van Schoonhoven. Dit is een mindering van 6000 gulden die 
hij aan Arien Jansz Zale schuldig is. Op de nieuwe rentebrief wordt een jaarlijkse rente van 4% 
gerekend. Ook is Adriaen Ooms gemachtigd om daartoe te verhijpothequeren 11 morgen3 hond 
land in Ottoland, naast de hofstede waar Dirck Cornelisz Specksnijder op woont, en voor de 
schepenen van Ammers Graveland een rentebrief van 1000 gulden te passeren ten behoeve van 
dezelfde personen, en daartoe te hijpothequeren 4 morgen land in Ammers Graveland. 
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Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 08-01-1674 
 
Hierin staat samengevat: 
 
Adriaen Ooms, secretaris van Ammers Graveland, als speciale procuratie hebbend van Dirck 
Cornelisz Specksnijder, schepen van Ottoland, zoals gepasseert voor de schepenen van 
Ottoland dd 07-01-1674, bevestigt dat Dirck Cornelisz Specksnijder 1000 gulden schuldig is aan 
Arien Jansz Zale, burger van de stad Nieuwpoort, Gijsbert Sweren de Weecker en Johannis van 
Gardijn, burgers van de stad Schoonhoven, vanwege geleend geld. Jaarlijkse rente 4%. 
Als onderpand verhijpothequeert hij 4 morgen land gelegen in Graveland. Adriaen Cornelisz en 
Gerrit Bastiaensz als man en voogd van Leentgen Cornelis, zijn hierbij aanwezig. 
 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 21-06-1674 
 
Hierin staat samengevat: 
Willemtjen Cornelis Thoom, wonend in Ammers Graveland, weduwe van zaliger Jacob 
Bastiaensz, geassisteerd met Adriaen Bastiaensz Specksnijder, als oom en voogd over de 
nagelaten weeskinderen van Jacob Bastiaensz en Willemtien Cornelis Thoom, is schuldig aan 
Jacob van der Blau, burger van de stad Schoonhoven, het bedrag van 800 gulden vanwege 
geleend geld. Jaarlijkse rente 5 %. Als onderpand verhijpothequeert zij het huis en de vier 
morgen land in Ammers Graveland, waarin en –op zij woont, en nog 1 ½ morgen land in Ammers 
Graveland. 
In de kantlijn staat dat Arien Ariensz meldt dat het bedrag van 800 gulden is voldaan op 29-06-
1708 
 
 

Recht. Arch. Ammers invnr. 4 

 
d.d. 03-02-1675 
 
Hierin staat samengevat: 
Arien Cornelisz Specksnijder, Dirck Cornelisz Specksnijder, broers, met Gerrit Bastiaensz, man 
en voogd van Leentgen Cornelis Specksnijder, wonend in Noordeloos, verkopen 4 morgen land 
in Ammers Graveland aan Herbert Florisz van Catz, oud burgemeester van de stad Nieuwpoort, 
voor de eene helft, en aan Gijsbert Sweren de Weecker en Johannes van Gardijn, burgers van 
de stad Schoonhoven, voor de andere helft. Bedrag 800 gulden, die voldaan is door het casseren 
van een rentebrief van 1000 gulden die de kopers op dat land hadden uitstaan. 
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Recht. Arch. Invnr. 11 Ammers (Rechtboek periode 1617 - 1657) 
 
Rechtzaak 
d.d. 24-02-1650, 10-03-1650, 24-03-1650, 07-04-1650, 23-04-1650 
 
Hierin staat samengevat: 
 
dd. 24-02-1650 
Eiser: Hendrick Dircxsz, wonend in Ammers Gravelant, man en voogd van Lijsken Jans, die 
mede erfgenaam is van haar vader Jan Adriaensz. 
Gedaagden: Cornelis Jansz en Aert Jansz, zwagers van Hendrick Dircksz en ook kinderen en 
erfgenamen van Jan Adriaensz. 

 
Hendrick Dircksz dient een schriftelijke eis in. De advocaat van de gedaagden vraagt hier 
een kopie van, en de tijd om op de volgende rechtdag hierop te antwoorden. 

