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Inleiding

In dit document zijn regesten opgenomen van de notariële akten van de
Werkhovense notaris Jan van Reumst over de periode 1671-1714.
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Regesten

29-3-1671

Jan Petersz van Garderen den outsten [er stond aanvankelijk Peter
Jansz van Garderen, won. tot Leersum, met zijn zoon Jan Petersz van
Garderen] is geaccordeerd met Jan Jansz Meijnsen [‘mede tot leersum
wonende’ is doorgestreept] dat Jan Meijnssen tbv Jan Petersz van
Garderen cedeert en overgeeft gelijk hij doet bij dezen alle recht aan
het huis en een berg tot keure van Jan Petersz van de twee bergen
alsnu bij het huis staande, en het schaapschot staande op de grond ten
erfpacht gehouden wordende van de heer van Hoensbroeck, en 5 hont
land sijnde een cool ofte moeshoff te Leersum, zoals Wijer Jansz, vader
van Jan Cornelisz Duijn toebehoort heeft, bekennende voldaan te zijn
van de 500 gl die hij aan Wijer Jansz op 25-12-1666, zijnde de rechte
helft van de kooppenningen van het huis hofstede en getimmer met de
5 hont land. Jan Meijnsz zal de tweede berg met het duifhuis naar zich
nemen en beloofden beide de comparanten ieder de helft te betalen
van de pachten en ongelden die Albert Woutersz over het gebruik van
28 morgen land gelegen te Leersum, toebehorende dhr van
Hoensbroeck, verschuldigd is en van de erfpacht van bovenstaand huis
met de 5 hont.

8-9-1671

Huijbert Woutersz als momber van Jannigje Peters, dochter van Peter
Lubbertsz, en consenteert dat Meijndert Woutersz, mede-momber van
Jannigje Peters, zou opbrengen 27-3 en 16 gl van verschenen rente
van 21-10-1658 tot heden verlopen. Mede getekend door Willem
Cornelisz van Doorn en Gijsbert Cornelisz Holl als getuigen.

6-10-1671

Hendrick Adriaensz Cooth x Helena Beernts de Weerdt testeren. Zij
lijftochten elkaar in al hun goederen. De langstlevende moet hun
gezamenlijke voorkinderen en een nakind opvoeden. Legaat aan
Cornelis Beerntsz de Weert en Jan Beerntsz de Weerdt, broers van
Helena, samen 25 gl. En als universele erfgenamen Maria Hendricksz,
Adriaentje Hendricks, Anthonij Hendricks, Maijgje Hendricks en
Willemtjen Hendricks Cooth, alle voorkinderen van Hendrick Adriaensz
Cooth.

17-03-1672 Cornelis Evertsz in de Ganssteeg buiten de Tollesteegpoort te Utrecht,
namens Gerrit Evertsz zijn broer en Maijgje Gijsbertsz en Gijsbertje
Gijsberts, zijn halve zusters, en Jan Evertsz en Steven Tonis Pauw, Jan
Philipsz, Tonis Cornelisz, en Anthonis Jansz, verklaren verkocht te
hebben aan Cornelis Jansz van Schaijck te Werkhoven een huis en
hofstede aan de Brenck naast het huis en erf behorende aan de
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costerije en aan de andere kant de erfgenamen van Anthonis Claesz
Verkerck, voor 300 gl.
18-5-1672

Cornelis Hendricksz van Nijkercken, wed. Neeltje Corssen, ter eenre en
Gerrigje Gerritsdr van Scherpenzeel, geassisteerd met Elis Jansz van
Daetselaer, haar zoon en Jan Gerritsz van Scherpenzeel, haar broer,
ter andere zijde, maken huwelijkse voorwaarden. Cornelis brengt zijn
goederen in ter waarde van 800 gl. Gerritje ter waarde van 550 gl als
rest van koop van een huis te Scherpenzeel tot laste van Gerrit
Cornelisz aldaar, en 100 gl tot laste van advocaat Rijssen en 50 gl tot
laste van Jan Gerritsz van Scherpenzeel

8-10-1672

Meijndert Woutersz van Broeckbergen x Jannigje Cornelis, won.
Werkhoven, testeren. Zij lijftochten elkaar in al hun goederen. Legaat
aan Joost Hendricksz van Velthuijsen, hun dochters zoontje, 100 gl,
omdat ’t selve kint seer teer ende als bij na impotent is, en 200 gl aan
Hendrick Meijndertsz van Broeckbergen en 200 aan Johannes
Meijndertsz van Broeckbergen, omdat die zonen van schoolleggen
ende uijtredden van cledinge als anders niet gecoft hebben gelijck
d’andere hare kinderen. Zij legateren op hun gezamenlijke kinderen. De
portie van dochter Cornelia Meijndertsz van Broeckbergen komt op
haar kinderen. Zij zal er niet van mogen genieten.

13-6-1673

Evert Gerritsz, won. Leusderbroek, broer van Beernt Gerritsz in zijn
leven gewoond hebbende te Driebergen, en uit dien hoofde een mede
legitime momber over de onmondige als onnosele nagelaten kinderen
van Beernt Gerritsz, verklaart te abandoneren en te repudiëren het
momberschap maar ook de hele boedel van Beernt.

17-8-1673

Adriaentjen Rijcken wed Roelof Jansz de Beer, tegenwoordich
sieckelijck te bedde leggende, testeert op haar vier zonen niet meer
dan de legitime porties die moeten worden betaald door haar zoon
Johannes Roelofsz de Beer, als willende dat den selven ’t huijsjen
berghjen met de gront ende sijne vordere dependentien gelijck ’t selve
bij haer testatrice in eijgendom wort gepossideert, volgens estimatie dd
13-8-1673 zal worden aangenomen

15-1-1675

Claes Adriaensz Versteech als momber over de onmondige kinderen
van Anthonis Adriaensz Versteech, zijn overleden broer, en zich
sterkmakende voor de andere mombers van deze kinderen, die
erfgenamen zijn van Hendrick Cornelisz Haerman, hun grootvader,
bekent schuldig te zijn aan de diaconie van Driebergen 100 gl die de
diaconie aan Hendrick Cornelisz heeft verstrekt
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15-1-1675

Anna Jans Westeneng nu lest weduwe Hendrick Harmsz, won.
Driebergen, is schuldig en ten achteren aan de diaconie van Driebergen
100 gl van de diaconie van Hendrick Jansz in de winter 1673
ontvangen.

15-1-1675

Meijns Petersz is schuldig aan de diaconie van Driebergen … gl [niet
ingevuld] van gekocht boekweit op 13-8-1673 en vermits de francen
oorlogh niet connen genieten [acte is niet af]

4-2-1676

Gerecht estimeert in het huis van de weduwe van Meijndert Woutersz
van Broeckbergen, op verzoek van Gijsbert van Vulpen voor hemzelf en
als oom en momber van de twee onmondige kinderen van Wouter
Meijndertsz van Broeckbergen x Lijntje Teunis, mitsgaders Hendrick
Meijndertsz van Broeckbergen mede voor zichzelf en als oom van de
twee onmondige kinderen van Hendrick Jacobsz van Velthuijsen x
Cornelia Meijndertsz van Broeckbergen, zijn overleden zuster, en
Johannes van Broeckbergen, een huis en hofstede berg en schuurberg
en halve schuur te Werkhoven waar Jan Petersz de Wael ten noorden,
de remonstrantse kerk ten oosten, Cornelis Gerritsz van den Nijendijck
ten zuiden en t Santpad met de herenweg ten westen gelegen zijn, op
800 gl. En een huis en hofstede berg schuur en bakhuis etc te
Werkhoven waar de erfgenamen van de vrouw van Muijswinckel ten
westen en noorden de herenweg ten oosten en Daem Pietersz de
Bruijn ten zuiden gelegen op 850 gl. En de huisraad. Met een
opsomming van de goederen per kamer geordend. Geen boeken.

9-11-1677

Aert Woutersz op Schevichoven enichsints sieckelijck sijnde ende
verklaerden in qt als momboir van de twe onmundige kinderen van
Cornelis Gerritsz Bosch, genaemt van Ommeren x Maijghjen Jans, in
hun leven gewoond hebbende te Woudenberg, te constitueren Weijer
Jans van Ginckel en uit zijns comparants naam van Rijck Elbertsz x
Neeltje Hendricks te innen de penningen volgens contract van 27-41675 voor notaris Doorslagh gepasseerd.

24-4-1678

Jan Cornelisz van Pappelendam als vader van Maria Jans van
Pappelendam, ter eenre, en Cornelis Jansz, won. Sterkenburg in de
wandelinge genaemt den advocaet met assistentie en toedoen van
Joost Ponssen sijn gecoren voorspraeck in desen ter andere zijde, in
der minnen ende vrientschap overcomen ende geaccordeert, over de
defloratie ofte beslapinge bij den voorsz Cornelis Jansz aen den voorsz
Maria Jans gepleecht in manieren als hier na volcht. Cornelis geeft haar
150 gl contant. Hij hoeft dan het kind niet te onderhouden.

