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Inleiding
Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van Leersum. Het
gaat om inventarisnummer 2483 met protocollen van akten, voornamelijk van
overdracht, hypotheek, verhuur, taxatie, procuratie en testament.
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Regesten

6-1-1798

Aart Versteeg x Hendrikje van Harskamp testeren op elkaar. Hij ligt ziek
op bed. Verder prelegateren zij op hun zoon Gerrit Versteeg hun huis
met 2 morgen land waaronder twee zgn else akkertjes zijnde
erfpachtgeld van als meede een halve mergen land gelegen in den
Engh en twe akkers in de dusgenaamde weijde te zamen groot twee
mergen 2 hond, en nog drie gewenten land groot 4,5 morgen land te
Amerongen. Onder conditie dat Gerrit binnen drie maanden na hun
overlijden aan de andere kinderen Peter, Hannes, Stijntje x Jan
Overeem, en Dirkje Versteeg x Evert Lagerweij ieder 500 gl zal
uitkeren. [2482, 2483]
31-8-1798 D.C. Versteeg namens Sander Jacobsz Verbeek x Stijntje Franse van
de Vliert, transporteert aan Antonie van Ginkel zeekere hofstede met 30
morgen land te Ginkel. [2483]
15-7-1799 Dirk Bosch, won. Darthuizen, neemt hypotheek van Gerrit Jansen van
Nes, won. Doorn, van 400 gl. op zijn huis en 1 morgen land te
Darthuizen. [2483]
3-6-1800
Tijmen van Alewijk, schepen, neemt hypotheek op bij Maurits Versteeg
en Gerardus Weeninck als voogden over zijn innocente zuster Maria
van Alewijk van 2500 gl op een huis met 4 morgen land en een hoekje
land aan de Bunt. [2483]
18-7-1800 Gerhardus Weeninck als voogd over de innocente Maria van Alewijk en
voogd over de minderjarige Elisabeth van Alewijk, Drica van Alewijk,
Tijmen van Alewijk, Klaas Lam x Anna van Alewijk, Anthonie van
Alewijk, Jannigje van Alewijk, kinderen van Cornelis van Alewijk x
Maaijke Overeem, transporteren aan Dirk van Vulpen een hofstede met
33 morgen 200 roeden land. [2483]
28-8-1800 Hendrik Ederveen x Elsje Willems de Kruijf testeren op zijn voorzoon
Hendrik Ederveen, zoon van Hendrik Ederveen x Hendrijntje
Westbroek, en op de kinderen van Hendrik x Elsje. Willem Ederveen
krijgt alle vaste goederen bestaande in een huis met het land te
Leersum door Hendrik gedeeltelijk aangekocht van de diaconie van
Leersum en gedeeltelijk van Otto Huselaar op 15-6-1759 en 4-5-1765.
[2483]
18-10?-1800 Lammert Toonen Lagerweij transporteert aan Gerrit Versteeg, won.
Amerongen, een stukje bouwland vanouds genaamd de Blaasbalk,
gelegen te Leersum, en een stukje land gelegen boven de kerksteeg,
groot 125 roeden, nog een stukje land als voren, groot 104 roeden, en
nog een stukje land te Leersum groot 59 roeden. [2483]
6-11-1800 Cornelis Jan van Nellesteijn heeft in erfpacht ontvangen van Leersum 6
morgen 179 roeden heij of bergland te Leersum. [2483]
7-11-1800 Gerardus Weeninck als gemachtigde van Tijmen van Alewijk, Klaas
Lam x Anna van Alewijk, Anthonie van Alewijk, Jannigje van Alewijk,
Maurits Versteeg als voogd over Maria van Alewijk en voogden over de
minderjarige Elisabeth en Drieva van Alewijk, transporteren aan