 
 
d.d. 10-03-1650 

De gedaagden geven ten antwoord dat het waar is dat Jan Adriaensz hen en hun zus na 
zijn dood 4 morgen land heeft nagelaten in Ammers Graveland, zoals in de schriftelijke 
eis vermeld stond, en daarnaast ook een huis, berg en getimmerte met daarbij 2 morgen 
land bestaande uit weide en kennipland, ook in Ammers Graveland. Verder verklaren zij 
dat de partijen onstreeks pasen 1649 onderling in der minne en in vriendschap de erfenis 
verdeeld hebben, waarbij de gedaagden de vier morgen land kregen, en de eiser met zijn 
vrouw het huis, berg, schuur en de twee morgen land kregen, zodat de gedaagden 
terecht de 4 morgen land genoten hebben, en dat de eiser ten onrechte een derde deel 
van die 4 morgen eist. 
De advocaat van de eiser zegt dat er nooit enig accoord is geweest, en blijft bij de eis. 
De advocaat van de gedaagden vraagt om de zaak bij de volgende rechtzitting voort te 
zetten. 

 
d.d. 24-03-1650 

De advocaat van de gedaagden blijft bij zijn vorige wel gefundeerde antwoord. 
De advocaat van de eiser stelt voor alle stukken en bewijzen aan te leveren aan de 
secretaris. 
De advocaat van de gedaagden gaat hiermee accoord. 

 
d.d. 07-04-1650 

De eiser legt een kopie over van het testament van Jan Adriaensz, die dd 23-11-1648 bij 
notaris Adriaen Oom gepasseert is. 
De gedaagden leggen attesten voor die gepasseert zijn voor schout en schepenen van 
Ammers Gravelant, die gedeposeerd zijn door Gijsbert Adriaensz, schepen, Cornelis 
Adriaensz, oud schepen, en Bastiaen Bastiaensz dd 27-12-1649. 
De advocaat van de eiser verzoekt kopie van de ingediende attesten. 

 
d.d. 23-04-1650 
Eisers: Aert Jansz en Cornelis Jansz 
Gedaagde: Hendrick Dircxsz, getrouwd met Lijsken Jans 
 

In een buitengewone rechtdag op verzoek en op kosten van de partijen wordt een kort 
geding aangespannen. 
Aert en Cornelis Jansz verklaren: 

Jan Adriaensz, hun vader, in het begin van 1649 is overleden, en dat zij en de 
gedaagde overeengekomen zijn dat Aert en Cornelis Jansz als deel van de 
erfenis mogen hebben de vier morgen land, en Hendrick Dircksz het huis waar 
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Jan Adriaensz in heeft gewoond met het hofland en kennipakker en landwinning 
daarbij. Vanwege dit akkoord hebben Hendrick Dircksz of zijn vrouw het 
testament van Jan Adriaensz in het vuur gegooid omdat dat door het nieuwe 
akkoord teniet was gedaan. Volgens dat akkoord hebben Aert en Cornelis Jansz 
de vier morgen land gekregen, en heeft Hendrick Dircksz het huis en de 
landerijen. En vervolgens heeft Hendrick Dircksz in februari 1650 zonder enige 
reden de zaak aangespannen om een derde deel van de vier morgen land te 
krijgen, en terwijl deze zaak nog gaande is, heeft Hendrick Dircksz zijn koeien al 
op de vier morgen land gezet. Zij verzoeken daarom Hendrick Dircksz te 
veroordelen tot het verwijderen van zijn dieren, zolang de andere zaak loopt. 

De schepenen verzoeken de partijen om samen met twee schepenen een half uur apart 
met elkaar te spreken en indien mogelijk tot een accoord te komen. Zo niet, dan zullen de 
schepenen recht spreken. 

 
De partijen hebben met elkaar gesproken en verzoeken schout en schepenen uitspraak 
te doen. 
De uitspraak luidt dat Hendrick Dircksz het huis en het bijbehorende land zal behouden, 
en dat Aert Jansz en Cornelis Jansz de vier morgen land behouden. 
Verder moeten Aert Jansz en Cornelis Jansz aan ieder kind van Hendrick Dircksz 25 
gulden betalen, wat neerkomt op in totaal 125 gulden. Mochten zij dat niet binnen 3 
maanden doen, dan wordt het bedrag 50 gulden per kind en alsnog onmiddellijk te 
betalen. 
Tot slot moet Hendrick Dircksz zijn dieren op zijn laatst overmorgen uit de weide halen 
van de vier morgen land. 
De partijen verklaren tevreden te zijn met de uitspraak en ondertekenen die: 

 
Hendrick Dircksen    Aert IJansen 

   
 
Cornelis Jansen 

 
 

Aanvullende notitie is gemaakt dat Aert en Cornelis Jansz de 125 gulden inderdaad, via 
de secretaris, betaald hebben aan Hendrick Dircksz. 
 