2-7-1678

Splinter Ponsen van Velpen, j.m., constitueert Jannigje Bunt wed Pons
Petersz van Velpen, zijn moeder, om te innen de penningen als bij
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overlijden van Anthonij Ponsen van Velpen, zijn halve broer, mitsgaders
desselfs huijsvrouw ende kindt respectievelijk, aanbestorven zijn
3-1-1679

Hendrick van Vhesen, burgemeester van Wijk bij Duurstede x Cornelia
du Pont moeten tot noodzakelijk behoef en onderstand van de gemene
familie, aankoop van enige goederen alsmede tot reparatie en
melioratie van hun huizen en landerijen en betaling van de ongelden,
nemen leningen van mr. Adriaen Poth, ordinaris raad in het Hof van
Holland en Westfriesland, als op 26-1-1671 1000 gl, op 9-5-1674 1000
gl, op 11-12-1674 2500 gl, op 5-6-1675 500 gl, op 9-10-1677 1000 gl,
op 2-12-1677 500 gl, op 24-5-1678 600 gl en opo 6-9-1678 1000 gl, en
nu nog 1500 gl.

13-1-1679

Peter Aertsz Zeman ook namens Willem Petersz Zeman, en Hendrick
Jansz van Cruijsbergen zijn oom vermits sijne minderjaricheijt,
constitueert zich borg voor het gerecht van Leersum en de mombers
van het nabenoemde onmondige kind voor de insuffisantie van Gerrit
Petersz Zeeman x Maeijchje Gerrits, te Leersum wonende, voor 80 gl
die deze echtelieden schuldig zijn aan Maria Meertens Lodder,
minderjarige dochter van Meerten Jansz Lodder x de voornoemde
Maeghje Gerrits.

3-2-1679

Johan van Vollenhoven x Sophija Vernoij en als mede-momber en
gemachtigde van Jacobus du Castell, tezamen mombers over zijn
vrouws zusters onmondige kinderen, constitueren Allaert Zipperdt,
procureur te Zevenaar, om te innen van Gerrit ten Haeff rekening als
tussen hem en de comparante nog open staat.

4-5-1680

Johannes Colonius, predikant in Den Briel, constitueert Johan
Boschman, procureur voor het Hof van Utrecht, om van Petrus Pollion,
predikant te Woudenberg, te vorderen tot betaling van 200 gl die hij van
hem geleend heeft.

22-3-1681

Daem Pietersz de Bruijn en Hendrick Pietersz de Bruijn, broers, medeerfgenamen van Pieter Adriaensz de Bruijn x Jannigje Jacobs Hoeff,
gewoond hebbende te Ameide, constitueren Govert de Bruijn, hun
broer, om voor stadhouder en leenmannen van de Lecq te verheffen 4
morgen land op de polder Liesvelt onder Ameide, hun door dood van
hun vader aangekomen. Zonder enig recht te reserveren tbv Marrigje
Jacobs wed Adriaen de Bruijn

9-6-1681

Anthonij Stochius, schout te Werkhoven, als getrouwd met Catharina
Zaunschlifer, dochter van Johan Martini Zaunschlifer, baljuw, als in
huwelijk gehad hebbende Catharina van de Schelling die een dochter
was van Maria Pieters wed Pieter Simensz van de Schelling, en in die
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kwaliteit als 1/3 eigenaar van de helft van een huis aan de Herengracht,
genaamd het Blauwe Schaap, gekocht en bewoond wordende door de
heer Dirck Munter, schepen van Amsterdam, constitueert Reijnier van
Rijnevelt, domheer St. Marie te Utrecht, zijn zwager, om te
transporteren te Amsterdam, zijn portie in het huis aan Munter. 12-61681 idem. En 25-6-1681 idem.
20-10-1681 Hendrick Meijndertsz van Broeckbergen als oom en Jannigje Cornelis
van Maersen wed Meijndert Woutersz van Broeckbergen als
grootmoeder van de drie onmondige kinderen van Gijsbert van Vulpen
x Geertje Aerts Vereem, Willemina, Cornelia en Elisabeth Gijsberts van
Vulpen, en hebben in erfkoop verkocht aan Cornelis Gerritsz van den
Nijendijck de halfscheijding van 4 morgen bouwland in ’t Goij.
6-1-1682

Harman Cornelisz de Roij, won. Werkhoven, heeft verhuurd aan Egbert
Cornelisz Vermeulen, won. ’t Waell, 1,5 morgen weiland te Schalkwijk
onder blockhoven naast Huijbert Petersz aan de noordzijde is gelegen

15-2-1682

Hendrick Adriaensz Cooth x Helena Beerntsz de Weerdt, beide gezond,
testeren. Hendrick institueert tot zijn erfgenamen Adriana Anthonij en
Maagje Hendricksz Cooth, zijn kinderen. Helena institueert aan het kind
van Cornelis Beerntsz de Weerd, haar broer, genaamd Marigje 30 gl en
aan de kinderen van Jan Beerntsz de Weerdt, haar broer, eveneens 30
gl aan ieder van hen, nl. Maria, Cornelis en Beernt Jansz de Weerdt.
Op 13-3-1691 compareren Hendrickje Barten Held, eerst wed. Cornelis
Beernts de Weert, nu huisvrouw van Jacob Jacobsz, won. Everdingen,
als moei en voogdes van Marrigje Cornelis de Weert, Lijsbet Cornelis
gewezen wed. Jan Beernts de Weert nu huisvrouw van Anthonis
Petersz van Ackoij, won. Diefdijk onder Culemborg, als moei en
voogdes van de drie onmondige kinderen van Jan Beerntsz de Weert,
en Anthonis Ijsbrantse van Zijdervelt, won. Diefdijk, als neef en gekoren
voogd van de voornoemde vier onmondige kinderen, bekennen
ontvangen te hebben van Anthonij Hendrix Cooth 60 gl tot betaling van
2 legaten van Helena Beernts de Weert in leven huisvrouw van
Hendrick Adriaensz Cooth

1-11-1682

Ruth Cooltjes, won. Werkhoven, stelt zich borg tbv Staten van Utrecht
voor het rantsoen als Johannes Meijndertsz van Broekbergen,
gerechtsbode aldaar, terzake van pacht vant sout ende hoorngelt over
Werkhoven Cothen en Den Nijendijck van 1682 verschuldigd is als
collecteur.

22-1-1684

Jan Cornelisz de Bie en Adriaen Anthonisz van Swol, beide won.
Werkhoven, consenteren dat Fredrick de Wael van Vronesteijn, heer
van Vronesteijn, van hunnentwege in de huur en verdere lasten van 12
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morgen bouw- en weiland met boomgaard die zij in 1683 van het
Barbara- en Laurentsgasthuis te Utrecht, te Werkhoven gelegen,
hebben gebruikt.
13-2-1684

Andries Jansz Bosch, won. Odijk, bekent verkocht te hebben aan
Harman Jansz van Seijst en Jan Hendricksz Goes 3 morgen groene
weijt onder Werkhoven, behorende aan den vicarije.

3-5-1684

Johan van Vollenhoven, gewezen schout van Werkhoven, constitueert
Jeremias Morboij om te ontvangen de restanten die hij ten achteren is
van de inwoners

22-2-1684

Jannigje Cornelis van Maersen wed Meijndert Woutersz van
Broekbergen constitueert Rudolph van Cuijlenburch, procureur te
Utrecht in omnibus ad lites in communia forma.

7-3-1684

Idem ter eenre en Hendrik Meijndertsz van Broekbergen, haar zoon, ter
andere zijde, verklaren ingevolge gerechtelijke estimatie van 4-2-1676
de huijsinge hofstede schuur berg bakhuis etc genaamd de Pelecaen
tbv haar zoon af te staan voor 850 gl mits ten zijnen laste nemende een
kapitaal van 600 gl tbv de kerk te Werkhoven en 50 gl van de reparatie
daarop tegenwoordig gevallen en nog te doen.

15-4-1684

Geurt van Boetselaer, schepen te Werkhoven, Geertruijt vande
Leemcolcq wed Claes Hol en Neeltje Hol, huisvrouw van Anthonis van
Swol, won. mede aldaar, attesteren ten verzoeke van Hendrickje
Adriaens de Bie, j.d., geb. te Werkhoven, dat zij weten dat Hendrickje
gewoond en gediend heeft als dienstmaagd ten huize van voornoemde
Claes Hol en zich getrouw gedragen heeft als een eerlijk en
deugdzame j.d. en dienstmaagd. En het misslag dat er in gezeide tijd
voorgevallen zoude mogen wezen was niet door de requirante maar
was een andere dochter gepleegd.

