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Inleiding
Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van Leersum. Het
gaat om inventarisnummer 2481 met protocollen van akten, voornamelijk van
overdracht, hypotheek, verhuur, taxatie, procuratie en testament.
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Regesten

15-6-1744

Dirk Petersen Woudenberg x Magtelt van Os verkoopt aan Hendrik
Woudenberg 10 morgen land met een schaaphok daarop staande in de
Broeken tot Leersum. [2481]
20-10-1749 te Utrecht gepasseerd, hier geregistreerd. Jasper Scheurwater
constitueert Gerard Jan van Spall om de coopconditie te tekenen van
een hofstede met 27 morgen land te Ginkel, publiek gekocht van Willem
Budding, mr. Chirurgijn te Veenendaal. [2481, 2484]
16-2-1750 Harmen Wulphertsz, won. Ginkel, te kennen geevende dat hij aan
Jacob Blootenburg ende Oth van Davelaar als eijgenaren van de
Hofsteede daar hij als voors: is woonende en in huure gebruijkende,
verschult ende ten agteren is drie volle jaaren pagt. Hij verkoopt hen
een lijstje dieren en goederen. [2481, 2484]
28-4-1750 Gerard Jan van Spall, namens Jasper Scheurwater, transporteert aan
Arnoldus Budding, chirurgijn te Veenendaal, een hofstede met 27
morgen land te Ginkel [2481, 2484]
22-6-1750 Evert Versteegh verklaart aan Cornelis Versteegh omde baten inde
weijden en het voeder gegeeven te hebben een swart kold merrie
paardt out ontrent sestien jaaren, een swart kold merrie peert van vier
jaaren, en dan nogh een swart merrie peert van drie Jaaren en nog een
paar koeien en schapen. [2481, 2492]
28-9-1750 Cornelis Versteegh geeft te kennen dat hij van Frederik vanden Honert,
heer van Darthuizen, als procuratie hebbende van Rochfort in huur
gebruijkt heeft gehad seekere hoffsteede en Landerijen groot omtrent
20 morgen, zoals hij die op 12-8-1743 wederom heeft ingehuurd
gehadt. Hij heeft huurachterstand. Er is arrest gelegd op al zijn
goederen. [2481, 2484]
22-4-1751 te Utrecht gepasseerd. B. Caneau de Bauregard, heer van
Broekhuijsen heeft verkocht aan Aart van Schevichoven 4 morgen land
genaamd den Broekhuijsese acker, in de Leersumse Broek, tiendvrij.
[2481]
12-5-1751 Jan Versteegh en Evert Cornelissen verklaren ten verzoeke van
Hendrik Overeem dat een sprakelde donkere vaaldt bijsde veers,
toebehorende aan Hendrik Overeem, die deselve voorneemens is te
brengen naa de markt te Amersfoort komt van een gesonde stal daar
geen besmettelijke siekte onder het Rundvee bespeurt wort en dat
deselve is gesonth. [2481]
12-5-1751 Hendrik Overeem verklaart ten verzoeke van Jan Versteeg dat zijn
koeien, die hij naar de markt in Amersfoort wil brengen, ook gezond
zijn. [2481]
24-5-1751 Francois Willem van Oosterzee, predikant alhier, en Hendrik
Cornelissen, diaken, transporteren aan Wulphert van Ginkel seeker
huijsje en bergh met de aanhoorige Landerijen, groot 2 morgen te
Ginkel. De diaconie van Leersum kreeg dit bij testamentaire dispositie
van 12-4-1747 door Grietje Jans van Ginkel in leven huijsvrouw van Jan
Tonissen. Het was de hofstede van hen. [2481, 2484]
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23-7-1753