Tweede aanvullende notitie dd 01-05-1650 is gemaakt dat Hendrick Dircksz de 125 
gulden heeft overgedragen aan Maritge Cornelis, weduwe van Adriaen Cornelisz Plack. 
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Recht. Arch. Invnr. 11 Ammers 
 
Rechtzaak d.d. 29-04-1655 
 
Hierin staat samengevat: 
eisers: Aert Jansz, Cornelis Jansz en Hendrick Dircksz als man en voogd van Lijsken Jans, 
kinderen en erfgenamen van Jan Adriaensz zaliger 
gedaagden: Gijsbert Adriaensz en Adriaen Jansz, als ooms en voogden van de nagelaten 
weeskinderen van Cornelis Adriaensz en Anneken Jans 
 
De advocaat van de eisers vraagt tot veroordeling tot betaling van 300 gulden die Cornelis 
Adriaensz schuldig was aan Jan Adriaensz als gevolg van een zekere loting van hun 
gemeenschappelijke landerijen die gedaan is dd 04-05-1639, inclusief de rente daarop. 
De gedaagden vragen een kopie en verdere behandeling van deze zaak op de volgende 
rechtdag. 
 
 

Recht. Arch. Invnr. 11 Ammers 
 
Rechtzaak d.d. 14-12-1656 
 
Hierin staat samengevat: 
Mathijs Claesz Velthuijsen, burgermeester van Nieuwpoort vraagt om de 2 morgen land in arrest 
te nemen die Aert Jansz Speck, wonend in Goudriaan, in Ammers Graveland heeft, om na 
verkregen veroordeling het geld daaruit te kunnen verhalen dat Aert Jansz Speck hem schuldig 
is. Ook verzoekt hij om Aert Jansz Speck voor de eerstvolgende rechtszitting na Kerst te 
dagvaarden om de rechtzaak te starten. 
 
 

Recht. Arch. Invnr. 11 Ammers 
 
Rechtzaak d.d. 14-12-1656, 15-02-1657, 01-03-1657, 15-03-1657, 19-04-1657, 03-05-1657, 31-
05-1657 
 
Hierin staat samengevat: 
d.d. 14-12-1656: 

Mathijs Claesz Velthuijsen, burgermeester van Nieuwpoort vraagt om de 2 morgen land 
in arrest te nemen die Aert Jansz Speck, wonend in Goudriaan, in Ammers Graveland 
heeft, om na verkregen veroordeling het geld daaruit te kunnen verhalen dat Aert Jansz 
Speck hem schuldig is. Ook verzoekt hij om Aert Jansz Speck voor de eerstvolgende 
rechtszitting na Kerst te dagvaarden om de rechtzaak te starten. 

 
d.d. 15-02-1657: 
Eiser: Mathijs Claesz Velthuijsen, Burgemeester van Nieuwpoort 
Gedaagde: Aert Jansz Speck 

De eiser vraagt prolongatie van het arrest op het land, gedaan 14-12-1656, en verzoekt 
om veroordeling tot het betalen van 230 gulden achterstallige pacht van de hof in 
Goudriaan gelegen, die Aert Jansz Speck van hem en van Adriaen Willemsz huurt, en 
daagt Aert Jansz Speck uit het kasbewijs van de betaling van de pacht te overleggen. 

 
 
d.d. 01-03-1657: 
Eiser: Mathijs Claesz Velthuijsen 
Gedaagde: Aert Jansz Speck 
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De advocaat van de gedaagde vraagt de eis te horen. 
De eiser dient de eis in zoals op de voorgaande rechtdag is gedaan. 

