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Inleiding
Dit document bevat een complete transcriptie van een deel van de dorpsgerechten
Doorn. Het gaat om inventarisnummer 530: Protocollen van akten, voornamelijk van
overdracht, hypotheek en verhuur, 1670-1715.
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Transcriptie

Den 30e Januarij 1671
Dat voor ons quam inden Gerechte Jan Petersz opde Horst als speciale ende
irrevocabile gemachtichde vanden E: Heere Gielis, Egbert ende Mechtelt van
Cauwenhoven elcx voor haer selven ende haer te samen sterck gemaeckt ende
derato gecaveert hebbende voor Willemina van Cauwenhoven ende Johan de Veer
als getrouwt hebbende Aletta van Cauwenhoven, te samen Erffgenamen van Daem
van Couwenhoven in sijn leven Raedt jnde Vroedtschap der Stat Utrecht, Vermogens
procuratie den xije April 1660 voor den Notaris Thomas Masius ende seeckere
getuygen binnen Utrecht gepasseert, alhier verthoont Ende verclaerde in dier qualite
te transporteren cederen op te dragen ende over te geven bij desen, aen ende ten
behoeve van Jan Jansz van Westenengh, wonende in desen Gerechte, des selffs
huijsvrouw, haren erven ende nacomelingen, seeckere ontrent Ses mergen Lants,
doch soo groot ende cleyn de selve gelegen sijn in desen gerechte van Doorn,
streckende vande Aernhemse ofte Heeren Wech, westwaerts op tot het landt van
Hendrick Hermans toe Daer noortwaerts het lant van Jan Willemsz, ende Suytwaerts
het lant vande Canters naest gelegen zijn, met alle de gerechticheden ende
servituten daertoe specterende, Bijden voorn[oemde] Westenengh van sijn
principalen, neffens de hoffstede ende erve genaemt Hogerhorst met huijsinge etc
Eggen ende eijnden gecoft, Ende den Compt in qualite voorsz renuncieerde ten
behoeve als vooren daervan, ende van alle actie recht ende toeseggens, de
voorn[oemde] sijne principalen aent selve eenichsins Competerende, als mede van
alle brieven ende innunimenten daer van roerende ende spreeckende, Belovende in
Crachte der voorsz procuratie ’t voorn[oemde] Landt te vrijen ende waren als
Erffcoop recht is jnden Lande van Utrecht, ende in conformite vande Coopcedulle
daer van zijnde, Bekennende mede uijt crachte als vooren, sijn principalen van[de]
totale Cooppenn[ingen] ten vollen verneught voldaen, ende betaelt te zijn, Ende dit
alles nae dat ons Schout ende Gerechte gebleecken was, bij quitantie vande Heere
Ontvanger de Leeuw van dato den 4e Novemb[er] 1654 het recht vanden
veertichsten penninck voldaen te zijn, ende bij bekentenisse van[den] voorn[oemde]
Rijck van Bijlar de Reële ongelden tot den Jare 1670 incluijs Des toirconden etc.