Gerecht verzoekt mr. Johan Hooreman, klerk ter griffie van de Staten
van Utrecht om de ordonnantien door de staten gedepecheerd tbv
Leersum ter somme van 652-12-15 te quiteren. [2481, 2492]
B. Caneau de Bauregard, heer van Broekhuizen, transporteert aan Aart
van Schevichoven 4 morgen land genaamd den Broekhuijses akker.
[2481, 2484]
Joost Vos, won. Leersum, weduwnaar en boedelhouder van Dirkje Jans
van Veenendaal, ter eenre, en Jan Lodder en Geurt Jansen van
veenendaal als oudt oomen en legitime voogden over Jan Vos,
nagelate onmundig kind ter andere zijde. Zij regelen de uitkoop van
Jan. [2481, 2489, 2492]
Joost Vos weduwnaar van Dirkje Jansz van veenendaal maakt
huwelijkse voorwaarden met Johanna Jansz van Zeel, wed. Dirk van
Heusden, won. Overlangbroek. Joost brengt aan een huijsinge erve en
land 1,5 morgen te Leersum aan de Bunt, waar hij woont en al zijn
huisraad en imboedel. Johanna brengt aan een kist, een spinnewiel,
zes schotels. [2481]
Cornelis Methorst geeft te kennen hoe dat door het graven van een
nieuwe grifft off leijsloot en het maken van een waterloossinge aande
Roodenhaan enz, des comparantes Landerijen aande oude grifft off
waterlossing gelegen zijn vergraven, dat den comparant heeft verstaan,
dat eenige vergoeding daar voor zal worden voldaan, en ook reets de
zomma per roede off andersints is gefixeert bij seekere Lijste off
gespecificeerde memorije daar van sijnde, dat den comparant niet als te
wel convenieert om te reijsen naa utregt ten eijnde die penningen te
ontfangen, wasden comparant te raaden geworden ijmand tot den
ontfangst van dien te deputeeren, .. Hij machtigt Fr. Van den Honert om
dit te doen. [2481, 2487]
Gerecht estimeert ten verzoeke van de collaterale erfgenamen van
Teunis Flooren 1/6 portie in een boere hofstede met 16 morgen land te
Ginkel, leenroerig aan Culemborg in het geheel waardig te zijn 1800 gl
dus voor 1/6 portie 300 gl. [2481, 2486]
Sofija van Wulven wed Benjamin Edelkoot, won. Leersum, testeert aan
haar nicht Fija van Ederveen, dochter van Hendrik Ederveen x Trijntje
van Wulven, al haar huisraad en inboedel en 550 gl. ten laste van de
erfgenamen van Maria Morre van Leusden, wed Cornelis Peters
Woudenberg gevestigd op 17-9-1722 in de hofstede te Leersum van
Maria Morre van Leusden. [2481, 2488]
Cornelis Methorst transporteert aan Maas Bransen of nu desselfs
erfgenamen Gerrit Geurtsen x Merritje Everts sekere erf en goet
gelegen tot Ginkel, genaamd de Groep [2481, 2484]
Gerrit Geurtsen x Merritje Everts, won in de Groep transporteren aan
Hendrik van Halteren, koopman in Amersfoort 3 morgen land in de
groep, genaamd den acker. [2481, 2484]
Gerrit Geurtse x Merritje Everts transporteren aan Hendrik van Halteren
3 morgen land bestaande in drie campjes van de hofsteede daar de
comparanten woonen. [2481, 2484]
Gerrit Geurtsen x Merritje Everts transporteren aan Hendrik van
Halteren 2 morgen land sijnde een gedeelte bouland en een gedeelte
turfland [2481, 2484]
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23-7-1753