 
 
d.d. 15-03-1657: 
Eiser: Mathijs Claesz Velthuijsen 
Gedaagde: Aert Jansz Speck 

Aangezien de gedaagde nalatig is gebleven te antwoorden, verzoekt de eiser om 
verstek. 
De gedaagde vraagt of hij alsnog binnen drie dagen het antwoord schriftelijk bij de 
secretaris mag aanleveren. 
De schepenen geven de gedaagde 14 dagen de tijd om zijn antwoord schriftelijk aan de 
secretaris te leveren. 

 
 
d.d. 19-04-1657: 
Eiser: Mathijs Claesz Velthuijsen, Burgemeester van Nieuwpoort 
Gedaagde: Aert Jansz Speck 

De advocaat van de gedaagde geeft aan dat het antwoord schriftelijk bij de secretaris is 
ingediend. 
De eiser accepteert dat de gedaagde in diens antwoord bekent het jaarpacht schuldig te 
zijn, en geeft verder aan dat daarvan al 100 gulden betaald is. 

 
 
d.d. 03-05-1657: 
Eiser: Mathijs Claesz Velthuijsen, Burgemeester van Nieuwpoort 
Gedaagde: Aert Jansz Speck 

De advocaat van de eiser levert een attestatie van Philips Gijsbertsz Metselaer en Jan 
Jansz Pater dd 30-04-1657 als bewijs, en vraagt de gedaagde te verordonneren ook met 
bewijs te komen, indien hij dat zou hebben. 

 
 
d.d. 31-05-1657: 
Eiser: Mathijs Claesz Velthuijsen, Burgemeester van Nieuwpoort 
Gedaagde: Aert Jansz Speck 

De eiser dient een attest in, dat op verzoek is opgesteld door Bastiaen Sijmonsz dd 26-
05-1657. 
 
Het gerecht beslist het volgende: 
Aert Jansz Speck moet aan Mathijs Claesz Velthuijsen binnen de komende 3 weken 130 
gulden betalen, wat het restant is van de pachtpenningen in de eis genoemd, naast de 
100 gulden die al betaald waren, maar met die voorwaarde dat wanneer hij inderdaad 
binnen 3 weken betaalt, hij hierop 18 gulden in mindering mag brengen om de kosten 
van dit geval te kunnen dekken. 
Tot het moment dat er betaald is, zal het arrrest op zijn landerijen wel volledig van kracht 
blijven. 
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Recht. Arch. Invnr. 11 Ammers 
 
Rechtzaak d.d. 31-05-1657, 30-08-1657, 13-09-1657 
 
Hierin staat samengevat: 
d.d. 31-05-1657: 
Eisers: Bastiaen Adriaensz en Adriaen Jansz, ooms en voogden van de weeskinderen van Pieter 
Jansz en Maritgen Adriaens, beiden zaliger. 
Gedaagden: Hendrick Dircksz en Cornelis Jacobsz. 

De advocaat van de eisers verzoekt de gedaagden te veroordelen het bedrag van 255 
gulden over twee jaar pacht of huur van 4 morgen en 1 ½ hond land, dat is 30 gulden per 
morgen per jaar per persoon, over de jaren 1656 en 1657. 

 
 
d.d. 30-08-1657: 
Eisers: Bastiaen Adriaensz en Adriaen Jansz. 
Gedaagden: Hendrick Dircksz en Cornelis Jacobsz. 

Strekking onduidelijk 
 
d.d. 13-09-1657: 
Eisers: Bastiaen Adriaensz en Adriaen Jansz, ooms en voogden van de weeskinderen van Pieter 
Jansz en Maritgen Adriaens, beiden zaliger. 
Gedaagden: Hendrick Dircksz en Cornelis Jacobsz. 

Hendrick Dircksz Crommen bekent dat hij de geeiste schuld nog moet betalen, maar 
verzoekt uitstel van betaling, namelijk niet het eerstkomende jaar, maar het volgende jaar 
te betalen, en dan in 4 delen. 
Cornelis Jacobsz en Baijen Dircksz staan daarvoor borg. 
De schepenen beslissen dat de geeiste som van 255 gulden mbt de landpacht, in de 
eerstkomende 4 perioden van 3 maanden te betalen. 
 

