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Inleiding

In dit document zijn regesten opgenomen op het dorpsgerecht van Amelisweerd. Dit
betreft slechts enkele akten over de periode 1722-1810. De rest van dit boek bevat
voornamelijk besluiten van het gouvernement van Utrecht 1817-1820. Deze zijn niet
van regesten voorzien.
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Regesten

30-12-1722 Joost Taets van Amerongen, heer van Natewisch en Peter Godard van
Rossem, heer van Hardenbroek, en Jacob Martens, raad in de
vroedschap van Utrecht, Gijsbert Voet van Winssen, secretaris van de
Staten van Utrecht, en Johan David van de Ende, raad in de
vroedschap van Utrecht, als bij resolutie van de huismeesters en
regenten van ’t Leeuwenborgh, anders Pestgasthuis van Utrecht, dd 2712-1722, geauthoriseerd tot het passeren hiervan, transporteren aan
Rijnier van Utenhove, heer van Amelisweerd, sekere huijsinge en
hofstede met bakhuijs, schuur, bergen en ‘tgeen daarop en in aart en
nagelvast is en 50 morgen boomgaard bouw- en weiland te
Amelisweerd in drie parthijen, als 32 morgen, 3 morgen 3 hond 83
roeden en 14 morgen volgens de kaart van 1674 met de letters A-D,
voor een deel leengoed van Proosdij van Oudmunster.
24-1-1761

Jacobus Backer als gemachtigde van Gerard Aarnoud Hasselaar, raad
en oud-burgemeester van Amsterdam, x Elisabeth Clignet, die enige
erfgenaam is van haar zuster Maria Clignet, douariere Jan Jacob baron
van Deelen, transporteert aan Gerard Taets van Amerongen,
maarschalk van ’t Nederkwartier van Utrecht, de riddermatige hofstad
Amelisweerd…. met 66 morgen land

14-2-1762

Dirk Slurink voor zichzelf en als gemachtigde van Everdine Slurinck x
Jans Berends, Hendrikje Sluerinck x Hendrik Gerrits, Herman Schutte,
Jan Teunissen x Gerrit Slurinck, Hendrikjen Teunissen x Liefert van
Grafhorst, tezamen enige nagelaten broeders en zusterskinderen en
erfgenamen ab intestato van hun oom Jan Schutte dog zig alhier
genoemd hebbende Jan Heijning, te kennen gevende dat hun oom Jan
Heijning in dienst is geweest op de ridderhofstad Amelisweerd op 22-11761 ten huize van schepen Harmen Hendriksz Swesereng is
overleden, aan hem comparant zoo in sijn prive als qt door Barbara
Otterspoor was overhandigt een versegelde sak die den overledene
aan haar ter bewaringe hadde gegeven, die heden is geopend. Daar zit
geld in en sieraden en kleren. Hij rekent af met Swesereng en
Otterspoor.

4-10-1762

Johann Bruning, won. Utrecht, geeft te kennen dat hij voornemens is
om hier te komen wonen. Hij constitueert zijn zwager David Willem
Brant tot Reval om in zijn naam van dhr Lubke, won. Kegel in Lijffland
als des constituants gewese voogd te vorderen rekening wegens de
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nalatenschap van des comparants vader Johan Bruning, alsmede van
zijn moeder en zuster Helena Bruning.
8-10-1762

Jan Jacob de Geer, heer van Rijnhuijsen, kanunnik van St. Marie, als
vader en voogd over zijn minderjarige kinderen bij Constantia Clara
Tamminga in leven vrouwe van Maarsbergen, won. Utrecht, constitueert
mej. A. Benes, wed ds. Sonius, om in zijn naam van de erven van wijlen
dhr Dr. G. Venema te vorderen 2000 gl met de renten inzake
kooppenningen van 2 veenplaatsen gelegen in Veendam op 24-6-1747
gepasseerd te Groningen en op des heer comparants voorn. kinderen
van hun grootvader wijlen Eger Tammings is verstorven.

9-5-1763

Tot substituut-schout is benoemd Leendert van Nieuwenhuijsen.

24-6-1763

Jacob Paulus grave van Aumale x Jaquelina Cornelia de Geer, won.
Utrecht, constitueren mej. A. Benes, wed. ds. Sonius, te Groningen, om
te administreren alle zodanige beklemmingen, versegelingen en
capitaalen als den heer comparant nomine uxoris in de provincie
Groningen heeft.

9-6-1764

Peter Claasz van Zijl, j.m., won. Bunnik, en Catharina Hendriksdr van
Miltenburg, m.d., geassisteerd met haar stiefvader Claas van Munster,
won. Amelisweerd, verzoeken huwelijksproclamatie. Zij trouwen 26-61764 te Amelisweerd.