Gerrit Geurtsen x Merritje Everts verklaren de uijtkooppeningen
competerende de weeskinderen van wijlen Jan Maassen ter somma
van 112 alhier onder geregte hebben geconsigneert om redenen dat de
landerijen waarvan ’t transport voor ’t selve geregt op heeden is
gepasseert daar niet langer mede soude sijn beswaart maar als vrij
goet sonder eenige beswaaringe als des heeren ongelden soude sijn en
blijven getransporteert aan Hendrik van Halteren. [2481, 2484]
26-8-1753 Andries Tijssen geeft aan dat Rochford een merkelijke somme van
pachtpenningen van hem te vorderen had wegens een hofstede te
Ginkel die door hem wordt gebruikt. Hij transporteert hem daarom een
lijst met goederen. [2481, 2484]
30-10-1753 Gerrit Geurtsen x Marijtje Evertsen, won. Ginkel. Nemen hypotheek bij
Hendrik van Halteren van 150 gl op sekere huijzinge hofstede en
landerijen die dar nu nog aan gehorende sijn groot ontrent 5 morgen.
Geroyeerd 18-5-1761. [2481, 2485]
30-10-1753 Gerecht estimeert ten verzoeke van de collaterale erfgenamen van
Gerrit Otten Huuselaar een huijsinge, schuur, erve en hoff met sijn
annexe landerijen te Leersum aan de Bunt op 605 gl. [2481, 2486]
25-3-1754 Frederik van den Honert als last hebbende van Jacob Gijsbert
Woertman, medicine professor tot Utrecht, verhuurt aan Willem van
Meurs, Hendrik van Ree, Cornelis van Hattem en Jan de Ridder voor de
wed van de dijkmeester Gerrit de Ridder, allen won. Amerongen,
sekere toebakscamp gelegen aan de voet van den Lekkendijk onder
Amerongen. [2481, 2492]
25-3-1754 Frederik van den Honert als last hebbende van Jacob Gijsbert
Woertman verhuurt aan Cornelis van Hattem en Elbert Jansen tot
Amerongen sekeren ouden bogaart gelegen te Amerongen. [2481,
2492]
2-5-1754
Gerecht estimeert ten verzoeke van Trijntje van Wulven wed Hendrik
Ederveen, won. Leersum, haar goederen en huisraad op 129-9. [2481,
2486]
25-9-1754 Willem Hendrik van Nassau, graaf van Rochford, constitueert Frederik
van den Honert om publiek een aantal goederen te verkopen die hij
heeft geërfd van Hendrik van Nassau. [2481]
16-4-1755 Geertruijd Bruuren wed Cornelis van Westbroek, geassisteerd met de
kinderen van haar man en haar, hebben pachtschuld bij Hendrik van
Nassau van de huizinge en herberge te Leersum waar de Koning van
Engeland uithand en het raadhuis gehouden wordt met het land 1
morgen daarbij. Zij verkoopt hem al haar goederen. [2481, 2484]
17-6-1755 Erris Jacobse van Amerongen verklaart voor een jaar om de baat in t
voeder gedaan te hebben een blaard bijst ruggelde koeij van haar
vierde kalff aan Wouter Kirpesteijn tot Leersum. [2481]
11-8-1755 Evert Cornelissen x Hendrikje Aelberts, won. Ginkel, verklaren schuldig
te zijn aan Hendrik van Halteren, koopman te Amersfoort, 399-18. Zij
stellen als hypotheek seekere haare huijzinge berge en schuure met 32
morgen land te Ginkel. [2481, 2485]
14-9-1755 Johannes van Velthuijzen, jonkman en Dirk van Veldhuijzen, jonkman,
gebroeders, won. Leersum, testeren op hun broer Cornelis van
Velthuijzen. [2481, 2488]
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7-10-1755