 

Recht. Arch. Invnr. 11 Groot Ammers 
 
Rechtzaak d.d. 31-05-1657, 30-08-1657, 13-09-1657 
 
Hierin staat samengevat: 
d.d. 31-05-1657: 
Eisers: Bastiaen Adriaensz en Adriaen Jansz, ooms en voogden van de weeskinderen van Pieter 
Jansz en Maritgen Adriaens, beiden zaliger. 
Gedaagden: Hendrick Dircksz en Cornelis Jacobsz. 

De advocaat van de eisers verzoekt de gedaagden te veroordelen het bedrag van 255 
gulden over twee jaar pacht of huur van 4 morgen en 1 ½ hond land, dat is 30 gulden per 
morgen per jaar per persoon, over de jaren 1656 en 1657. 

 
 
d.d. 30-08-1657: 
Eisers: Bastiaen Adriaensz en Adriaen Jansz. 
Gedaagden: Hendrick Dircksz en Cornelis Jacobsz. 

Strekking onduidelijk 
 
d.d. 13-09-1657: 
Eisers: Bastiaen Adriaensz en Adriaen Jansz, ooms en voogden van de weeskinderen van Pieter 
Jansz en Maritgen Adriaens, beiden zaliger. 
Gedaagden: Hendrick Dircksz en Cornelis Jacobsz. 
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Hendrick Dircksz Crommen bekent dat hij de geeiste schuld nog moet betalen, maar 
verzoekt uitstel van betaling, namelijk niet het eerstkomende jaar, maar het volgende jaar 
te betalen, en dan in 4 delen. 
Cornelis Jacobsz en Baijen Dircksz staan daarvoor borg. 
De schepenen beslissen dat de geeiste som van 255 gulden mbt de landpacht, in de 
eerstkomende 4 perioden van 3 maanden te betalen. 
 

 
 

Recht. Arch. Invnr. 12 Ammers (Rechtboek periode 1658 - 1747) 
 
Rechtzaak 
d.d. 17-09-1671, 29-10-1671, 03-12-1671, 17-12-1671 
 
Hierin staat samengevat: 
 
dd. 17-09-1671 
Eisers zijn de kinderen en erfgenamen van Pieter Jansz, die in Ammers Gravelant is overleden 
Gedaagden zijn Arien Cornelisz, Dirck Cornelisz, beiden woonend in Ottoland, en Gerrit 
Bastiaensz, man en voogd van Leentgen Cornelis, wonend in Noordeloos, allen kinderen en 
erfgenamen van Cornelis Ariensz Specksnijder. 
 De verdediging verzoekt om de zaak aan te houden in afwachting van de beslissing in de 
zaak die tegen  Cornelis Jacobsz loopt. 
 De eisers gaan hiermee niet akkoord, en geven aan dat volgens de loting die bij de eis is 
genoemd, zij  gehouden zijn te presteren en aan de eijsers het oppad te leveren, en niet 
Cornelis Jacobsz. 
 De verdediging blijft bij het verzoek tot uitstel. 
 
 
Eisers zijn Arien Cornelisz en Dirck Cornelisz, wonend in Ottoland, en Gerrit Bastiaensz, 
getrouwd met Leentgen Cornelis, kinderen en erfgenamen van Cornelis Adriaensz Specksnijder. 
Gedaagde is Cornelis Jacobsz, wonend in Ammers Gravelant. 
 De eisers geven aan dat zij op 22-06-1669 met de gedaagde een afspraak hebben 
gemaakt bij de  verkaveling van de landerijen die zij met de anderen gemeen hadden, namelijk 
dat de gedaagde 9 hond in  eigendom heeft in een weerlant van 6 morgen, de gedaagde 
toebehorend, en nog een zesde deel in vier  hond kennipland, onder de conditie dat de 
gedaagde moet gedogen dat de kinderen van Pieter Jansz  zaliger en de eisers in deezn, of 
hun nakomelingen, mogen rijden en drijven over het weerlant, naast het  huis dat daar op staat, 
en dat wanneer de eisers de landerijen waar zij het recht van op- en overpad  hebben, 
mochten verkopen, dat het recht van overpad dan kwam te vervallen. Dit is de reden dat de 
eisers  en de erfgenamen van Pieter Jansz zaliger het recht van op- en overpad over de 
genoemde landerijen  hebben kunnen gebruiken, en waarover de erfgenamen van Pieter Jansz 
zaliger de eisers voor het gerecht  hebben gehaald, waardoor de eisers genoodzaakt zijn 
de gedaagde daarover te doen dagvaarden. De eis  is dat de eisers zullen mogen rijden en 
drijven op en over het weerlant van 6 morgen, met een vrije in- en  uitgang naast het huis 
dat daar op staat, uitkomende op de Gravelantse dijk. 
 