Cornelis Jan van Nellesteijn, heer van Broekhuizen, een stuk goed
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genaam de Aalsberg en Evertjes Eggen, gelegen in het gad van den
Berg met een schapenhok daar op staande groot 10 morgen. [2483]
28-1-1801 Arris Floor x Gerrtje Reijertsen nemen hypotheek van Wessel Hiensch,
won. Veenendaal, van 1000 gl op zekere hofstede met 50 morgen land
te Ginkel. [2483]
5-2-1801
Albert Veldhuizen, Jan Veldhuizen en Hannes Veldhuizen,
transporteren aan Cornelis van Vulpen een stuk bouwland van 6
morgen en eenige stukje bouw en heijveld in den engh, nl een akkertje
bouwland van 0,5 morgen, nog een akkertje bouwland groot 0,5
morgen, voorts een akkertje bouwland op het zgn dwarsland 200
roeden groot. Nog een stuk bouwland groot 1 morgen, alsmede een
halve morgen bouwland. Nog een stukje heijveld groot ongeveer 2
morgen. En een stukje heijland groot 2 morgen. [2483]
4-6-1801
Gerhardus Weeninck als gemachtigde van Roelof van Vulpen
transporteert aan Gerrit Versteeg Hendriksz, een mergen land genaamd
de streep gelegen in de Weijakkers onder Leersum. [2483]
4-6-1801
Gerhardus Weeninck namens Roelof van Vulpen transporteert aan
Pieter en Hannes Versteeg twee weijakkerts naast malkanderen
gelegen groot 3 morgen 225 roeden. [2483]
4-6-1801
Idem namens idem transporteert aan Gerrit Versteeg Aartsz drie stukjes
land 2 morgen 180 roeden in den Eng onder Leersum. [2483]
4-6-1801
Idem namens idem transporteert aan Jacob van de Geer 6 stukjes
bouwland groot 3 morgen 9 roeden in den Eng, etc. etc. [2483]
30-11-1801 Johannes Kirpesteijn neemt hypotheek op bij Hendrik van Vulpen
Roelofsz van 395 gl op 2 morgen bouwland genaamd de Heetkamp
[2483]
27-3-1802 Dirk van den Broek wil alle enigheden en geschillen met zijn buren
voorkomen en uit de weg te ruimen t.a.v. zekere uitweg ten zo van zijn
erf bij de gemene Buntweg door hem in eigendom gebruikt, naast het
land van Cornelis van Vulpen over welke uitweg meermalen questien
zijn ontstaan. Hij doet afstand van zijn recht tbv Cornelis. Verder zal hij
de sloot tussen hem en Cornelis opgraven en opgegraven houden.
[2483]
16-8-1802 Lammert Tonen Lagerweij transporteert aan Gerrit Versteegh, won.
Amerongen, zekere 300 roeden bouwland te Leersum in de MiddelEng.
[2483]
20-8-1802 Gerrit Veenhof, wed Maria Henzen, ter eenre en Jan Henzen en
Jacobus van Maanen, oomen, en bloedvoogden over zijn drie
onmondige kinderen bij Maria verwekt met name Harmen, Poulus en
Jannigje, houden boedelscheiding. [2483]
16-9-1802 Gerhardus Weeninck namens Gijsbertje Floor wed Cornelis van Ginkel
transporteert aan Jan Janse van den Bos hare huijzinge, schuur en
verder getimmerte met ongeveer 2 mergen land te Ginkel. [2483]
8-11-1802 Cornelis van Velpen transporteert aan Teunis van Vossesteijn een
huijzinge met omtrent 2 morgen land aan de Bunt onder Leersum.
[2483]
8-11-1802 Idem transporteert aan zijn neef Dirk van Velpen een stuk land (zijnde
Bouwland) groot 6 morgen te Leersum. Nog enige stukjes bouwland en