8-10-1755

8-10-1755

8-10-1755

27-10-1755

27-10-1755

11-11-1755

11-11-1755

11-11-1755

Frederik van den Honert als procuratie hebbende van Willem Hendrik
van Rochford transporteert aan Maurits Versteegh een huijzinge en
hofstede met berge en schuure groot 28 morgen 440 roeden tiendvrij,
uitgezonderd een akker van ongeveer 4 hond. En nog 7 morgen
bouwland genaamd het buijtenlandt met nog 2 morgen bouwland aan
dat Buijtenlandt behoorende mitsgaders nog een huijsjen en hofjen daar
aan gehoorende te Leersum. De huijzinge en landerijen worden
gehuurd door Gerrit Cornelissen van Oosterbeek en het huisje door de
wed. Lauw Jacobs. [2481, 2484]
Frederik van den Honert als procuratie hebbende van Willem Hendrik
van Nassau transporteert aan Matthij Swemmelaar, heer van
Hardenbroek, een huijzinge en hofstede met meer dan 50 morgen land.
[2481, 2484]
Frederik van den Honert, heer van Darthuizen, als procuratie hebbende
van Willem Hendrik van Nassau, graaf van Rochford, transporteert aan
Willem de Cruijff huijs en erfgjen met een akkertjen daar aan
behoorende in de zgn Heetcamp agter t huijsjen van Peter Cruijven aan
de Bunt tot Leersum. Ww Dirk van Kooij, nw de gemene weg, zw de
Bunt ow Frederik van den Honert. [2481, 2484]
Frederik van den Honert als procuratie hebbende van Willem Hendrik
van Nassau transporteert aan Antonij van Spijkhoven 6 morgen 586
roeden te Leersum aan verscheide percelen zoals dat op 29-11-1732 is
verkocht. [2481, 2484]
Sander Jacobsz x Stijntje Fransen, won. aan de Haar onder dezen
gerechte, nemen hypotheek op van Gijsbert van Deventer x Anna van
Goudoever, won. Amersfoort, van 1100 gl op hun hofstede bestaande
in een huijzinge bergen schuuren bakhuijs met 30 morgen land als
mede een groote mergen land gelegen in den Eng te Leersum, breder
vermeld in den transporten door Helmert Willemsen Lokhorst x Maria
Jansen van Ginkel voor de helft en Ruth Jansen van Ginkel voor de
wederhelft op heden aan de comparanten gedaan. Geroyeerd 15-51798. [2481, 2484, 2485]
Helmert Willemsen Lokhorst x Maria Jansen van Ginkel voor de helft en
Ruth Jansen van Ginkel voor de wederhelft transporteren aan Sander
Jacobsen sekere hofstede met 30 morgen land te Leersum. [2481]
Frederik van den Honertals procuratie hebbende van Willem Hendrik
van Nassau transporteert aan Willem Bruueren een grootste gedeelten
van seekere hoeve landts gelegen tot Leersum, genaamt ’t Buijtenlandt
groot 12 of 14 morgen met een buntjen noordwaarts naast ’t broekland
gelegen [2481, 2484]
Frederik van den Honert als procuratie hebbende van Willem Hendrik
van Nassau transporteert aan Jan Arissen sekere weldoortimmerde
huijzinge en hofstede d’annexe landerijen, bouw weij en heetveldt groot
20 morgen in huur gebruikt bij wed Willem Jacobsen in de Ginkel en het
weiland onder Woudenberg. [2481, 2484]
Jan Arissen, won. aan de Haar onder Woudenberg, neemt hypotheek
van Carel Gabrü, schepen en cameraar van Amersfoort van 1000 gl op
seekere huijzinge en hofstede berge en schuur d’annexe landerijen
bouw weij en heetvelden groot 20 morgen met t weijland onder
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Woudenberg, tegenwoordig in huur gebruikt bij de wed Willem