 
dd. 29-10-1671 
Eisers zijn Arien Cornelisz en Dirck Cornelisz, wonend in Ottoland, en Gerrit Bastiaensz. 
Gedaagde is Cornelis Jacobsz. 
 De verdediging geeft aan dat bij de loting en kaveling tussen de eisers en hem op 22 juni 
1669, de conditie  is opgenomen dat de kinderen van Maritgen Ariens Specksnijder het pad 
gelegen van de Gravelantse dijk  tot de oude Ammers toe, mogen berijden, jagen, draven 
en begaan, zoals de ouders en voorouders van de  kinderen van Maritgen Ariens voor hen 
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ook mochten. En de kinderen van Maritgen Ariens, getrouwd  geweest met Pieter Jansz, heeft 
de gedaagde nooit belet dat pad te gebruiken met rijden, jagen, draven en  begaan. De 
verdediging vraagt daarom de eisers niet ontvankelijk te verklaren. 
 
dd. 03-12-1671 
Eisers zijn Arien Cornelisz en Dirck Cornelisz, wonend in Ottoland, en Gerrit Bastiaensz, 
getrouwd met Leentgen Cornelis, kinderen en erfgenamen van Cornelis Adriaensz Specksnijder. 
Gedaagde is Cornelis Jacobsz, wonend in Ammers Gravelant. 
 De eisers geven geen antwoord, want zij wijzen de presentatie van de gedaagde af als 
zijnde  onvoldoende, en eisen vervolg van het repliek van de gedaagde. 
 
 
dd. 17-12-1671 
Eisers zijn Arien Cornelisz en Dirck Cornelisz, wonend in Ottoland, en Gerrit Bastiaensz, 
getrouwd met Leentgen Cornelis, kinderen en erfgenamen van Cornelis Adriaensz Specksnijder. 
Gedaagde is Cornelis Jacobsz, wonend in Ammers Gravelant. 
 De verdediging voert aan dat de partijen beiden met bewijzen moeten komen in de vorm 
van kopieën van  de benodigde stukken. 
 
 
 

Recht. Arch. Invnr. 12 Ammers 

 
Rechtzaak 
d.d.29-10-1671, 03-12-1671 
 
Hierin staat samengevat: 
 
d.d.29-10-1671 
Willemken Cornelis Thoom, weduwe van Jacob Bastiaensz, en als moeder en voogdes over hun 
kinderen,  
Adriaen Bastiaensz Specksnijder voor zichzelf en als oom en voogd over die kinderen, met Jacob 
Adriaensz Schep man en voogd van Maretgen Bastiaens Specksnijder, kinderen en erfgenamen 
van Bastiaen Adriaensz Specksnijder en Machdalena Bastiaens. 
contra 
Johan de With van Roijen burgemeester van de stad Nieuwpoort. 
 
Johan de With van Roijen is blijkbaar overgegaan tot executie, waarschijnlijk om reden dat de 
hijpotheekrente niet tijdig betaald wordt. Willemken Cornelis Thoom en de anderen protesteren 
hiertegen omdat het kwalijk en ten onrechte zou zijn. 
 
 
d.d. 03-12-1671 
Willemken Cornelis Thoom, en de andere opposanten 
contra 
Johan de With van Roijen burgemeester van de stad Nieuwpoort. 
 
De verdediging verzoekt om door te mogen gaan met de executie. 
De eisende partij verzoekt om een kopie van de schuldbrief die Johan de With van Roijen heeft 
ten laste van Bastiaen Bastiaensz. 
 

Notitie daaronder dd 25-02-1672: 
Arien Bastiaensz Specksnijder, voor zichzelf als voogd over de kinderen van Jacob 
Bastiaensz, en voor Willemken Cornelisz Thoom en Maritgen Bastiaens, verklaart af te 
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zien van verdere oppositie en dat de executie voortgang zal mogen hebben. De 
verdeding accepteert en verzoekt hiervan acte te nemen. 

 
 
 
 
 
 