heijland aan de Eng. Voorts een akkertje bouwland op het zgn
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dwarsland groot 200 roeden. Nog een stukje bouwland groot 1 morgen.
Nog een stukje heijland 2 morgen. [2483]
10-3-1803 Roelof van Velpen transporteert aan Jan Lagerweij, zoon van Lammert
Tonen Lagerweij, een huijsinge met een bakhuis, schuur en verder
getimmer, mitsgaders 3 morgen 454 roeden land te Leersum ow en ww
erfgenamen van wijlen Dirk van de Geer, zw het weijpad en nw de
gemene weg. [2483, 2484]
10-3-1803 Lammert Tonen Lagerweij transporteert aan Gerrit Versteeg, won.
Amerongen, een akker bouwland onder Leersum groot 450 roeden ow
Hannes Kirpesteijn, ww Rochford, zw binnenpad en nw Utrechtse weg.
[2483, 2484]
2-7-1803
Dirk van den Broek neemt hypotheek van Hendrik van Velpen van 300
gl op zijn huijse en verder getimmerte met 4 hont land aan de Bunt.
[2483, 2485]
12-9-1803 schepenen van Leersum transporteren aan Roelof van Velpen zekere
plechtbrief groot 200 gl op de inwoners van Leersum. [2483]
25-11-1803 Conditien en voorwaarden waarnaar Dirk Cranen? Namens Jan
Laurens Pit, Hug? Gevers x Francoise Anne Sophia Pit, Arnoldus
Adriaan Pit, Franciscus Adriaan Pit, Adriaan Pit, enige erfgenamen van
Arnoldus Pit x Johanna Philippina van den Brandelen verkopen een
schoone hofsteede met huizinge, berg, etc met 42 morgen 570 roeden
land te Ginkel bij Amerongen, daar ow Frans van Beek en Anthonij van
Ginkel, ww Erris Floor, zw Anthonij van Ginkel en Erris Floor en nw
Frans Verkerk naast gelegen zijn, in huur gebruikt door Faas Jacobse
van Meerveld voor 316 gl per jaar. Ingezet bij Frans Fruijff voor 4400 gl
den slag gelegd zijnde is gemeind bij Pieter Blauwendraad met 100 gl
dus koper voor 4500 gl. Borgen Jan Blauwendraad en Anthonij van
Ginkel. [2483]
1-12-1803 Gerrit van Ginkel, Cornelis van Ginkel en Tijmen van Ginkel, en Teunis
van Meerveld x Aartje van Ginkel, transporteren aan Anthonij van
Ginkel zeker recht van koorntien gaande uit des kopers hofsteede
onder Ginkel, door Anthonij van Ginkel publiek gekocht van de
erfgenamen van Sander Jacobse Verbeek. [2483, 2484]
6-12-1803 dhr Hendrik de Ridder en Jan de Ridder, won. Amerongen, als
executeurs van den testamente van wijlen Lammert Tonen Lagerweij,
transporteren aan Gijsbert Roelofsz van Vulpen, won. Darthuizen, een
hofstede met 46 morgen land te Leersum met nog diverse nader
genoemde percelen. [2483]
6-12-1803 Registratie van acte van 27-9-1799 te Utrecht gepasseerd dat Lammert
Tonen Lagerweij, won. Leersum, testeert. [2483]
6-12-1803 Gijsbert Roelofsz van Velpen, won. Darthuizen, neemt hypotheek op
van Lammert Tonen Lagerweij van 3000 gl op bovengenoemde
hofstede. [2483]
5-3-1804
Didericus Cornelis Versteeg, gerechtsbode, als gemachtigde van Aart
Verkuijl, transporteert aan Jan Janse van Appeldoorn zeekere huisinge
berg en schuur met 5 morgen land aan de Bund onder Leersum. [2483,
2484]
5-3-1804
Jan Englert, won. Doorn, namens Dirk Aans, namens Jan Laurens Pit,
Hugo Gevers x Anna Sophia Pit, Arnoldus Adriaan Pit, Francois Jacob