9-6-1684

Condities voor verkoop van koorngewas door Frederick de Wael van
Vronesteijn, onder Werkhoven en Bunnik gelegen. Het achterste stuk
wei gelegen op 8 morgen onder Bunnik voorheen door Herman
Cornelisz gebruikt, groot 2 morgen, ingezet bij Jacob Aertsz van
Munster op 28 gl en verhoogd door Dirck Gijsbertsz Roest met 4 gl. En
1,5 morgen bonen daarvoor gelegen op deze 8 morgen, tiendvrij,
ingezet bij uts om 12 gl en is koper gebleven. En onder Werkhoven nog
4 akkers bonen gelegen naast het land dat Anthonis Cornelisz de Roij
gebruikt, groot 3 morgen, ingezet bij Jacob Aertsz Munster voor 12 gl
en door hem gekocht. En 3 morgen bonen liggende naast op het land
van de verkoper en ingezet bij Dirck Gijsbertsz Roest/Vorst voor 64 gl.
En 4 morgen garst tussen het heck of hofstede en ’t Santpadt van
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Cornelis Anthonisz Uijtman boven en Anthonij Cornelisz de Roij
beneden, ingezet bij Dirck Gijsbert Roest voor 126 gl en verhoogd bij
Jacob Aertsz van Munster met 14 gl. En 2,5 morgen garst tussen de
dijk en de Rijneweide op het land van de heer verkoper, ingezet bij
Munster voor 130 gl en verhoogd door hem met 13 gl. En 2 morgen
witteweit mede als voren elegen op 2 akkers, ingezet door Cornelis van
Rhijn voor 40 gl en verhoogd bij Dirck Gijsbertsz Vorst met 9 gl. En nog
3 akkers witte haver ingezet bij Dirck Gijsbertsz Vorst om 37 gl en
verhoogd met 7 gl.
2-3-1685

Sr. Jacobus van Driel, schout van Werkhoven, Hoog en Laagraven,
Catharinen, als gemachtigde van zijn moeder, ter eenre, en Gijsbert
Cornelisz Hol ter andere zijde, verklaren over het gebruik en het
bouwen van een hofstede groot 42 morgen gelegen in het Maurixevelt,
de erfgenamen van Gerrit van Driel toebehorende, geaccordeerd te zijn
dat Hol het huis etc met de boomgaard etc zal bewonen en gebruiken
voor 40 gl. En het bouwland met een knecht behoorlijk zal eren tot zijn
kosten.

2-4-1686

Paulus Claesz van Maerle verklaart ten verzoeke van Jan Abrahamsz
van Couwenhoven op de markt te Utrecht verkocht te hebben een rode
melkkoe staande tegenwoordig ten huize van Jan Willemsz Verhaer
binnen Odijk

2-4-1686

Jan Willemsz van Oostveen, oud omtrent 40 jaren, won. Wickenburch,
verklaart ten verzoeke als idem dat Jan Abrahams vorig jaar op de
Utrechtse Palmmarkt van Willem Anthonisz heeft gekocht zekere
zwarte aftandse merrie en een rode melkkoe in het erfhuis van
Meijndert Cibrandsz tot Zeist, staande nu bij Jan Willemsz Verhaar te
Odijk en zo bericht betaalt voor de schuld van ene Willem Hermsz
geëxecuteerd.

2-4-1686

Laurents Huijbert van Vonkenburch, oud omtrent 33 jaren, won. Odijk,
verklaart ten verzoeke als idem, dat Jan Abrahamsz verleden zomer
heeft gekocht in het erfhuis van juffr. van Goltsteijn op Rijnauwen een
zwarte merrie, staande tegenwoordig ten huize van Jan Willemsz
Verhaer te Odijk.

2-4-1686

Cornelis Anthonisz Uijtman, oud-buurmeester van Werkhoven, bekent
dat Jan Abrahamsz Couwenhoven op de utrechtse beestenmarkt
gekocht heeft een rode melkkoe tegenwoordig staande op de stal van
Jan Willemsz Verhaer tot Odijk.

11-10-1686 Harmen Volckensz x Neeltje Jacobs van Kesteren, die eerst wed. was
van Cornelis Jansz van Velpen ter eenre, en Annigje Cornelis van
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Rhijn, wed. Jan Petersz van Velpen, en uit dien hoofde grootmoeder,
en Peter Jansz van Velpen als oom van Aeltje Cornelis van Velpen,
onmondige dochter van Cornelis Jansz van Velpen bij Neeltje van
Kesteren verwekt, ter andere zijde, houden boedelscheiding.
6-2-1687

Gijsbertje Jans wed Fredrik van Voorst constitueert Henricus Ribbius,
procureur van het Hof van Utrecht, om in de zaak tussen haar en Pieter
Quarebbe, heer van Ouden-Rhijn.

2-11-1687

Gijsbert Cornelisz Hol, won. Werkhoven, constitueert Justus van
Woudenberg, procureur voor het Hof van Utrecht, speciaal in de zaak
contra Jacobus van Driel, schout van Werkhoven.

9-5-1687

Maria Cornelis van Seijst wed Hendrick Petersz de Wael heeft verkocht
aan Jacob Jansz van Uje drie koeien voor 50 gl.

17-7-1687

Condities waarnaar Cornelis Gerritsz van Nijendijck verpacht de
boomvruchten van zijn boomgaard te Werkhoven, strekkende uit de
Hamerweg tot de Achterweg, waar de kinderen van Gijsbert van Vulpen
nog met boomgaard ten zuiden en Adriaen Adriaensz met bouwland ten
noorden aanleggen, groot 1 morgen. Ingezet bij Rutger Sondach van
Loreijnen voor 56 gl. En tot borgen gesteld Dirck Gijsbertsz Vorst en
Thijs Dircksz Vorst. En is overgenomen door Dirck van Rossum.

17-12-1687 Cornelis van Wijk constitueert Justus van Woudenberg in de zaak
contra Cornelia Jans.
27-1-1688

Willem Cornelis de Ridder van Groenesteijn constitueert Johan Andreas
Becker om vanwege hem nevens Diderick Johan Albrecht de Ridder
van Groenesteijn, heer van Rijnesteijn, zijn broer, bij te wonen de
conferentiën met Hendrick van Alckemaede van Berckenroode, heer
van Berckenrode, nopende de erfenis van Johan Anthoine de Ridder
van Groenesteijn.

8-2-1688

Idem stelt zich borg voor de patronen der beursen van dhr Gauda
zaliger tbv Fredrick van Merkerck, advocaat.

2-10-1688

Gijsbert Cornelisz Hol, won. Werkhoven, constitueert Thomas Vosch
van Avesaet, procureur, contra Jacobus van Driel.

22-2-1689

Daem de Bruijn constitueert Rutger Cooltjens, zijn zwager, om te
Ameide ten huize van Marrigje Jacobs wed Adriaen de Bruijn, zijn
overleden broer, boedelcedulle op te richten en boedelscheiding te
houden.
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17-3-1689

Hendrick Adriaensz Cooth ter eenre en Gerrit Cornelisz van Dalenoort,
Anthonis Beerntsz de Roij, Jan Jansz van Meerwijk, Anthonis Cornelisz
Uijtman, en Willem Harmsz van Oostveen ter andere zijde over zekere
obligatie van 300 gl waarvan het vierde part de op 10-3-1689 aan Jan
Willemsz van Rossum is gecedeerd, in der minne geaccordeerd dat
ieder van de twee contrahenten aan Hendrick Cooth zullen betalen 536-10, blijvende de rest van de 300 gl, nl. 33-6-13 tot laste van Hermen
Cornelisz de Roij als wegens de erfgenamen van Cornelis Hermsz de
Roij tot het 12e part verplicht en gehouden.

1-4-1689

De gezamenlijke erfgenamen van Anthonis Hendricksz van Dorresteijn
zijn geaccordeerd over de post van 50 gl bij Hendrick Gerritsz de Cruijff
met Aeltje Anthonis van Dorresteijn meerder als d’andere drie
erfgenamen ten houwelijk genoten had en op 7-2-1688 tot uitspraak
van onpartijdige tot boedels behoef waren gereserveerd. Getekend
door Jan Thonisz van Dorresteijn, Hendrick Gerritsz de Cruijff en Tijs
Cornelis van Rijsenborch.

20-4-1689

Condities waarnaar Anthonis van Rhijn en Peter van Zijll als mombers
over het onmondige kind van Neeltje van Zijll hun zuster en
schoonzuster verwekt bij Arien Aelbertsz van Oostweert in het
openbaar verhuren 3 morgen weiland onder Maarseveen. Ingezet bij
notaris Verhaar op 40 gl. Naderhand op 20-4-1689 uit de hand gepacht
bij Gerrit Jansz Block voor 42 gl. Borgen Willem Gerritsz en Hendrick
Gerritsz, beide tot Maarseveen.

2-1-1690

Anna Westeneng, laatst wed. Hendrick Hermsz van Seijst, won.
Driebergen, als principaal en Teunis Jansz Haerman, haar zoon, won.
Leusderbroek, en Jan Jansz Haarman, haar zoon, won. Hardenbroek,
tezamen als borgen, nemen lening van de diaconie van Driebergen van
300 gl. Zij stellen hun goederen en personen als onderpand. Anthonis
Jansz Haerman stelt tot meerdere securiteit en als een pant der minnen
in handen van de diaconie een obligatie van 200 gl die bij hem tot laste
van Aris Jansz, won. Doorn, tot date deses was gehouden, dd. 14-31688.

2-1-1689

Jacob Jansz Haerman verklaart met zijn kennis en welbehagen heden
bij Anna Westeneng, laatst wed. Hendrick Hermsz van Seijst, als
principaal, en onder de borgtocht van Teunis en Jan Jansz Haerman,
zijn broers als borgen van de diaconie van Driebergen 300 gl te hebben
geleend. Jacob is oudste zoon.