Present den Schout Rijck van Bijlar Hendrick Willemsz, ende Jan Robbertsz
schepenen
In kennisse van mij Secrets
Adriaen Smits

Jnden name des Heeren Amen kennelijck sij een yegel[ijck] bij desen
jegenwoordigen openbaren insturmente dat jnden Jare naede geboorte onses
Heeren Jesu Christi een duijsent ses hondert een ende tseventich Opden xxij e
februarij Des avonts ten seven uren voorden Gerechte van Doorn in eijgener
persoonen gecompareert ende erschenen zijn Cornelis Cornelisz Blanckesteyn ende
Fijchien Hendricksdr echteluijden, wonende jnden voorsz dorpe Doorn, De
voorn[oemde] Cornelis Blanckesteyn gesont van lichame ende fijchjen Hendricks
sieckel[ijck] zijnde doch beijde gaende ende staende, haer verstant redenen ende
memorie volcomentl[ijck] gebruijckende, soo wij Schepenen niet anders conden
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bemercken Ende verclaerden overdacht te hebben de menschelijcke swackheijt, niet
seeckerder te wesen dan de doot, ende niet onseeckerder als de ure vandien, ende
daeromme voor genomen te hebben te disponeren van hare tijdelijcke goederen,
Alvoorens dan bevelende haere zielen in handen van Godt Almachtich haren
Schepper ende Zalichmaker, ende haer doode lijck ter aerden naer haer qualiteyt
begraven te worden, Ende comende ter dispositie van haer lieder tijdelijcke
goederen, hebben de Compten (door crachte van opene brieven van Octroy bij haer
lieden opden 21e Januarij verleden des voornoens ten negen uren van[den] Ed Hove
van Utrecht geobtineert, alhier v[er]toont ende gebleecken) Eerst malcanderen
reciproce ofte ten wedersijden gegeven ende gemaeckt dusufruct off lijftocht van alle
de goederen roerende ende onroerende, heerl[ijcke] ende deijlbaer, renten, actien
ende crediten jnboedel ende huijsraet niet ter werelt uijtgesond t die den eerst
overlijdende vande Compten metter doot ontruijmen ende achterlaten sal, Omme
bijden langstleven[de] van hun beijden beseten ende genoten te worden in rechten
Lijftochten ende ten Lijftochten rechten tot herhouwelijcken toe voor behoudens ende
onvermindert welcke Lijftochte sij Compten verclaerden te prelegateren uijt haer
beijder goederen aen Hendrick Cornelisz Blanckesteyn haren zoon alle haer
eijgelanden met de bepotinge ende beplantinge daer op, onder den Gerechte van
Doorn gelegen die de Testateuren alreede Competeren ende noch souden mogen
comen te erven onder Doorn, uijtgesondert het heerl[ijcke] off geestel[ijcke] goet
(twelck volgens de natuere der selver ende rechten van[den] Lande succederen sal)
Omme bij hem ende sijnen erven in vrijen eijgendomme gebruijckt ende genoten te
worden, mits nochtans dat Gauchjen Cornelis haer Testateurs dochter ofte haren
erven, daer tegens aen rente brieven Obligatien ofte gereed gelt sal genieten ende
trecken voor uijt, uijt den boedel de somme van Achtien hondert Ca: gul[den],
prelegaterenden noch aende voorn[oemde] Hendrick Cornelisz het Erffgen
Postenburch met het getimmer ende bepotinge daerop staende, Daertegens aende
voorn[oemde] Gauchjen Cornelis het huijs ende erve jnden dorpe Doorn dat
tegenwoordich bijde Compten wordt bewoont met alle ‘tgene daer jnne aerd ende
nagelvast is, Jtem hebben gelegateert aen fijchien Elberts, dochter vande
voorn[oemde] Gauchjen de beste Cast met alle tgene bij ’t overlijden vande
Langstlevende daerop bevonden sal worden te staen, Jtem aen het kint vande
voorn[oemde] Hendrick Cornelisz Blanckesteyn genaemt fijchjen, het ander Castgen
met alle tgene daer op (als boven) bevonden sal worden neffens des Testatrices
beste goude ringh, Ende verclaerden voorts tot hare universele Erffgenamen
gejnstitueert te hebben, gelijck sij institueren bij desen de voorn[oemde] Hendrick
Cornelisz ende Gauchjen Blanckensteyn, ofte bij voor overlijden vande selve, haere
naete laten kinderen, bij representatie in stirpis in haer overleden Ouders plaetse,
ende niet hooft voor hooft, in alle haer Testateurs vordere goederen roerende ende
onroerende, actie ende crediten, gelt, gout, zilver, gemunt ende ongemunt, huijsraedt
ende meubilen, niets uijtgesondert, Omme bijde selve gelijckel[ijck] ende even diep
gedeelt ende genoten te worden, Wel verstaende dat de Cleederen soo linnen als
wollen ten lijve vanden Testateur, sullen getrocken worden aende zijde van[den]
voorn[oemde] Hendrick Cornelisz ende van gelijcken de Cleederen vande Testatrice