Adriaan Pit, Adriaan Pit, kinderen en erfgenamen van wijlen Arnoldus
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Pit x Johanna Philippina van den Brandeler, mitsgaders enige
erfgenamen van Arnoldus Pit, transporteert aan Teunis Boekhout een
hofstede met huizinge bergen schuuren schaaps hokken en verder
getimmer met 42 morgen 570 roeden te Leersums Ginkel. [2483, 2484]
Gerecht verklaart ten verzoeke van de erfgenamen van Lammert Tonen
Lagerweij te hebben geëstimeerd een huizinge met ongeveer 4 mergen
land tans bewoond en gebruikt bij Cornelis van den Broek op 1800 gl.
[2483]
D:C: Versteeg, gerechtsbode, namens Roelof van Velpen, transporteert
aan Cornelis Spijkhoven 5 morgen land met een eike wal in het
Leersumse Broek. [2483, 2484]
D:C: Versteeg, gerechtsbode, namens Roelof van Velpen, transporteert
aan Jacob van de Geer, won. alhier, 6 morgen land in het Leersumse
Broek. [2483, 2484]
D:C: Versteeg, gerechtsbode, namens Roelof van Velpen, transporteert
aan Cornelis van den Broek, won. alhier, 5 morgen land in het
Leersumse Broek. [2483, 2484]
Gerhardus Weeninck, schout van Leersum, transporteert aan Gerrit
Versteegh Hendriksz, won. Amerongen, zekere streep bouwland groot
ongeveer 1 morgen in de weijakkers. [2483, 2484]
D:C: Versteeg, gerechtsbode, namens Roelof van Velpen, transporteert
aan Hendrik van Velpen, huizinge, erve en grond met 1 morgen land
langs de kerksteegh onder Leersum. [2483, 2484]
D:C: Versteeg namens Roelof van Velpen transporteert aan Dirk van
Velpen, won. alhier, 16 morgen land met een schaapshok daar op
staande, gelegen in de Leersumse Broeken. [2483, 2484]
Diderikus Cornelis Versteegh namens Willem van Doornik transporteert
aan Cornelis Johannes van Sijst, koopman te Utrecht, een akker land
van 1 morgen in de Heetkamp, een perceel van 288 2/3 roeden, en 1,5
morgen land in de Heetkamp, genaamd het Molenstuk. [2483, 2484]
Roelof van Velpen x Judith Lagerweij wed Dirk Aartse van de Geer,
transporteren aan haar zoon Jacob van de Geer zekere hofsteede met
20 morgen land zijnde erfpachtgoed van het Margarethagasthuis te
Utrecht. En nog 12 morgen land in onderscheiden stukken, zoals Dirk
Aartse van de Geer dat op 1-6-1767 bij boedelscheiding heeft
toebedeeld gekregen. [2483]
Gerecht estimeert het land nagelaten door mejuffrouw Johanna Jacoba
de Wijs. Het gaat om de Leersumse Tiend gaande uit 59 morgen 193
roeden met den krijtenden tiend van de hofstede vanouds behoord
hebbende aan Dirk van de Geer en Gerrit Davelaar op 2100 gl. [2483]
Dirk van Velpen, won. alhier, neemt hypotheek van 2400 gl bij zijn
vader Roelof van Vulpen op 16 morgen land. Gerenvoyeerd op 1-51809. [2483]
Registratie van acte dd 14-11-1806 te Utrecht gepasseerd van de
kinderen van Jan Kol. [2483]
Dirk van Velpen transporteert aan Hannes Kirpestein 2 morgen
bouwland genaamd den Heetkamp. [2483, 2484]
Frans Sandersen x Neeltje Vos transporteren aan Anthonij Hermense
van Ginkel een huijzinge en erf met 2 morgen bouwland te Ginkel aan
de Haar. [2483]
6