8-2-1690

Elsgen Lamberts wed Willem Goes, won. Heijcop, geassisteerd met
Jan Fransen Verweij haar tegenwoordige bruidegom, ter eenre, en
Hendrik Goes en Denijs Goes als ooms en voogden van Gijsbert Goes
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cleijn ende onmundich kint van Willem Goes aan haar verwekt ter
zandere zijde, houden boedelscheiding.
9-5-1690

Rutger Sondach van Loreijnen heeft verkocht aan Jan Jansz Vermeent
een huis in Werkhoven strekkende uit de Brenck tot de boomgaard nu
competerende Herman van den Bongaert.

22-3-1691

Geertje Cornelis van Utrecht, huisvrouw van Jan Gijsbertsz vande
Emmercuijl, won. Werkhoven, verklaart ten verzoeke van de weduwe
van Johan van Vollenhoven, gewezen schout van Werkhoven, Dirck
Cornelisz van Utrecht, haar innocente of onnosele broer, was- en
slaapgeld jaarlijks voor 40 gl bij de diaconie zou worden voldaan.

20-5-1691

Johan van Wijck, burger en paardenkoper te Utrecht, heeft verhuurd
aan Johan van Broekbergen, gerechtsbode te Werkhoven, 6 morgen
land aan de westzijde van de kerk te Werkhoven.

1-6-1691

Johannes de Bruijn, bejaarde j.m., won. Werkhoven, ter eenre en
Adriaen Pietersz van Tienhoven, won. Vianen, ter andere zijde,
accorderen over de uitkoop van drie onmondige kinderen Peternella,
Peter en Jannigje Daems de Bruijn, niet alleen minderjarig maer cleijne
kinderen bij Daem Petersz de Bruijn en Lambertje Pieters van
Tienhoven verwekt.

3-8-1692

Johannes de Bruijn ter eenre en Johannes Tienhoven en Adriaen
Pietersz Tienhoven accorderen over deze boedel.

5-7-1692

Condities waarnaar Willem van Bambrugh 1,5 morgen
somerwaagsewintergerst gelegen op de Voetakkers bij Jan Cornelisz
de Bie te velde gebracht, verkoopt. Ingezet bij Geurt Phaesz van
Schalckwijck om 85 gl. en verhoogd door hem met 5 gl.

22-12-1692 Claes Petersz van Oostveen, wed Grietje Aelberts, ter eenre, en Jacob
Petersz de Greef x Marrigje Aelberts, en uit dien hoofde voor 1 staak,
en ook nevens Aert Jansz als verswagert sijnde geweest aen Anthonis
Aelbertsz met haar beiden mombers over Metgen Anthonis, onmondige
dochter van Tonis Aelbertsz voor de 2e staak, Jan Aelbert, Aefgen en
Marrigje Jans, onmondige kinderen van Jan Aelbertsz voor de derde
staak, en Reijer, Aert en Maagje Westeneng, meerderjarige kinderen
van Jan Westeneng en Dirckje Aelberts voor de 4e en laatste staak en
alzo universele erfgenamen van de voornoemde Grietje Aelberts ter
andere zijde, houden boedelscheiding.
1-11-1692

Condities waarnaar Willem Jansz van Dijk op de Horst in het openbaar
zal verkopen de have en wat meer te voorschijn zal worden gebracht.
Een rode koe bij Beernt Arisz aende Amersfoortseweg voor 24 gl.
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Borgen Jan Hendricksz en Jan Cornelisz van Soestweert. Verder
goederen verkocht aan Cornelis Jansz de Wael met borgen Jacobus
van de Cruijfhof en Brant Hendricks. Geurt Elisz, Wouter Tonisz, te
Odijk, met borgen Jan Meijersz en Jan Willemsz van Buren, alle tot
Odijk. Cornelis Adriaensz Verkerk. Jan Willemsz van Buren met borgen
Wouter Anthonisz en Jan Meijersz. Jan Dircksz van Weerdenburg.
Beernt Arisz van de Amersfoortseweg. Jochem Tonisz. Gijsbert Goes
met als borgen Cornelis van Hulst en Gijsbert Cornelisz Stertman. Ruth
Sondach met borgen Cornelis Jansz de Wael en Jacob Jansz vande
Cruijthoff. Christiaen Screvingen met als borg Arent van Hoeflaken. Jan
Dircksz van Weerdenburg. Hendrick Gerritsz, waard te Maarn, met als
borgen Jorden Cornelisz en Jacob Lambertsz, allen te Maarn. Dirck
Willemsz aan de Boom te Doorn. met als borgen Hendrick
Blanckesteijn en Adriaen Dircksz aan de Stenenbrug. Adriaen Dircksz
aan de Stenenbrug met als borgen Gerrit Vernier den ouden en Dirck
Willemsz van Oostrum. Brant Hendricks Slunt met als borgen Ruth
Sondach en Cornelis Hendricksz. Peter Hendricksz van Leersum. Jan
Philipsz met als borgen Peter Hendricksz van Leersum en Gijsbert
Evertsz op Kruijsbergen. Jan Dircksz van Weerdenburg. Ruth Sondach
met als borgen Jan Cornelisz van Diest, waard van het huis ter Heiden
en Jan Rutten van Lockhorst. Ruth Sondach met als borgen Brant
Hendricks Slunt en Jacobus Jansz van de Cruijthoff. Jacob Gijsbert aan
de Bilt met als borgen Jan Gerritsz en Jan Gijsbertsz allen aan De Bilt.
Thomas Rhijn. Jan Cornelisz. Hendrick Evertsz van Cronenburgh.
9-7-1694

Condities voor de publieke verkoop door Jacob Schouten,
burgemeester der Wesep, van het koorngewas van Jan Hol en Joost
Pons van Achthoven te Cothen te velde gebracht. Ingezet bij Govert
Vermeulen voor 107 gl. Borgen Huijbert de Vries en Thonis Sweeren.
En de halfscheiding van zes akkers weit aan de gemene herenweg
ingezet bij Anthonis Willemsz van Rossum om 99 gl. Borgen Jan
Cornelisz Hol en Thonis Cornelisz Hollander. Nog het volgende perceel
ingezet bij Harmen Cornelisz de Roij voor 150 gl. Borgen Willem
Cornelisz van Nijkercken en Huijbert de Vries. Nog 2,5 boven
d’halfscheiding ingezet bij Steven Arisen van Montvoort om 44 gl.
Borgen Jan Hermsz van Velpen en Adriaen Cornelisz de Graeff. Nog
de halfscheiding van 3 morgen groene erwten ingezet bij Jan Cornelisz
Hol voor 39 gl.

28-7-1694

Juffr. Johanna Porcelius wed Gerrit Vernoij, in leven concierge van de
Ed. Camere binnen Utrecht, verklaart Johannes Vernooij en Cornelis
Vernooij, zonen, Gerrit van Vliet x Anthonia Vernoij, Johan van
Broekbergen x Grietje Vernoij, Jan Gerritsz Hertoch x Adriana Vernoij,
dochters van Gijsbert Vernoij, en uit dien hoofde erfgenamen van
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Gijsbert Vernoij x Adriana de Jongh, geheel en al te quiteren en te
ontslaan van de kooppenningen van 1000 gl op 8 morgen land te
Werkhoven volgens koopcedulle van 18-9-1662.
21-11-1694 Magdalena Elisabeth van Allendorff wed Du Chaullou verklaart
verhuurd te hebben aan Jacob Hendricksz Thoen 4 morgen weiland in
haar hofstede de Winkel onder het gerecht Nijendijk.
7-3-1695

Hendrick Thomasz van Waveren, gerechtsbode van Doorn, verklaart
nevens zijn broer Cornelis Thomasz van Waveren, een medeerfgenaam ab intestato te zijn van Neeltje Thomas van Waveren, hun
zuster, in leven huisvrouw van Anthonis Cool, des nachts tusschen den
4e en 5e-3-1695 overleden te Houten, constitueren Cornelis Jansz van
Isendoorn, smid te Doorn, om de erfenis af te wikkelen.

9-4-1695

Anthonij Cool wed Neeltje Thomas van Waveren ter eenre, en Gijsbert
en Dirckje Cornelis van Waveren als gemachtigden van Cornelis
Thomasz van Waveren mitsgaders Cornelis Jansz van Isendoorn ter
andere zijde houden boedelscheiding.

16-5-1695

Jan van Munster x Maria Krijnen, burgers en inwoners inde Bemuurde
Weerd buiten Utrecht, verklaren op verzoek van Fredrick van Bemmel
dat zij op 6-5-1695 een missive hebben ontvangen uit Ijsselstein en met
de hand van Claes van Bemmel, des requirants zoon, en Jannigje
Brants Slunt resp. ondertekend, waarin zij verzocht werden naar
Werkhoven te gaan en aan hun ouders consent te bevorderen voor hun
huwelijk. De volgende dag zijn zij naar Werkhoven gegaan ten huize
van Brant Hendricksz Slunt. Ds. Gisbertus van Uije, van Werkhoven, is
hier ook bij betrokken. Heel verhaal. Met een acte van Maria Claver,
huisvrouw van ds. Van Uije over de huwelijksproclamatiën.