Jacobsen. [2481, 2485]
29-7-1756 Gerecht estimeert ten verzoeke van Cornelia Jansen van Ginkel wed
Erris Claasse van de Beek de helft in omtrent 15 morgen bouwland
nevens ’t heij en plagveldt, steege laanen en wallen daar aan
behoorende gelegen aan de Haar gebruikt wordende bij Cornelia op
800 gl. En 1,5 morgen rogge gewas staande op deze landerijen op 27
gl. Nog 14 morgen boekweijt op bovenstaande land op 308 gl en 50
stokke beijen en swarmen op ’t voors land op 100 gl. [2481, 2486]
17-12-1756 Te Utrecht gepasseerd. Jacob van Geijtenbeek, burger en meester
koekebakker te Utrecht x Clazina Vos, constitueren hun broer Hendrik
van Geijtenbeek, won. Woudenberg, om te Woudenberg en Leersum
een hypotheek op te nemen van de heer van Deventer, won.
Amersfoort van 1000 gl op sekere huijzinge en hofstede aan de Haar
die zij hebben geërfd van zijn ouders. [2481]
4-3-1757
Anne, princesse douariere van Orange en Nassau, gouvernante van
Willem, prins van Oranje, doet kond dat voor haar leenmannen is
gecompareerd Aart Gijsbertsen van Schevichoven die een hypotheek
neemt bij Johannes Matthijs Swemmelaar, heer van Hardenbroek, van
2000 gl op dat goedt genaemdt Schevichoven met 2 hoeve landts. Aart
is hiermee beleend op 10-1-1756. Geroyeerd op 18-7-1775. [2481]
23-5-1757 Frederik van den Honert als gemachtigde van Geertruijd Brueren wed
Cornelis van Westbroek, geassisteerd met haar kinderen transporteert
aan Jan van Vossesteijn een huijsje met ontrent 2 morgen land aan de
Bunt te Leersum, tegenwoordig in huur gebruikt bij Dirk Geurtsen.
[2481, 2484]
6-7-1757
Frederik van den Honert als procuratie hebbende van Willem Hendrik
van Nassau, transporteert aan Cornelis Willemsen een huijzinge en
hofstede met t houtgewasch op de wallen langens de Ginkelse steegh
en het weiland te Woudenberg groot 24 morgen bouwland [2481, 2484]
1-12-1757 Condities en voorwaarden waarbij Geertje Blotenburg wed Antonij
Lambertsen Lagerweij ook namens haar kinderen en haar broers en
zusters verkoopt aan Harmen Wulphertsen sekere hofstede bestaande
in een huijsinge berg en schuur met ruim 4 morgen land genaamd het
Houte Wammes te Leersum [2481]
5-2-1758
Jan Ratstok, won. Leersum, constitueert kerkenraad van Leersum om
namens hem te verhuren of verkopen sekere huijsinge en erf te
Woudenberg [2481, 2487]
11-2-1758 Condities en voorwaarden waarnaar Simon van Tol als gemachtigde
van Geurtjen Dirks Bakkenes wed Willem Bruuren en de andere
personen (zie 22-6-1758) een hofstede. Ingezet bij Johannes van Wijk,
makelaar op 2500 gl. Verkocht bij niemand En is opgehouden bij Evert
Bolwerk, mr. Timmerman op 70 gl. Het grootste gedeelte van sekere
hoeve land genaamd het Buijtenland. Ingezet bij Lambert Lagerweij op
1000 gl opgehouden op 350 gl. Naderhand is de voorenstaende
hofstede landerijen uijt de handt vercogt aan lambert Lagerweij voor
3200 gl. Borg: Aart van Schevichoven. [2481]
1-3-1758
Gerecht estimeert ten verzoeke van de collaterale erfgenamen van
Aaltje Flooren 1/5 portie in een boere hofstede met 16 morgen land
leenroerig aan Culemborg op 400 gl. [2481, 2486]
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13-3-1758