1-4-1807

Peter Druijff en Daniel van Hamersveld als lasthebbende van Jan
Coenraad Sweijs, schout van Scherpenzeel, en Wijnand van Rhee als
aangestelde curatoren in den geabandoneerde boedel van Cornelis
Willemse Harskamp, als gemachtigde van Jan Helmertse van Overeem
c.s., transporteren aan Arris van Ginkel en Jan Verschuur als voogden
over de minderjarige Cornelis Verschuur een kamp bouwland bekend
onder de naam van de Lange Akker, te Ginkel. [2483, 2484]
1-6-1807
Roelof van Velpen codiceert aan diaconie van Leersum en Doorn ieder
500 gl. [2483]
7-7-1807
Extract van de boedelscheiding van Johanna Jacoba de Wijs. De tiend
gaat naar Cornelis de Wijs. [2483]
17-7-1807 Roelof van Velpen x Judith Lagerweij, wed. Dirk Aartse van de Geer,
transporteren aan haar zoon Jacob van de Geer zekere 12 morgen land
in onderscheide stukken te Leersum. [2483, 2484]
17-7-1807 Dirk van Velpen neemt hypotheek op bij Cornelis Overeem, won.
Scherpenzeel, van 1100 gl op een hofstede bestaande in een huizinge
bergen, schuur, de schaapenhokken met aanhorige landerijen te
Leersum groot 33 mergen 200 roeden. [2483]
31-7-1807 Margarethagasthuis te Utrecht geeft in eeuwige erfpacht aan Jacob van
de Geer al haar percelen van landen, huis, berg etc te Leersum, zoals
die in 1795 in erfpacht gegund en gegeven zijn aan Judith Lagerweij
wed Dirk Aartse van de Geer. [2483]
8-9-1807
Dirk van Velpen neemt hypotheek op bij Jan Brandsen Bloemendaal,
won. Barneveld, van 1000 gl op een hofstede met 33 morgen 200
roeden, als 2 morgen 230 roeden waarop het getimmer staat, en een
stuk land ten noorden van gem: hofstede groot 300 roeden, en een stuk
land gelegen in den engh groot 1 morgen 60 roeden. Nog een stuk
genaamd het Dwarsland groot 514 roeden. En een stuk genaamd den
Krommenhoek, groot 1 morgen 142 roeden. Nog een akkertje ten
oosten van gem. stuk groot 163 roeden. Nog een akkertje agter de
Pastorie groot 155 roeden. Nog een stuk aldaar groot 3 morgen 420
roeden. Item een stuk land ten westen van het dorp groot 500 roeden.
Item 470 roeden genaamd het Kostverloren. Item een stuk land
genaamd den Biezenakker groot 1 morgen 288 roeden. Item 4 kampen
land in de Broeken te samen groot 16 morgen 484 roeden. Dirk heeft dit
gekocht van de erfgenamen van wijlen Cornelis van Alewijk x Maaijke
Overeem en op 18-6-1800 getransporteerd. [2483, 2485]
30-9-1807 Gerecht estimeert ten verzoeke van Tijmen Gijsbertse van Ravenhorst
1/8 deel in de hofstede die Jan Gijsbertse van Ravenhorst met de dood
heeft ontruimd. Het gaat om een huizinge berg en schuur en
schapenhok met ongeveer 11 morgen land te Leersum. Waard: 200 gl.
[2483]
9-11-1807 Gerecht estimeert ten verzoeke van Roelof van Vulpen de goederen die
Judith Lagerweij met de dood heeft ontruimd en nagelaten: een
huizinge hof en hofstede met ruim 47 morgen land te Leersum op 5500
gl. 10 morgen bouwland te Leersum in de Broeken genaamd het
Roekenest op 1800 gl. 1 morgen heijland aan den berg op 25 gl. een
hoekje bosland te Leersum groot 100 roeden op 120 gl. [2483]
21-12-1807 Gerrit Aartsz Versteeg neemt hypotheek op bij Jan Smith, notaris te
Veenendaal, van 1200 gl op 1 morgen bouwland in de Weijden onder