29-5-1695

Hendrick Thomasz van Waveren x Cornelia Logens van Hagenouw,
won. Doorn, verklaren uit zonderlijke redenen te geven aan Thomas
Hendricksz van Waveren, hun zoon, bij gifte onder de levenden erfelijk
en onwederroepelijk ¼ van 14 morgen bouw- en buntland, ¼ van een
huis met 3 morgen bouw- en buntland en ¼ in een huisinge en hofstede
en grond daar annex alles te Doorn, en ¼ in een huisinge en hofstede
met ongeveer 9 morgen land in Nederlangbroek, en ¼ in een huisje
binnen de stad Wijk bij Duurstede, waarvan de bescheiden berusten
onder Anthonis Cool als eigenaar van de helft van deze landen en
huizen. Deze ¼ parten zijn hen aangekomen door overlijden van
Neeltje Thomas van Waveren.

27-8-1695

Anthonij Cool wed Neeltje Thomas van Waveren ter eenre en Thomas
Hendricksz van Waveren en ook namens Lodewijk van Waveren, zijn
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minderjarige, absente broer, en waarvoor desselfs vader Hendrick
Thomasz van Waveren (vermits zijn onmondigheid) mede
compareerde, als erfgenamen van Neeltje Thomas van Waveren
ingevolge boedelscheiding van 9 april jl. delen kooppenningen van een
huis in Houten.
5-9-1695

Jan Jansz Vermeent, won. Werkhoven, is op 3-9-1695 door Johan van
Broekbergen, bode van Werkhoven, geïnsinueerd en gedemuntieerd
Cornelis Petersz de Wael, zijn huisvrouw noch vordere familje niet
soude hebben t’huijsvesten ofte inne te slaen, ofte sulx gedaen
hebbende te doen delogieren.

12-10-1695 Harmen Hermansz van den Bongaert, won. Werkhoven, tot laste van
Cornelis van Ommeren, won. Cothen zou kunnen of vermogen
gebruiken niet alleen afstand te doen maar ook Van Ommeren te
quiteren van alle smarten tijdsverzuim verschotten en anderszinds.
15-10-1695 Condities waarnaar Jan Cornelisz Blanckesteijn in het openbaar
verkocht heeft zijn have aan Adriaen Anthonis van Swol, met als borg
Jan Cornelisz Hol. Johannes de Pauw, Jan Hol, borgen Folkert Both.
Cornelis Vernooij. Jan Blanckesteijn. Johan de Pauw, borg Herman
Volkensz. Gerrit de Cruijff uit Overlangbroek. Arrisz Jansz van
Spijkhorst. Willem Dircksz uit ’t Goij, borgen Bastiaen en Boudewijn de
Moelre, alle ’t Goij. Boudewijn de Moelre, borgen Anthonij Willemsz
Vernoij en Bastiaen de Moelre. Jan Joosten de Kruijff, borgen Willem
en Hendrick Eelgisz. Jan van Bemmel, borgen Cornelis Tonisz van
Nijkerken en Anthonij van Bemmel Spijkhorst voor all. Willem Jansz van
Benk, borgen Jan Hol en Huijbert Wttewael. Jan Hol, borgen Jan Jansz
van Scherpenzeel en Cornelis Dircksz Hol. Rosch Jansz van
Broeckhuijsen, borgen Jan Anthonisz van Ommeren en Cornelis Jansz
van Broeckhuijsen. Teunis Cornelis Cornelis Vernoij in Nederlangbroek,
borgen Erris Jansz van Spijkhorst. Cornelis van den Nijendijk. Bastiaen
de Moelre. Jan Anthonisz van ommeren, borgen Thonis en Rosch
Jansz van Broekhuijsen. Herman Volckensz, borgen Thonis en Rosch
Jansz. Jan van Bemmel. Jan Cornelisz de Jongh, borgen Anthonij
Vernoij en Evert Bennekom. Jan Jansz van Scherpenzeel, borgen Jan
Hol en Huijch Jansz van Scherpenzeel. Cornelis van den Nijendijck.
Cornelis Jansz Vosch, borgen Jan Anthonisz van Ommeren en Ros
Jansz van Broekhuijsen. Jan van Bemmel. Pieter Voorburgh. Bastiaen
de Moelre. Johannes de Pauw. Jacob Petersz van Kuijk, borgen Jan
Jansz Lego en Dirk Pappelendam. Cornelis Jacob Spijkhoven. Jacob
Cornelisz Spijkhoven. Dirk Gijsbertsz Vort, borgen Hendrick Gijsbertsz
Croes en Anthonis Jansz Bouman. Jan van Bemmel. Adriaen van Swol,
borgen Jan Hol en Huijbert Wttewael. Peter van Velpen, borg Peter van
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Velpen de jonge. Jan Jansz Lego, borgen Teunis Cornelisz van Cothen,
smid te Neerlangbroek, en Anthonij van Nijkerken. Peter Adriaensz van
Velpen. Adriaen Anthonisz van Swol. Wouter Jacobsz Woertsz.
Hermen Vernoij. Cornelis van Schaijck, borgen Hendrick Willemsz en
Lubbert Petersz. Jacob Hendricksz tHoen. Jan Cornelisz driftharder.
Dirck Beernts van Cothen. Jan Carre, borg Eerst Dircksz van Doorn.
Steven Aertsz van Montfoort.
29-10-1695 Grietje Boumeister laatst weduwe Huijbert de Vries verklaart tot haar
enige en universele erfgenaam te institueren Anthonis en Jan Anthonisz
Haarman, haar twee minderjarige zonen, staande huwelijk aan
Anthonis Haarman verwekt, ieder voor de helft.
29-10-1695 Teunis Roelofsz van Ingen, j.m., geassisteerd met Roelof Cornelisz van
Ingen, zijn vader, ter eenre, en Grietje Boumeister, laatst wed. Huijbert
de Vries, ter andere zijde, maken huwelijkse voorwaarden.
7-11-1695

Florentina van Matenesse, douariere van Johan van Hardenbroek,
constitueert Johan Vechter, notaris om op zaterdag 9-11-1695 publiek
aan de meest biedende te verkopen een canonicale tourprebende in
den capittele van den dom door haar getrokken uit de loterije die te
Amersfoort in augustus 1695 is gehouden. En nog een canonicale
tourprebende.

10-11-1695 Jan Jansz de Wael, ruiter, geb. Werkhoven, verklaart tot een mederuiter onder het regiment van Godard van Rheede, graaf van Athlone,
vrijheer van Amerongen, Ginkel en Elst, kolonel ten dienste der
Verenigde Nederlanden etc etc en te reguleren onder de compagnie
van dhr ritmeester N.N. de persoon van Jan Racx/Raxen, geb. Bunnik.
20-12-1695 Adriana van Spithoven wed Bastiaan de With, won. Werkhoven,
constitueert Justus van Cuijlenborch als rentmeester van het convent
van St. Servaes om publiek te vekropen 2 morgen land onder Galekop.
3-9-1696

Jan Jansz Vermeent wed Cecilia Jacobsz van Stralen ter eenre en
Pieter den Hertoch x Maria Jacobs van Stralen en uit dien hoofde enige
en universele erfgenaam van Cecilia van Stralen ter andere zijde,
houden boedelscheiding.

6-11-1696

Jan Ruttensz van Lokhorst en Willem Jansz van Rhijn verklaren
tusschen haer comparanten geschil was ontstaen over sekeren
inventaris bij de wed. Hendrick Willemsz van Velpen des eersten
compts jegenwoordige huisvrouw op 6-6-1674 doen maeken mitsgrs
den opgevolgden accoorde van 31-10-1674 uit kracht van welke de 1e
compt sustineerde gerechtigd te zijn tot het repeteren van 117-1 op 1916

2-1678 wegens houtkoop voor des 2e compnts vader aan de vrouw van
Rijsenburg (en waarvoor Hendrick Willemsz borg was geworden)
betaald en de 2e compt ter contrarie dat hij als een mede-erfgenaam
van Hendrick Willemsz van Velpen uit kracht van dat akkoord van de
borgtocht en alle andere lasten van die boedel moet worden ontheven.
Jan Rutten verklaart van de 117-1-0 af te staan en Willem te
indemneren en schadeloos te houden.
27-4-1697

Willem Jansz Wesenberch wed Geertruijt van Spithout ter eenre en
Grietje Jans Kopper bejaarde dochter maken huwelijkse voorwaarden.

5-7-1697

Condities waarnaar Magdalena Elisabeth van Allendorph douariere du
Chaillou publiek verkoop het koorngewas op de hofstede de Winckel
onder Nijendijk staande. Eerst de helft van 2 morgen gerst ingezet bij
Jan Hendricksz van Domselaar voor 46 gl, borgen Johannes de Bruijn
en Cornelis van Domselaar. De helft van 2,5 morgen erwten niet
ingezet. De helft van 2,5 morgen rogge ingezet bij Jan van Beeck voor
102 gl, verhoogd door Cornelis van Domselaar met 3 gl, borgen
Hannes de Bruijn en Jan Hendricksz van Domselaar. Deze partij is bij
Jan van Beeck overgenomen. De helft van 2 morgen erwten ingezet bij
Jan de Kruijff onder Hardenbroek voor 19 gl, borgen Dirck Cornelisz
Pappelendam en Hermen Volckensz. De helft van 2,5 morgen weit
ingezet bij Jan van Beeck voor 130 gl. De helft van 1,5 morgen weit
ingezet bij uts, en verhoogd bij Jacob Hendricksz de Wael voor 73 gl.
Bij de voornoemde van Beeck overgenomen.