aende zijde vande voorn[oemde] Gauchjen Cornelis, behoudens nochtans den
Outsten zoon zijn Gerechticheijt tot het voordeel hem nae rechten Competerende,
Allet we[l]cke de Compten v[er]claerden te wesen haer Testament ende laeste wille,
begerende dat de selve naer haer over lijden sal worden achter volght ende naer
gecomen, sulcx die naer rechten ende Costumen sal connen bestaen, tsij als
Testament, Codicille, gifte ofte maecke onder den Levenden ofte uijtsaecke des
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doots, Alwaert dat alle solemniteyten naer rechten noodich, hierjnne niet en waren
geobserveert ende waergenomen, Sonder dat yemant van der Compten kinderen off
Erffgenamen hier tegens sullen mogen doen jn rechten ofte daer buijten op poene
dat de gene die in eeniger wijse daer tegen sal comen te doen, ontberen sal alle
‘tgene hij in crachte deses soude connen genieten ende dat de portie vanden
onwilligen sal accesseren den willige, behoudens alleenl[ijck] hem sijn bloote legitime
portie, Ende v[er]sochten de Compten hier van acte in forma welcke is dese Aldus
gedaen ende gepasseert ten huijse van[den] Secretaris, Des toirconden hebben wij
Adriaen van Ossenbergh Subst Schout Hendrick Willemsz, ende Hendrick Jansz
Westenengh schepenen desen neffens de Compnten ondert op date ende ure als
boven
Mij present
Adriaen Smits

Copie
Compareerden vermits de Absentie van Scholtus Joan van Dompselaer, voorde
onderbenoemde getuijgen Jacob Tuenissen van Bemmel ende Joan Sandersz van
Dompselaer, Gerrit Hendricksz Sich sterckmaeckende voor sijn huijsvrouwe
Jacobgen Wouters, mede als vaeder ende momber van sijn vijff kinderen in ehestant
verweckt aen Neeltgen Toenis zijne eerste huijsvrouw, ende heeft bestendichste
forme rechten geconstitueert ende machtich gemaeckt, constitueert ende maeckt
machtich mits desen Hendrick Thomasz onderscholtis tot Doorn omme in sijns
Constituantes naeme ende van sijnen twegen optedragen ende over te geven aen
Gerrit Tijmensz Jan Willemsz ende Wulphert Claesz als momberen vande
voorn[oemde] vijff kinderen alle zijne goederen, als huijsinge hoffstede berch ende
Schuer mit ontrent vier mergen landts onder den Gerechte van Doorn gelegen
breeder geextendeert in seeckeren brieff vanden 23e Augusti 1670 ende bij Gerrit
Hendricksz neffens getuijgen beteickent, ende voorts alles te doen ende laten dat hij
Constituant selfs tegenwoordich soude cunnen ofte mogen doen, al waert de saecke
oock speciaelder bevell exegeerd Twelck hij hem mits desen volcomel[ijck] is
v[er]leenende, Gelovende voor goet vast ende van weerden te houden ende doen
houden allet gene bij hem Constituant in desen gedaen sal worden, daer dit
geschieden waeren aen ende over als getuijgen Jacob Tuenisz van Bemmel ende
Jan Sandersz van Dompselaer ten waeren oirconde hebben voorn[oemde] getuijgen
dit mit eijgener handen onderteijckent opten 23e Augusti 1670 Ende was
onderteijkent Dit GH merck heeft Gerrit Henricksen selffs gestelt, Jacob Thonijsz van
bemmel ende ijan sandersen van Domseerler
Den 17e feb 1671
Wij Adriaen van Ossenbergh Subst Schout Hendrick Willemsz ende Hendrick
Westenengh Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons gecompareert ende
erschenen is de voorsz Hendrick Thomasz ende v[er]claerde in crachte van[den]
bovenstaen[de] procuratie optedragen ende over te geven als hij bij desen opdraeght
ende overgeeft aen Gerrit Tijmensz Jan Willemsz ende Wulphert Claesz als
mombers vande voorn[oemde] vijff kinderen alle de goederen van[den] voorn[oemde]
Gerrit Hendricksz, als huijsinge hoffstede berch ende schuer mit ontrent vier mergen
Lants onder den gerechte van Doorn gelegen, de welcke volgens v[er]tichtinge van
date den ije Julij 1659 waren geaffecteert voorde voldoeninge van de voorsz kinderen
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moederlijck goedt ende tgene daer aen dependerende was, renuncierende hij
Compnt in name van zijn principael van alle actie ende pretensien als zijn principael
aende voorsz goederen was hebbende, mitsgadrs van alle brieven ende bescheijden
als daer van roerende ende spreeckende zijn, Alles ten behoeve voorsz Sonder arch
Des toirconden desen bij ons Schout ende Schepenen vsz onderteijckent op date als
boven
Mij present
Adriaen Smits
Den 7e Meert 1671
Compareerde etc.