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Leersum. En ruim 1 morgen bouwland in de Weijden. En een huizinge,
twee bergen en schuur met 2 morgen bouwland strekkende van de
Utrechtse weg tot aan het weijpad. [2483, 2485]
9-1-1808
Acte te Utrecht gepasseerd waarbij Dirkje Versteeg wed Evert
Lagerweij, Anthonij Versteegh, Evert Sukkel x Hendrikje Overeem,
Johannes Versteeg, als vermits het overlijden van Jan van der Pant
enig overgebleven voogd over de minderjarige Jannigje en Tijmen
Overeem, welke Hendrikje, Jannigje en Tijmen Overeem kinderen zijn
van Christiana Versteeg en wijlen Jan Overeem. En Johannes Versteeg
als enig overgebleven voogd over de vijf minderjarige kinderen van
wijlen Pieter Versteegh x Hilligje Fieters?, met name Aart, Geurt,
Hendrika, Pietertje en Anthonia Versteeg, zijnde kinderen en
kleinkinderen van wijlen Aart Versteeg x Hendrikje van Harskamp,
houden boedelscheiding. [2483]
22-2-1808 Willemijntje Hannessen en Aaltje Hannessen nemen hypotheek op van
500 gl bij Jan Smith, notaris te Veenendaal, op een huizinge, erve en
grond met 3 morgen land te Ginkel, vanouds genaamd den Assebot,
alwaar ten ww wed Aart Gijsbertse en Peter Cornelisse Blauwendraat,
nw Anthonij van Ginkel, ow idem en zw Arris Floor naast geland zijn.
[2483]
9-5-1808
Condities waarnaar Tijmen van Alewijk heeft verkocht aan Jan van den
Broek een huizinge erve met 4,5 morgen land te Leersum [2483]
30-5-1808 Tijmen van Alewijk, won. alhier, transporteert aan Jan van en Broek
eene huizinge erve en grond met 4,5 morgen land alhier. [2483, 2484]
3-7-1808
Roelof van Velpen wed Judith Lagerweij, bevorens wed Dirk Aartse van
de Geer ter eenre, en Teunis van de Geer, Jacob van de Geer, Aart van
Ommeren x Willemijntje van de Geer, nagelaten kinderen en
erfgenamen van wijlen Judith Lagerweij. Judith is op 21-8-1807 te
Leersum overleden. Zij houden boedelscheiding. [2483]
7-9-1808
Geregistreerd te Leersum 19-11-1808. Anthonia Versteeg wed Jan van
der Pant, Johannes Versteegh, Didericus Cornelis Versteegh, Maurits
Gerhard Versteegh, en Dirk Jacobs van Wijk x Anne Versteegh,
kinderen van Maurits Versteegh x Geertruida van Alewijk houden
boedelscheiding. Hun moeder is op 8-5-1807 overleden en hun vader
op 7-2-1808 te Leersum. Vier acten. [2483]
23-11-1808 Boedelinventaris van Jacob van de Geer wed Fijtje Lagerweij.
Waaronder een grote Bijbel met lessenaar. [2483]
25-11-1808 Jacob van de Geer wed Fijtje Lagerweij, ter eenre, en Teunis van de
Geer, won. Maurik, als voogd over de minderjarige kinderen van Fijtje,
ter andere zijde. Fijtje is op 5-2-1808 te Leersum overleden, nalatende
haar kinderen Roelofje, Willemijntje, Dirk en Lammert. Zij houden
boedelscheiding. [2483, 2489]
5-12-1808 D:C: Versteeg namens Gerardus Weeninck, schout van Leersum, c.s.,
namens de geabandoneerde boedel van wijlen Wulfert Harmsen,
transporteert aan Elbert Donkersteeg, won. Woudenberg, een huizinge
en erve schuur en hooijbergh met 5 morgen land gelegen te Ginkel.
[2483, 2484]
6-4-1809
Dirk Jacobse van Wijk x Anna Versteegh, won. Maurik, transporteren
aan Cornelis Jan van Nellesteijn, heer van Broekhuizen, de hofstede
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26-4-1809