15-7-1697

Willem van Schaijck, won. Jutphaes Neereind, stelt zich borg voor alle
conditien en nacomingen van zekere huurcedulle bij Jacob Hendricks
Thoen op 21-11-1694 gepasseerd van M.E. van Allendorph.

6-4-1698

Hendrick Gijsbertsz Goes, won. Werkhoven, als vader over de
minderjarige kinderen aan Eijgje Jans zijn overleden huisvrouw
verwekt, Gijsbert Rutgersz x Anna Thijsz, won. Schalkwijk, Jan Jansz
van Nijkerken en ook namens zijn minderjarige broer en twee zusters,
won. Neerlangbroek, als mede-erfgenamen van Aaltje de Langh,
constitueren Cornelis Aertsz van Doorn, won. Amsterdam, hun zwager
en oom, om de erfenis van Aaltje de Langh af te wikkelen.

22-5-1698

Willem Volckersz van Nijkercken als grootvader en Jan Jacobsz van
Nellesteijn als aangetrouwde oom en samen voogden van Willem Jansz
van Nijkercken mitsgaders Gougje en Trijntje Jans van Nijkercken,
minderjarige zoon en twee dochters van Jan Willemsz van Nijkerken
aan Gerrigje Jans nevens nog een Jan Jansz van Nijkercken verwekt,
verklaren dat hen is voorgelezen een volmacht op 6-4-1698 bij Hendrick
Gijsbertsz Goes, Gijsbert Rutgersz van Seijst, Jan Jansz van Nijkerken
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voornt en in kwaliteit aldaar uitgedrukt op Cornelis Aertsz van Doorn,
won. Amsterdam, en dat zij daaraan hebben hun goed welbehagen en
daarmee conformeren.
12-7-1698

Worden de goederen publiek verkocht. Daniel van Berk. Jasper Tonisz
molenaar. dhr. Vinck. dhr. Voorburgh. Teunis Gijsbertsz op de
Wetering. Jacob Cornelisse. Cornelis Loeijen dekker aan de Doornse
molen, borgen Jasper Tonisse en Cornelis Gerritse. Oth Jacobse.
Cornelis Dirckse. Jacob Cornelisz huisman, borgen dhr. Pieter
Voorburgh en Theodorus van Reumst. Jan Huijbertse aan de
Beverweertse Steegh. Arie Jansen van Doorn. Jan Huijbertsz, borgen
Meijns Petersz en Olof Fransz. Anthonij Willemsz. Adriaen Aertsz van
Leersum, borgen Peter Hendricksz van Leersum en Peter van Velpen.
Willem van Rijn. Cornelis van Eck, borgen Cornelis Anthonisz en Peter
van Velpen. Cornelis de Backer. Claes Arrisse, borgen Cornelis Dircksz
van Scherpenzeel en Jacob Cornelisz Spijkhoven. Saar Jansse op de
Horst. Wouter Jacobsz. Jacob Prinsen. Abraham van Selm.

18-8-1698

Cornelis Aertsz van Doorn als gemachtigde van Willem Jansz van
Nijkercken, Gougje en Trijntje Jans van Nijkerken, kinderen van
Gerrigje Jans, Hendrick Gijsbertsz Goes als vader over zijn kinderen
aan Ijtje Jans verwekt, mitsgaders Gijsbert Rutgersz van Seijst en Jan
Willemsz Mank als ieder getrouwd aan een dochter van Adriaentje Jans
en alzo allen gezamenlijke erfgenamen van Trijntje Dircks die in haar
leven voor ¼ erfgenaam was van Aaltje de Lange, hun zuster, Ijtje
Gijsberts genaamd, verklaren uit kracht van testament van Aaltje de
Lange in leven wed. Pelgrum Jacobsz, Ijtje Gijsberts, Marijtje Dirx,
Trijntje Dirx en Melis Woutersz tezamen kinderen van Aeltje de Lange,
hun zuster, opgekomen zijn geweest 2 obligaties ter somme van 1600
en 60 gl, beide tnv Aaltje de Lange. Na overlijden van Aaltje de Lange
zijn eerst Melis Woutersz en daarna Marritje Dircks beide zonder
kinderen zijn overleden, en dat de kinderen van Ijtje Gijsbertje zonder
kinderen zijn overleden. De obligaties zijn dus geheel gedevolveerd op
Trijntje Dircks, van wie deze obligaties zijn gekomen op haar vier
kinderen, waarvan er sedert drie zijn overleden, kinderen nagelaten
hebbende. Zij verdelen deze obligaties nu.

28-8-1699

Huijbert Jansz Wttewael neemt lening van Adriaen Anthonisz van Swol
van 74 gl terzake van 2 jaren pacht van 8 morgen bouwland de
Buurkerk competerende, gelegen aan de gemene herenweg op
Kerkwijk te Werkhoven.

20-7-1699

Condities waarnaar Pieter Voorburg, advocaat op de Horst te
Driebergen, in het openbaar verkopen zal zijn derde gerf bij Jacob
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Cornelisse te velde gebracht. 1/3 uit 2 akkers in het Papenbosch
ingezet bij Peter Hendricksz van Leersum voor 33 gl, borgen Oth
Jacobsz van Garderen en Gerrit Eliasz van Daetselaer. Het derdegarf
uit alldaer ingezet bij Oth Jacobsz van Garderen om 34 gl, borgen
Jacob Cornelisz Spijkhoven en Jochem Anthonisz van Doorn. 1/3 uit 2
akkers boekweit gelegen aan de oostzijde van de Gooijerwetering
ingezet bij Claes Arisz van Dijck om 33 gl, borgen Cornelis Gerritsz van
Eck en Wouter Jacobsz Woerts. Nog 1/3 van 2 akkers aan de zuidzijde
van de voorsz ingezet bij Rijck Reijersz van Elst om 34 gl.
Opgehouden. Later ingezet Cornelis Anthonisz vant Hoogland voor 39
gl, borgen Abraham van Selm en Jacob Anthonisz Hoogland. Nog 1/3
uit 2 akkers uts in het middelste gemeijt naast de drift, ingezet bij
Anthonis Gijsbertsz Woerts op 39 gl, borgen Jan Hendricksz van
Renswoude en Hendrick Gijsbertsz Woerts. Daaraan zuidzijde naast
gelegen nog een akker ingezet bij Cornelis van Eck om 20 gl, borgen
Claes Adriaensz van Dijk en Adriaen Anthonisz van Doorn. Nog een
akker van 3 geweijnt naast de drift ingezet bij Jan Huijbertsz om 19 gl.
Opgehouden en naderhand ingezet om 21 gl, borgen Herman van
Reumst en Olof Fransz. Nog 2 akkers zonder de rogge ingezet bij
Jochem Anthonisz om 33 gl. Een kamp van de wetering ingezet bij
Heijman van Selm voor 40 gl, verhoogd bij Rijck Reijersz van Elst met
een gulden, borgen Saar Jansz en Rijck Jansz de Beer aan de
Odijkersteeg. En de helft van de voorstaande partij aan de zuidzijde
gelegen intgezet bij Claes Adriaensz van Dijk om 48 gl. Dehelft van het
kampje rogge gelegen bij Peter Petersz besembinder ingezet bij
Hendrick Gijsbertsz Woerts op 12 gl, verhoogd bij Harmen van Reumst
met 1 gl, borg Oth Jacobsz van Garderen. De derde garf uit een akker
boekweit staande achter de heer verkopers hofstede Bosschervelt aan
de zuidzijde van de rogge getekend nr. 1 en is bij de heer verkoper
ingezet om 21 gl en koper gebleven met 3 gl hoger. En de derde garf
van het volgende geweijnt getekend nr. 2, ingezet bij Jochem Anthonisz
van Doorn om 14 gl en bij dhr verkoper opgehouden met 4 gl hoger.
Nog 1/3 van een akker aan de zuidzijde van dezelve gelegen getekend
nr. 3 ingezet bij Mees Jacobsz van Garderen om 24 gl en bij dhr
verkoper verhoogd met 5-10. Nog een derde garf van 2 akkers in het
derde geweijnt naast de drift getekend nr. 4 is ingezet bij dhr verkoper
om 40 gl en door hem verhoogd met 3 gl. Nog nr. 5 aan de zuidzijde
van het voorsz perceel gelegen ingezet bij Rijk Reijersz van Elst om 36
gl bij dhr verkoper verhoogd met 3 gl. Nog de derde garf van 2 akkers
naast de drift int 4e geweijnt getekend nr. 6, ingezet bij Mees Jacobsz
van Garderen om 42 gl, bij de verkoper verhoogd met 2 gl. Nog de
derde garf van 2 akkers aan de zuidzijde van dezelve gelegen getekend
nr 7 ingezet bij Oth Jacobsz van Garderen om 44 gl en bij de verkoper
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verhoogd met 4 gl. Nog de helft van het buntcampje staande aan de
oostzijde van de Herenweg, wezende tiendvrij door de koper moet selfs
bearbeiden getekend nr. 8, is ingezet bij Jan Hendricksz van
Renswoude om 40 gl, bij de verkoper verhoogd met 3 gl. Nog de
wederhelft ingezet bij de verkoper om 44 gl en door hem verhoogd met
2 gl. En een tiendvrij akkertje rogge verkocht aan Cornelis Jansz
Backer ende gelegen Peter Petersz van Amersfoort besembinder
ingezet bij Oth Jacobsz om 24 gl, borg Herman van Reumst.
Naderhand overgenomen bij Hendrick Gijsbertsz Woerts. En een kamp
boekweit aan de zuidzijde van de Beverweerdsesteeg t hoogste te
bergwaart bij Claes Adriaensz van Dijk om 70 gl. De slag verhoogd bij
Saar Jansz met 2 gl, borgen Rijck Jansz de Beer en Rijck Reijersz van
Elst.
13-10-1699 Jan Jansz van Nijkerken en Gougje Jans van Nijkerken, beide
meerderjarige kinderen van Jan Willemsz van Nijkerken x Gerrigje
Jans, approberen het ontslag van Cornelis Aertsz van Doorn wegens
twee obligaties ter somme van 2200 gl.
24-11-1699 Cornelis Cornelisz Pappelendam heeft verhuurd aan Jan Hermsz van
Velpen zijn huis en hofstede te Cothen tussen de Gemene weg en het
Zandpad en de Kromme Rijn, zoals Jan dit al bewoont.
17-12-1699 Pieter Voorborch, advocaat, heeft verkocht aan Hendrik Evert
Hendricksz van Cronenborg 6 morgen bouwland te Driebergen,
strekkende uit de Gooijerwetering tot de landen van Pieter Voorburg toe
daar de erfgenamen van Johan van Heijmenberch ten zuiden, Cornelis
Jansz Backer ten noorden aangeland zijn, bestaande in twee kampen
ieder van vier akkers, voor 1500 gl. Jacob Cornelisz is bruiker.
20-4-1700