Gerecht estimeert ten verzoeke van de collaterale erfgenamen van
Willem Petersen Bruuren de helft in een huijs hofstede berg en schuur
te Leersum, gebruikt wordende bij Johannes, Dirk en Cornelis van
Veldhuizen op 950 gl. En de helft in het grootste gedeelten van sekere
hoeve land tenaamd het Buijtenlandt omtrent 12 of 14 morgen gebruikt
wordende door dezelfde personen op 450 gl. [2481, 2486]
16-5-1758 Frederik van den Honert constitueert Egbert Rink om voor de ambtman
des ampts Nederbetuwe op te verzoeken registrateur van testamentaire
dispositie dd 24-7-1751 door hem en zijn vrouw Jacoba Hendrina van
Romondt, in leven vrouwe van Darthuizen, gepasseerd. [2481, 2487]
22-6-1758 Evert Bolwerk, meester timmerman te Utrecht, x Deliana van Holten en
als gemachtigde van Geurtje Dirks Bakenes, wed. Willem Bruuren, en
van Hendrik van Westbroek en Hendrik Ederveen als sig sterk gemaekt
en de rato gecaveert hebbende voor Geertruijd Petersen Bruren wed
Cornelis van Westbroek als emde Laurens van Blankenburg x Metjen
van Holten en nog Jan de Haan x Deliana van Erpecum en als
gemachtigde van Harmanus van Holten x Elisabeth Bruuren en Antonij
van Erpecum en Cornelis van Holten en Rijk van Broekhuijzen x Maria
van Wolfswinkel en ook namens Jan Dirksen x Deliana van Wolfswinkel
van Wouter Stam x Teuntje van Wolfswinkel, kinderen van Huijbert van
Wolfswinkel x Neeltje Peters Bruuren, transporteren aan Lambert
Tonen Lagerweij seekere hofstede met huijs bergen en schuuren met
30 morgen land te Leersum. [2481, 2484]
12-7-1758 Gerecht estimeert ten verzoeke van de collaterale erfgenamen van
Jacoba Hendrina van Romondt de helft van een akker in de broeken tot
Leersum in huur gebruikt wordende bij Dirk Geurtsen op 200 gl. En de
helft van 2 akkers bouwland van 2,5 morgen in de weijen te Leersum op
350 gl. En de helft in 35 morgen land waar een kleijn huijsje op staat
met een chaapschot in ’t gadt van den berg, in de broeken als in de
zogenaamde weijden te Leersum, erfpacht van Convent van St.
Servaas op 700 gl. En de helft van een huijsje en erffje op de Hoogt, in
huur gebruikt bij Jan Oosterbeek op 65 gl. En de helft van een
hofsteedje, met huijsinge berge en schuurtjen met 4 a 5 mergen land,
wordende het huis en wei gebruikt bij Cornelis Vos en het bouwland ten
dele om de garff en ten dele selfs gebruijkt op 362-10. [2481, 2486]
5-9-1758
Gerecht estimeert ten verzoeke van de collaterale erfgenamen van
Gerrit van de Haar ¼ part in 3 kampen bouwland te Ginkel ten noorden
van den schothoek als ook nog ’t sogenaemde kleijne bosch, op 93-15.
En ¼ part van een berg van 5 roeden staande te Ginkel in’t Houte
Wammes dat wed Lagerweij competeert op 10 gl. En ¼ part van een
eijke wal of bosch in de ginkel, strekkende van de Haarweg af zw op tot
aan ’t land genaamd het heijschot ow Jacob van Geijtenbeek en ww
Cornelia van Ginkel op 25 gl. En ¼ part van een hoek landt met ’t heij
en plagveld daar bij gelegen in de Ginkel genaamd den Schothoek met
t schaaphok daar op staande op 37-10. [2481, 2486]
10-9-1758 Willem van Laar x Neeltje Westbroek, won. Leersum, testeren op
elkaar. [2481, 2488]
23-11-1758 Erris Jacobsen x Hendrikjen Jans, won. Ginkel, testeren op elkaar.
[2481, 2488]
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Memorie van ’t land behoorende aande hofstede competerende dhr
Swemmelaar, thans bewoond wordende bij Hendrik Cornelisse gelegen
onder Leersum. Met uitgebreide beschrijving van alle percelen. [2481]
24-4-1759 Jan Woudenberg, Hendrik Woudenberg, Wulphert Jansen van Ginkel x
Siementje Woudenberg, en dan nog Jan Woudenberg, Hendrik
Woudenberg en Claas van Soest als voogden over Dirk en Fijgjen van
Soest, onmondige kinderen van Claas van Soest x Jannigjen
Woudenberg, mitsgaders Aaltje Bootsman nagelate dochter van
Teuntje Woudenberg x Dirk Bootsman, kinderen en kleinkinderen van
Dirk Petersen Woudenberg. Dirk is inmiddels overleden en zijn
erfgenamen willen boedelscheiding. Jan van Woudenberg krijgt de
gehele boedel bestaande in een huizinge, hofstede berg en schuur
genaamd het Roekenest te Leersum edog ’t broek daar onder niet
begrepen dat nu aan Hendrik Woudenberg toebehorende is, en het
huisraad en gereedschap, zoals hij het al gebruikt. Hij keert aan ieder
25 gl uit. [2481, 2489]
24-9-1759 De gerechtsbode Maurits Versteegh als lasthebbende van Geertje
Blotenburg wed Antonij Lambertsz Lagerweij transporteert aan Harmen
Wulphertse sekere hofstede met ruim 4 morgen land genaamd het
Houte Wammes [2481, 2484]
24-9-1759 Harmen Wulphertsz neemt hypotheek bij Carel Gabrij van 700 gl op
Houte Wammes [2481, 2485]
24-9-1759 Jan van Woudenberg en Sijmentje Woudenberg x Wulphert Jansen van
Ginkel en ook namens de andere kinderen en erfgenamen van Dirk