3-11-1810

10-12-1810

3-12-1810

12-12-1810

25-12-1810

25-12-1810

31-12-1810

11-2-1811

genaamd het Gat van den Berg, bestaande in een daghuurders
huizinge en schaapshok nevens 15 morgen land [2483, 2484]
Dirk van Vulpen neemt hypotheek van Philip Christian Popp, notaris te
Utrecht, van 2400 gl op 16 morgen met een schaaphok daarop staande
in de broeken. En een stuk bouwland van 6 morgen. En nog eenige
stukjes bouw- en heijland in den engh. En een stukje bouwland van 1
morgen. Nog een stukje heijland van 2 morgen. En een stukje heijland
van 2 morgen. [2483, 2485]
Mechtelt Scherpenzeel, wed Jan Kirpestein, transporteert aan Gijsbert
van Velpen een opstal of huisje staande op des kopers grond aan de
nieuwe steegh [2483, 2484]
Gepasseerd te Amerongen. Hendrik de Ridder rentmeester van
Zuilensteijn en Dirk de Ridder, secretaris alhier, als executeurs van het
testament van Roelof van Vulpen geven te kennen dat Roelof had
geprelegateerd aan zijn dochter Maria van Vulpen x Jan van den Broek
een huizinge nr 47 met hof en hofstede met ruim 47 morgen land (nr 10,
12, 14, 122-124, 131, 175-176, 179, 182) strekkende van de
Galgenberg nederwaards tot beneden aan de Gooijerdijk toe, zoals
Roelof dit aangekomen is uit de boedel van Hendrik Woudenberg. En
nog 10 morgen bouwland in de Broeken genaamd het Roekenest.
Roelof is op 28-2-1810 te Leersum overleden. [2483]
Anthonij Spijkhoven wed Grietje Visscher ter eenre, en Wijnand en Jan
Spijkhoven en Rijkje Budding wed Cornelis Spijkhoven geadsisteerd
met Hendrik van Vulpen, Diderikus Cornelis Versteeg en Jan
Spijkhoven als voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis
Spijkhoven, houden boedelscheiding. [2483, 2489]
Anthonij Spijkhoven testeert op zijn zonen Wijnand en Jan Spijkhoven
en de kinderen van wijlen zijn zoon Cornelis Spijkhoven x Rijkje
Budding. Zijn beide zoons krijgen de hofstede met 13 morgen land aan
verscheiden stukken voor 3500 gl. Voogden over zijn kleinkinderen
worden Hendrik van Vulpen en Diderikus Cornelis Versteegh en tot
toeziende voogd zijn zoon Jan Spijkhoven. [2483, 2488]
Tijmen van Alewijk, Anthonij Spijkhoven en Jacob van de Geer, leden
van het gemeentebestuur van Leersum, alsmede Hendrik van Vulpen
en Maurits Gerhard Versteegh verklaren in een altoos durende erfpagt
te geven en aftestaan aan Cornelis Jan van Nellesteijn, heer van
Broekhuizen, 2 stukken heijveld. [2483]
Dirk de Ridder als bij testament van wijlen Roelof van Velpen op 30-111809 aangestelde mede-executeur geeft de tinsweer van 1 morgen 242
1/8 roeden buntland te Leersum weer terug aan Zuilesteijn. [2483]
Geregistreerd te Leersum 20-5-1811. Gepasseerd te Amerongen. G.
Weeninck namens Willemijntje Hannisse van Ginkel geeft de tijnsweer
over van het erf met de huizinge genaamd den Assebot met 2,5 morgen
land, op het tinsregister nr. 117. En een stuk goed genaamd
Stoppelenburg, beide annex den anderen gelegen onder Ginkel, op het
tinsregister nr. 118. Willemijntje is hiermee verleid op 6-4-1778.
D:C: Versteeg namens Hendrik de Ridder, rentmeester van Zuilestein,
en Dirk de Ridder, secretaris van Amerongen, executeur in den boedel
van wijlen Roelof van Velpen, transporteren aan Jacob van de Geer
100 roeden land aan de Postweg te Leersum. [2483, 2484]
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Idem transporteren aan Jan de Ridder, won. Amerongen, een stuk zand
grond van 1 morgen waar 3 sparre bomen staan. [2483, 2484]
Tijmen van Alewijk als gemachtigde van Dirk Jacobse van Wijk x Anna
Versteeg, won. Maurik, transporteren aan Dirk van Amerongen een stuk
bouwland groot 2,5 morgen in den Heetkamp. [2483, 2484]
Gerrit Versteeg, won. Amerongen, transporteert aan Gerrit van Dam,
won. Leersum, een akker bouwland 300 roeden gelegen in den
Middelweg. [2483, 2484]
Rijkje Maasse wed Hannes Kirpestein, met haar meerderjarige kinderen
Wouter, Aartje en Marrigje, Kirpestein en Willem Kirpestein als
bloedvoogd over de onmondige dochter Jannigje Kirpestein,
transporteren aan Jacob van de Geer 2,5 morgen bouwland gelegen in
de Heetkamp onder Leersum. [2483, 2484]
Rijkje Maasse wed Hannes Kirpestein en haar kinderen nemen
hypotheek bij Hendrik van Vulpen van 500 gl op hun huis no. 57 met
ongeveer 184 roeden land. [2483, 2485]
Gerecht verklaart dat het volkomen recht van eigendom van de obligatie
van 1250 gl dd 18-12-1792 die Anthonij de Leeuw x Geertruijda van den
Brinck, gewoond hebbende en overleden zijnde te Amerongen tot laste
van het dorp Leersum hadden is overgegeven aan Hendrik van Vulpen.
[2483]
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