Cornelis van Ijsendoorn en Gerrit van Oostrum hebben verhuurd aan
Meerten Goijertsz Galesloot een huis en hofstede in het Nedereind van
Jutphaas met 8 morgen land strekkende van de Geer over de
Jutphaeserdijk tot de Geersloot toe.

21-4-1700

Hendrik Gijsbertsz van Vianen voor hemzelf en als vader en voogd over
Jannigje en Maria Hendricks van Vianen, zijn onmondige dochters,
mitsgaders Gerrit en Elisabeth Hendricks van Vianen, en namens hun
minderjarige zusters, constitueren Anthonis Willemsz van Rossum,
gerechtsbode van Hardenbroek, om ingevolge koopcedulle bij Hendrik
Gijsbertsz van Vianen met Jan Willemsz van Nijkerken op 16-3-1699
over huijsinge en grond en opstal onder Hardenbroek staande aan de
oostzijde van de Langbroekerwetering en de heren van den Dom nw,
ow en zw aangeland zijn, te transporteren.
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26-4-1700

Condities waarnaar Peter van Zijl als voogd over het onmondige kinder
van Neeltje van Zijl, zijn zuster en schoonzuster zaliger verwekt bij
Arien Aelbertsz van Oostweert, in het openbaar zal verhuren 3 morgen
weiland te Maarsseveen. Ingezet bij Jan Backer op Maarsseveen om
37-10 jaarlijks, borg Herman Meertensz op Tienhoven.

20-6-1700

Jacobus Jansz Vereem, bejaard j.m., en geassisteerd met Jan Jansz
Vereem, zijn vader, Anthonij Cooten zijn zwager en Anthonis Jansz
Bouman, zijn oom, ter eenre, en Teuntje Eliasz vande Leemcolcq, j.d.
geassisteerd met Jan Joosten de Cruijff haar stiefvader, Gijsbertje van
Schaijk haar moeder, Anthonis van Schaijck, haar oom, Jacob Gerritsz
Hartoch en Jacob Jansz van Leusden haar zwagers ter andere zijde,
maken huwelijkse voorwaarden.

11-7-1700

Abraham Stevensz van Selm en Rijck Reijersz van Elst, beide won.
Driebergen, verklaren ter requisitie en instantie van dhr. Pieter
Voorburch, zich te hebben vervoegd tot het bezichtigen van de
boekweit bij Jacob Cornelisz op des heer requirants hofstede
Bosschervelt te velde gebracht leggende.

14-8-1700

Cornelis, zo hij zeide een zoon van Cornelis Ruijsch, geb. Kerk-Avesaat
in de Betuwe, oud 15 jaren, geassiteerd met Willem Cornelisz Ruijsch,
zijn oudste broer, en tegenwoordig beide won. Nijendijk, verklaren
zonder ouders te zijn en enige jaren in de kost van een en ander van
zijn vrienden was onderhouden. De laatste tijd werkte hij als
ploegdrijver bij Hendrick Willemsz van Schaijck, won. ’t Goij. Hendrick
had een paard dat wat slecht ter been was. Hij sloeg het met een
stoocker. Het ijzer ging van de steel af en kwam tegen het hoofd van
Cornelis. Hij is verzorgd door de barbier van Houten. Die heeft een
vrouw uit de buurt geroepen, Jannigje Volckens. Dit is een puur
ongeluk.

14-5-1700

Boedelinventaris van Anthonis Jansz Haerman, wed. Jannigje Anthonis
Haarman, overleden 10-2-1700. Hij had een huis, hofstede en verder
getimmer onder Driebergen, strekkende van de Sterkenburgerweg ow
tot het land competerende Willem Jansz van Dijck toe daar deze boedel
ten zuiden en N.N. als eigenaar en Jan Gerritsz van Renswoude als
bruiker ten noorden aan gelegen zijn, vrij allodiaal goed, groot 4
morgen. En drie morgen te Sterkenburg, strekkende van de
voornoemde weg tegen zekere nabeschreven 8 morgen deses boedels
landt aan, waar Jan Jansz Westenengh of zijn rechthebbende ten
zuiden en ten noorden deze boedel met de voorsz hofstede naast
geland zijn, wezende leenroerig aan Sterkenburg. Nog een stuk land
als buntveld onder Doorn aangebracht jegens 8 morgen strekkende van
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de voorsz drie mergen tot de Herenweg toe waar de kinderen van Jan
Jansz Westeneng ten noorden als zuiden naast geland zijn, leenroerig
aan grafelijkheid van Culemborg. Nog een stuk land als onland gelegen
als voren waar de meent of heiveld nw en ow ten zuiden Jan Jansz
Haarman en ww weduwe Evert Hendricksz van Cronenburg naast
geland zijn, tinsgoed van de domeinen van Utrecht, groot ongeveer 5
morgen. Actien en crediten: van Gerrit Jansz, won. Leusbroek, als rest
van koop van 2 paarden 56 gl. Sander Willemsz Damen van houtkoop
22 gl. Diderik Vinck wegens koop en leverantie van 2 mudden rogge
16-14. Van Anthonis Gijsbertsz een halve mud rogge 3-10. En van 2
jaren landpacht 90 gl. En van Jan Hendricksz van Renswoude wegens
een halve mud rogge 3-10. En verder inboedel en have. De boedel is
schuldig aan de kinderen van Gerrit Jansz Haerman zaliger wegens
haer grootmoeders uitcoopspenningen en ’t aenhouden vanden vaste
goederen 240 gl. Noch rest over van deselve kinderen yder 10 gl van
renten compt samen 20 gl. De selve resten noch renten van de voorsz
240 gl 8 gl. En aan Reijer Jansz Westneengh aan rente van een
afgelost kapitaal 15 gl. En aan Thonis Jansz Westenengh 8 gl. En aan
dhr. Everhard van Noortwijck als rentmeester-generaal van de
domeinen van Utrecht de jura en leges van de nieuwe tijnsbrief 9 gl. De
exploicteur Braemhorst terzake van salaris veroorzaakt uit een
overlevering van ongelden over de voorsz 8 morgen verschuldigd ten
tijden als daarover dispuut voor de Staten van Utrecht was hangende
naar gissing 10 gl. De rentmeester van Beverweert wegens de pacht
van 8 morgen land 26 gl. De rentmeester van Vrouwenklooster over 12
morgen met de huizinge 67 gl. De leengriffier van Sterkenburg over 3
morgen 40 gl. Aan Herman van Reumst, schoenmaker terzake van 2
paar schoenen 3-12. Aan Elias Jans timmerman voor de doodkist 7 gl.
Hendrick van der Pijl tot Wijk voor 2 tonnen bier 16 gl. Willem Gerritsz
hoedemaker te Amersfoort voor een hoed 2-8.Hendrick Hermsz te
Amersfoort tot het stof aan een hembtrock 8-19. Adriana van
Ruijtenbeecq voor een paar koussen en een paar handschoenen 13-17.
de Koster en doodgraver te Doorn 7-14. De wed. Abraham van
Stuevenberch voor het rouwmaal 17-16-12. De gerechtigheid van de
kerk te Driebergen en materialen tot het rouwmaal 22-2. Nog voor
medicimale recepten en medicamenten als aan dhr Doctor te Cothen 12, een vrouw te Utrecht, Aertje genaamd, 0-12, en 1-4 de apotheek van
Amersfoort 1-17, noch uit Leusbroek gehaald 1-8 en uit de Betuwe
gehaald 2-18, door Gerrigje van Daetselaer aan de voorsz Aertje
betaald 0-12 noch aan Maria voor wachten en waren van de overledene
3 gl en aan een Brabantse meester 3 gl. En voor de rouwklederen 50
gl. En voor alle reizen naar Utrecht, Amersfoort, Betuwe en elders 25 gl.
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14-5-1700

Anthonis Jansz Haerman, wed Jannigje Anthonis Haerman ter eenre en
Adriaen Anthonisz Haerman voor hemzelf, Arris Jansz op ’t Sandt x
Aeltje Anthonis Haerman, Geertje Anthonis Haerman, wed Anthonis
Gerritsz mede voor haarzelven en Gerrit Eliasz van Daetselaer x
Gerrigje Anthonis Haerman tezamen universele erfgenamen van
Jannigje Anthonis Haerman, ter andere zijde, houden boedelscheiding.