27-10-1764 Arien Hermense Sweserijn, j.m. onder Amelisweerd en Cornelia
Anthonisdr de Wit, j.d., won. Werkhoven, verzoeken
huwelijksproclamatie. Zij trouwen14-11-1764 te Amelisweerd.
4-12-1767

Jan Kol, schout, Harmen Swesereng en Claas van Munster schepenen
ten verzoeke van de collaterale erfgenaam van wijlen Hendrik van
Uttenhove, in leven heer van Amelisweerd, estimeren de
ambachtsheerlijkheid van Amelisweerd op 1200 gl en de ridderhofstad
Amelisweerd met de huijsinge, stallingen koetshuijs en verder
getimmerte op 9500 gl. En nog een hofstede met 56 morgen 210
roeden op 5600 gl.

22-9-1771

Getrouwd zijn hier Maximiliaan Hennck. de Samt Simon Marquis de
Sandiccrut en Maria Jacoba Cornelia gravinne van Effesen douariere
Henrick Adam van Uttenhove, in leven heer van Amelisweerd.

10-10-1771 Jonkvrouw Susanna Johanna van Utenhove geassisteerd met dhr
Maurits Carel van Utenhove, heer van Bottestijn constitueert Hermanus
Gerardus Hendriksman, schepen van Deijl, won. Geldermalsen om te
Buurmalsen te transporteren aan Wouter van Malsen en Hendricus van
Steenis, won. Erichem, des jonkvrouwe Comparantes Bouwinge
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bestaande in verscheijde parceelen van landen genaamt den Treeft met
61 morgen 1 hond land.
2-1-1776

Attestatie voor Arien Harmensz Sweserijn met zijn vijf kinderen onder
Amelisweerd geboren, nl. Harmanus, 10 jaar, Anthonij, ruijm 7 jaren,
Cornelia, 6 jaar, Maria, 4 jaar, Arien, 3 jaar, waarvan moeder is geweest
Cornelia de Wit.

27-9-1776

Ondertrouw van Hendrik Jacobsz de Kleijn, wed. Anthonia Willems
Oosterlaak, won. Amelisweerd, en Maria Hoogelande, laatst wed. Barth
Segveld, won. Soestbergen.

17-4-1779

Jan Willemsz, j.m. won. Amelisweerd, en Maria van Es, j.d. won. onder
De Bilt, gaan in ondertrouw.

8-5-1779

Ondertrouw van Cornelis van Miltenburg. j.m. en Caatje van der
Heijden, j.d., won. Schalkwijk.

5-10-1780

Attestatie voor Johannes Gerardus Hulsboom, oud 6,5 jaar, en Joseph
Wilhelmus Hulsboom, 5 jaar, geb. Amelisweerd, rooms, kinderen van
Goossen Hulsboom x Anna Vonk.

31-3-1787

Attestatie voor Wilhelmus Peek, 6,5 jaar, Luitbertus Peek, 5 jaar,
Wilhelmina Peek, 3 jaar, en Catharina Peek, 1 jaar, kinderen van Jan
Peek x Cornelia Schalkwijk, geb. Amelisweerd, rooms.

5-12-1789

Tot substituut-schout aangesteld Jan de Vreede, won. tegens over de
huijsinge en ridderhofstad Amelisweerd.

17-3-1797

Door de inwoners van Amelisweerd, vermids door het vertrek van Gerrit
Vermaak, tot schipper in zijn plaats aangesteld, Leendert Maas.

18-1-1804

Johanna Hermina Ivoij, douairiere Maurits Carel van Utenhove, in leven
heer van Bottesteijn, en Maximiliaan Louis van Utenhove, heer van
Amelisweerd, oud-raad ter admiraliteijt in Friesland. Over erfscheiding
en lijftocht op hofstede Weerdenburg te Werkhoven, gehuurd door
Cornelis de Bie x Dirkje van Bennekom. En de lijftocht van een hoeve
land te leen gehouden van huize Sterkenburg, te samen uitmakende de
hofstede Suurmaat met 25 morgen land onder den Dwarsdijk, mede
door Cornelis de Bie x Dirkje van Bennekom gehuurd. En de lijftocht
van de helft van een hofstede met 16 morgen te Kockengen, waarvan
de wederhelft competeert F.G. van Dedem, heer van Gelder en
Pekkendam, wordende de hele hofstede gehuurd door Jacob Veen.