Petersen Woudenberg x Magtelt van Os transporteren aan Hendrik
Woudenberg 10 morgen land met een schaaphok daar op staande in de
Broeken te Leersum. [2481, 2484]
24-9-1759 Frederik van den Honert als last hebbende van Jacob Gijsbert
Woertman heeft verhuurd aan Jannigje Wijnen wed Willem van Meurs,
Hendrik van Ree, Cornelis van Hattem en Willemijntje Teunissen wed
dijkmeester Gerrit de Ridder, allen won. Amerongen, sekere
tabakscamp te Amerongen. [2481, 2492]
24-9-1759 Frederik van den Honert als last hebbende van Jacob Gijsbert
Woertman heeft verhuurd aan Cornelis van Hattem en Elbert Jansen tot
Amerongen sekeren ouden boomgaard nu tabaks en bouwlandt te
Amerongen. [2481, 2492]
17-10-1759 Frederik van den Honert als gemachtigde van Guillaume Henrij de
Nassau, graaf van Rochford constitueert Jan Tieleman Blekman om de
intrest van de goederen en landerijen te Amerongen waar te nemen.
[2481, 2487]
13-5-1760 Gerecht estimeert ten verzoeke van Hendrik Woudenberg een hofstede
met 42 morgen land en verdere dries en heijvelden onder Leersum bij
hemzelf gebruikt op 3500 gl. [2481]
13-5-1760 Gerecht estimeert ten verzoeke van Hendrik Woudenberg een lijst met
goederen op 1835 gl. [2481]
30-6-1760 Gerecht estimeert ten verzoeke van de collaterale erfgenamen van
Frederik van den Honert, heer van Darthuizen, drossaard van Leersum,
een hofstede met 4 -5 morgen land tegenwoordig bewoond bij Jorden
Vos op 725 gl. Nog een kleijn huijsje met 2 morgen land in het gad van
den berg op 120 gl Nog 33 morgen land met een schaapshok daar op
10-5-1759
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staande gelegen soo int gad van den berg, in de broeken als in de
sogenaamde weijden te Leersum, erfpacht van St. Servaas op 1000 gl.
Nog een akker land van 2,5 morgen naast de biesersloot genaamd den
bieseracker op 200 gl. Nog een huisje en erfgje staande onder Leersum
op de Hoogt in huur gebruikt bij Jan Oosterbeek op 130 gl. Nog een
akker land in de weijden groot 1 morgen op 250 gl. Een dito akker groot
1,5 morgen mede gelegen in de weijden op 325 gl. [2481, 2486]
23-2-1761 Gerrit Geurtse Veenendaal, won. Leersum, bekent dat hij aan Hendrik
van Hattem 50 gl schuldig is gevestigd in sijne huijsinge hofstede en
landerijen groot 5 morgen te Ginkel. Hij geeft dit nu over aan zijn
minderjarige kinderen. En verzoekt hun voogden Hendrik Woudenberg
en Jan Versteeg om hiermee te doen wat ze willen. [2481]
23-2-1761 Reijer Floor, won. Leersum, is schuldig aan de erfgenamen van
Frederik van den Honert en Cornelis Jan Kien van ongelden. Hij
transporteert aan hen 70-80 schapen 5 koeien, 3 vaarzen die twee
jaaren oud worden een dito die kalf draagt vier hokkelingen drie
paarden 99 stokke bijen en verder het koorn. [2481]
29-9-1761 Cornelis Jan Kien, drossaard, als procuratie hebbende van Rochford
verhuurt aan Jan Gijsbertse sekere huisinge en hofstede aan de
oostzijde van Zuilenstein groot 38 morgen met de schaapsdrift daar aan
behorende. Renversaal acte. [2481]
29-9-1761 Cornelis Jan Kien namens Rochford verhuurt aan Tijmen Willemse
sekere huijsinge en erf met een kleijn stukje land beginnende van de
sogenaamde Castanje laan tot aan de bergen van de hofstede daar Jan
Gijsbertsen woont met het gras langs de vijvers buijtende poort op
Zuilenstein. [2481]
6-7-1762
Gerecht estimeert ten verzoeke van wed Evert Cornelisse sekere
huijsinge hofstede met 11 morgen bouwland met met weijde en onland
tezaamen 30 morgen op 2000 gl. En een lijstje dieren en goederen op
1150 gl [2481, 2486]
8-9-1762
Dirk Aartsz van Ingen x Maria van Es, won. Leersum, testeren op
elkaar. [2481, 2488]
22-12-1762 Hendrikje Aelbertsz vertoont inventaris en scheiding gemaakt bij haar
als boedelhouder van Evert Cornelissen haar overleden man [2481,
2486]
18-2-1763 Hendrik Hendrikse x Geertje Rijkse, won. Ginkel, testeren op elkaar.
Hendrik vermaakt aan zijn susters tweede zoon Hendrik Cornelisse
Overeem zijn kleren. [2481, 2488]
18-4-1763 Jan Voskuilen x Hendrikje Aelberts, won. Ginkel, nemen hypotheek van
Hendrik van Halteren tot Amersfoort van 1600 gl op huizinge hofstede
met 32 morgen land te Ginkel [2481, 2485]
20-12-1763 Cornelis Jan Kien namens Rochford verhuurt aan Evert Versteeg een
hofstede aan de westzijde van Zuilenstein [2481]
23-3-1764 Jan Voskuilen x Hendrikje Aelberts, won. Ginkel, testeren op elkaar.
[2481, 2488]
31-5-1764 Gerecht estimeert ten verzoeke van Lambert Lagerweij een hoek bouw
en driestland die hij aan Hendrik Woudenberg bij ruiling had
overgegeven op 65 gl. En drie ackertjes land die Hendrik Woudenberg
aan Lambert Lagerweij bij ruiling had overgegeven op 45 gl. [2481,
2486]
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20-6-1764