15-9-1700

Anthonis Jansz Haerman, wed Jannigje Anthonis Haerman, verklaart
volgens uitkoop van 22-7-1700 met de erfgenamen van zijn vrouw
opgericht te verbinden zijn hofstede te Driebergen, en 3 morgen land
onder Sterkenburg.

27-9-1700

Jan Anthonisz medeschipper op Rijsenburg verklaart dat in het laatst
van 8-1700 Cornelia Meeuws, huisvrouw van Cornelis Cornelisz van
Werkhoven had gezien op het bouwland van Anthonis Cornelisz
schepen van Rijsenburg waar nog boekweit op hokken stond, en
meende gezien te hebben dat zij boekweit met haar hand stond te
wrijven.

28-9-1700

Jan Jansz van Meerwijk, won. Vechten, heeft geleend 500 gl aan
Cornelis Anthonis Uijtman en Grietje Anthonis Uijtman, kinderen en
universele erfgenamen van Anthonis Cornelisz Uijtman, hun vader
zaliger, dat was gevestigd op 5 morgen bouwland te Werkhoven.
Cornelis en Grietje hebben ¾ jaar geleden aan hem het kapitaal ten
volle voldaan.

29-9-1700

Jan Anthonisz de Cruijff ter eenre en Anthonis Jansz de Cruijff desselfs
soon ter andere zijde accorderen over de ongelden.

21-11-1700 Petronella Middelcoop wed Johan van Sijpesteijn, in leven advocaat
voor het Hof van Utrecht, geeft te kennen dat op 15-5-1661 te Vianen
was gecompareerd Ernst Hofman en daar een plecht had laten
passeren van 1200 gl op 2 huizen in Utrecht aan de noordzijde van de
Langendijk.
5-1-1703

Thomas Hendricksz van Waveren heeft geleend van Lodewijk van
Waveren 375 gl. Hij is niet in staat om terug te betalen. Hij cedeert aan
Lodewijk een huisje te Doorn op de grond van de diaconie aldaar, zoals
het tegenwoordig door Hendrick Thomasz van Waveren, zijn vader,
wordt bewoond, en zijn helft in het huis mede in Doorn waar de Swaen
placht uit te hangen, tegenwoordig bij hem compt en de wed. Anthonis
Gerritsz bewoond, en zijn recht dat hij heeft op 5 morgen land met het
buntveld.
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2-4-1704

Boedelinventaris van Pieter van Bemmel wed Cornelia Loeff, zijn
overleden huisvrouw overleden 10-1697. Een huis en hofstede te
Bunnik groot 20 morgen met de 10 morgen op de naewede gelegen,
beide bij de boedelhouders bewoond en gebruikt wordende. En een
huis en hofstede aan de Brenk tegenover de kerk te Bunnik, zijnde een
herberg, zoals die uit zijn ouders boedel is aangekomen en bij Jan van
Cuijck rademaker in huur wordt gebruikt. Nog 4 morgen bouwland op
de Bunnikse eng en drie morgen onlanx in weij geleijt genaamd de
Pellecamp en 2 morgen bouwland op de Bunnikse eng, en deze drie
partijen worden bij de boedelhouder zelf gebruikt. Een huis en herberg
te Odijk, bruiker Jan Meijersz.

4-4-1704

Peter van Bemmel wed Cornelia Loeff, toekomende bruidegom, en
Maria van Rossum wed Meerten Gerritsz van den Hoeck, toekomende
bruik, geassisteerd met Arnoldus Belgard chirurgijn, Splinter van
Werkhoven en Gijsbert van Roijen, maken huwelijkse voorwaarden.

13-4-1704

Peter van Bemmel wed Cornelia Loeff als vader van Lambertus, Frans,
Willemina van Bemmel, zijn minderjarige kinderen, en Adriaan
Jochemsz de Waal als oom en Nicolaes Loeff hun oom maternel uit
Oudheusden, houden boedelscheiding.

3-10-1705

Gerrit Vulto j.m. geassisteerd met Otto Verweij, zijn zwager, en
Willemina van Rosseum wed Adriaen Spijker, zijn moei, ter eenre, en
Willemina van Bemmel j.d. geassisteerd met Peter van Bemmel, haar
vader en Lambertus van Bemmel, haar broer, ter andere zijde, maken
huwelijkse voorwaarden.

21-11-1705 Cornelis Paulusz van Maerle, won. Odijk, heeft verkocht aan Jan van
Cuijcq rademaker, won. Bunnik, drie paarden en een koe en nog een
koe.
20-1-1706

Willem Gijsbertsz van Bemmel, schipper te Odijk, verklaart, vermits zijn
ouderdom, creupelheijt ende ook om de blintheijd sijner compts
huijsvrouw onmachtich geworden te sijn de schippers functien te
becleden, en zijn huis en hofstede te kunnen warnemen. Hij heeft
Huijbert Willemsz van Bemmel, zijn zoon, verzocht en gebeden om zijn
goederen over te nemen en zijn ouders bij te staan.

5-2-1707

Pieter van Bemmel x Maria van Rossum ter eenre en Pieter van Zijl ter
andere zijde verklaarden in eigendom verkocht te hebben 10 morgen
land te Bunnik genaamd de Nawee.

8-10-1707

Peter van Bemmel als gewezen weduwnaar van Cornelia Loeff al voor
enige jaren en alvorens tot een tweede houwelijk te treden van sijn
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plicht geacht te hebben van sijnen en sijn gemelte huijsvrouwen boedel
te maken en doen opstellen behoorlijke staet en inventaris. Ende
verklaerden dienvolgens met Adriaen Jochems de Wael in qt als
momboir ende voocht etc een maakgescheid te hebben opgericht.
Voort is zijn zoon Frans van Bemmel in 5-1705 overleden en in october
1705 ook Wilhelmina van Bemlle met Gerrit Vulto getrouwd. Hij was van
plan de 3 en 2 morgen land aan Peter van Zijl te verkopen en op 17-81707 getransporteerd.
10-9-1708

Hendrick Jansz Goes heeft zich gisteren genecessiteert ofte
genootperst bevonden om te compareren te Werkhoven en daar voor
de ontvangen penningen tbv Adriaen van Coten te transporteren zijn
crommerijnsschuit en booth, koebeest, melck en vordere
gereetschappen, huijsraet ende imboedel als andersints, mitsgrs eenich
ongedorst winter en somercoorn bij na all’ ingehaelt doch noch iets te
mennen wesende gecomen en voorts te comen uijt den grootsten
Beverweertsen thient.

6-11-1711

Willem van Noordt, j.m. ter eenre en Anna van Voorst wed Anthonis van
Schaick geassisteerd met Gijsbert Vernoij haar zusterszoon of neef ter
andere zijde maken huwelijkse voorwaarden.

22-4-1712

Boedelinventaris van Maria Eliasz van den Leemcolcq wed Jacob
Gerritsz Hertoch, overleden 1-2-1710.

22-4-1712

Roelof Dircksz van Haesberg bejaard j.m. ter eenre en Maria Eliasz van
de Leemcolcq wed Jacob Gerritsz Hertoch ter andere zijde maken
huwelijkse voorwaarden.

18-1-1714

Adriaen van Miltenburch bejaard j.m., geassisteerd met Hendrick Eliasz
van Miltenburgh zijn vader ter eenre, en Teuntje van de Leemcolcq wed
Jacobus Vereem, geassisteerd met Jan de Cruijff, grootvader en
Anthonij Cooth, zwager ter andere zijde, maken huwelijkse
voorwaarden.

16-1-1714

Boedelinventaris van Teuntje van de Leemcolcq wed Jacobus Vereem,
die overleden is 26-12-1712.

22-5-1714

Goosen Cornelisz de Roij, j.m. geassisteerd met Cornelis Beerntsz de
Roij, zijn vader, ter eenre, en Gerrigje inden Engh wed Pieter van
Roijen, geassisteerd met Joost inden Eng, haar broer, ter andere zijde,
maken huwelijkse voorwaarden.

25