12-1-1805

Tot substituut-schout benoemd Jan van Rooijen, schepen, won.
Amelisweerd.
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24-9-1806

De heer Ekol exhibeert een acte van afgifte en toescheiding en verzoekt
registratie. Op 8-8-1806 Johan Frederik Gobius, advocaat, als
gemachtigde van Gerard Arnoud Baron Taets van Amerongen, heer
van Schalkwijk, Hendrik Jan van Loenen, notaris, als gemachtigde van
Joost baron Taets van Amerongen, en Marie baronesse Taets van
Amerongen, douariere baronsse van der Capelle, notaris Theodorus
Koppen namens Antonij Frederik Robbert Evert Baron van Haersolte x
Johanna Catharina Jacoba baronesse Taets van Amerongen, enige
kinderen en erfgenamen van wijlen Gerard Godard baron Taets van
Amerongen x Ann Susanna baronesse Taets van Amerongen geb.
Hasselaer, in leven heer en vrouw van Oud-Amelisweerd, houden
boedelscheiding.

14-9-1807

Jachtpatent verleend aan Gerlach Theodorus Frederik baron van
Utenhoven.

14-9-1807

Jachtpatent verleend aan Maximiliaan Louis Baron van Utenhoven,
heer van Amelisweerd.

14-9-1807

Jachtpatent verleend aan Hendrik Jacob Carel baron van Utenhove.

14-9-1807

Jachtpatent verleend aan Frederik Hendrik Justus baron van Utenhove.

14-9-1807

Jachtpatent verleend aan Mr. J.W. van Loon.

2-1-1808

Afgegeven patenten tot het dragen van haarpoeder aan mevrouw van
Bottesteijn, jonkheer Hendrik Jacb Carel van Utenhove, jonkheer
Frederik Hendrik Justus van Utenhove, de koetsier van mevr. van
Bottesteijn en jonkheer Gerlach Theodorus Frederik van Utenhove

10-2-1808

Door het overlijden van Cornelis van Miltenburg, schepen, is door de
landdrost van het departement van Utrecht in zijn plaats benoemd
Frans Maas.

1-3-1808

Jachtpatent verleend aan jonkheer G.F.F. van Utenhove, F.H.J. van
Utenhove, H.J.C. van Utenhove en mr. J.W. van Loon.

23-4-1808

Leendert Maas, j.m., won. op Oud-Amelisweerd, en Adriana Jacoba
Toornenburgh, won. Amsterdam, zijn in ondertrouw opgenomen.

26-8-1808

Registrature van een extract koopconditie van de ambachtsheerlijkheid
en ridderhofstad van Amelisweerd c.a. mitsgaders van de hofstede De
Boeije. G.W. baron van Lamsweerde, intendant-generaal van
t’koningshuis, commandeur van de koninklijke orde der unie en
staatsraad van zijne majesteit de koning van Holland, verklaart van
Maximiliaan Louis baron van Utenhove, heer van Bottesteijn, gekocht te
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hebben de ambachtsheerlijkheid Amelisweerd, de ridderhofstad
Amelisweerd, vanouds genaamd Groene Woude, met de hofstede de
Boeije, vanoud leen- en tinsplichtig aan de Proostdij van Oud-Munster.
19-11-1808 transport.
26-8-1808

Registrature van een extract koopconditie van de ridderhofstad OudAmelisweerd. G:W: Baron van Lamsweerde verklaart van Ererard Kol,
gemachtigde van Gerard Arnout baron Taats van Amerongen, heer van
Schalkwijk, verkocht te hebben de ridderhofstad Oud-Amelisweerd met
66 morgen land. En nog 13 morgen land met vier daghuurderswoningen
onder Bunnik en Vechten, en 11 morgen bouwland ook daar gelegen en
een morgen elsenbos tevoren bouwland in twee akkers gelegen op de
March. Met acten van procuratie en transport.

2-9-1808

Registrature van een procuratie tot transport van vorenstaande
goederen.

11-10-1808 Brief van de landdrost van het departement Utrecht aan schout en
gerecht van Amelisweerd over de koop van huizen.
10-1-1809

Patenten voor het dragen van haarpoeder verleend aan mevr. van
Bottesteijn, jonkheer H.J.C. van Utenhove, Fr. H.J. van Utenhove,
G.F.F. van Utenhove en de koetsier van mevrouw van Bottesteijn.

15-3-1809

Jachtpatent verleend aan jonkheer G.F.F. van Utenhove

8-6-1810

Thomas van Lolve, j.m., geb. Utrecht, won. op Amelisweerd, en Dirkje
Smit, j.d., geb. en won. Bunnik, gaan in ondertrouw. Zij trouwen
Amelisweerd 23 zomermnd.

29-6-1810

Registratuur van een decreet van zijn majesteit den koning. (franstalig)
Over Knapschinkel Boeij en Kuil.

2-7-1810

Registratuur van een aanschrijving van den intendant generaal van
s’konings huis. De buitenplaatsen Oud- en Nieuw-Amelisweerd zijn
verkocht, met de hofstden de Kuil en de Boeije, de Knapschinkel en de
daarbij behorende gebouwen, hoeven en landerijen ter grootte van 278
morgen 577 roeden voor 200.000 gl. Op 6 hooimaand 1810
getransporteerd.
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