7-7-1764
2-4-1765

14-5-1765
18-5-1765
27-5-1765

27-5-1765

10-6-1765

19-8-1765

Condities en voorwaarden voor verkoop van een huisinge hof en erve
groot 0,5 morgen nagelaten door Huijbert Jansen, zijnde tinsgoed van
Zuilenstein. Ingezet op 94 gl en 3 gl hoger opgehouden door Jan
Huijbertsz. Naderhand verkocht aan Aart van Oorschot voor 97 gl.
[2481]
Neeltje Dirkse wed Dirk Sanders, won. Leersum, testeert op Jacob
Ederveen x Gijsbertje van Venendaal. [2481, 2488]
Ernst Floor en Reijer Floor geven te kennen dat op 11 mei op verzoek
van Reijer Floor te Leersum geconsigneerd waren 108-7-3 tbv
hunlieden innocente suster Jannigje Floor. Zij willen dat geld nu hebben
en beloven hun zuster te zullen onderhouden. [2481, 2488]
Oth Huselaar verkoopt aan Hendrik Ederveen sekere huijsinge erve hof
en boomgaard met 1,5 morgen land [2481, 2492]
Oth Huselaar wed Geertruij van Vulpen en Gerrigje Oosterbeek wed
Aelbert van Ginkel maken huwelijkse voorwaarden. [2481, 2492]
Gerecht estimeert ten verzoeke van de collaterale erfgenamen van
Hannes Gijsbertse van Veldhuijsen 1/3 portie in 5 morgen bouw- en
heijveld waarvan ’t huijsje enige weeken geleden is afgebrand op 16613. [2481, 2486]
Gerecht estimeert ten verzoeke van de collaterale erfgenamen van Dirk
Gijsbertsen van Veldhuizen 1/3 portie in 5 morgen land waarvan het
huisje enige weeken geleden is afgebrand op 166-13. [2481, 2486]
Hendrik Ederveen neemt hypotheek op bij Cornelis Jan Kien van 399 gl
op sijn huijsinge erve bouw en weijland met 1,5 morgen land op 14-51765 gekocht [2481, 2485]
Ernst en Reijer Floor geven te kennen dat hun zusters Marrigje en
Jantje, allen kinderen van Frans Floor x Klaasje Reijerse, samen
bezaten 1/3 deel van een huijsinge hofstede bergen en schuren onder
Amerongen tegenwoordig gebruikt bij Ernst Floor aan wie Reijer Floor
schuldig is 560 gl. Reijer wil nu boedelscheiding. Hij doet afstand van
zijn aandeel in de hofstede. [2481, 2492]
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