Jan Jansz Westenengh wonende in desen Gerechte ende v[er]claerde in gevolge
vande v[er]tichtinge met de mombers van sijne drie onmundige kinderen met namen
Jan, Teunis ende Cornelis Jansz v[er]weckt bij Maychjen Teunis opden j e Mey 1660
gedaen, tot naerder v[er]seeckeringe vande alimentatie ende ‘tgene vorder van
haerlieder moederl[ijck] besterffenisse is belooft te v[er]binden ende tot speciael
hijpotheecq te stellen in handen vande kinderen voornt Eerstel[ijck] ten behoeve van
Teunis ende Cornelis Jansz de twee Jonghste kinderen, seeckere Ses mergen lants
gelegen in desen Gerechte, strecken[de] van[den] Aernhemse ofte heeren wegh
westwaerts op tot het lant van Hendrick Hermansz toe, daer noortwaerts het lant van
Jan Willemsz ende Suijtwaerts het lant vande Canters naest gelegen zijn, Ende ten
behoeve vanden outsten zoon de geheele hoffstede ende aencleven met allet gepoot
ende getimmer daer den Compt tegenwoordich is wonende, Belovende de voorsz
goederen niet te sullen v[er]alieneren, ofte beswaren voor ende aleer de vsz
kinderen respectivel[ijck] tharen mundigen dage zijn gecomen ende effectuel[ijck] sijn
voldaen volgens de voorgemelte uijtcoop, versochte daervan gemaeckt ende
gelevert te worden acte in forme welcke is dese Des toirconden hebben wij Adriaen
van Ossenbergh Subst Schout Jan Robbertsz ende Hendrick Westenengh
Schepenen tot Doorn desen geteijckent op date als boven
Mij present
Adriaen Smits
Den 15e Octob 1671
Dat voor ons jnden Gerechte Compareerde Aelbert Volckensz van Nijkercken ende
(al voorens v[er]tonende ’t recht van[den] veertichsten penn[ing] betaelt te zijn,
mitsgaders de reële ongelden tot date deses vervallen) verclaerde gecedeert
getransporteert ende over gegeven te hebben gelijck hij cedeert transporteert ende
overgeeft bij desen aen ende ten behoeve van Adriaen Gijsbertsz van Schaeyck
sijnen erven ende nacomelingen, den vrijen eijgendom van sijns Compts huijsinge
ende erve met alle tgene daerjnne aert ende nagelvast is, mitsgaders vorder
getimmer ende bepotinge daer op staende, streckende voor uijt den Dorpe Doorn
noortwaerts op tot aende Steegh ofte uijtwegh vande huijsinge den Hulck, daer
aende Oostzijde d’erffgenamen van[den] Heere Cornelis van Roijen ende aende
Westzijde Jacob Dircksz van Oostrum smith naest gehuijst ende geerft zijn, Opde
laste van seven stuijvers acht pen[ningen] die jaerl[ijcks] aende kercke alhier betaelt
worden, mitsgaders een hondert gul[den] Capitael ten behoeve vande wed e van Jan
Pelgromsz Jtem drie hondert gul[den] Capitael ten behoeve vande Diaconie der
kercke tot Doorn daerin gevesticht, Ende voorts vrij goet uijtgesondert sheeren
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ongelden, Daerop hij Compt ’t voorsz getransporteerde belooffde te vrijen ende
waren als erffcoop recht is, mitsgaders alle voorcommer ende voorplichten aff te
doen volgens Costume vanden lande van Utrecht Bekennende vande totale
cooppenningen voldaen ende betaelt te zijn Renuncierende diensvolgende van alle
actie recht ende toeseggens als hij Compt daeraen hadde mitsgaders van alle oude
brieven ende bescheijden als daervan roerende ende spreeckende zijn, alles ten
behoeve voorsz Sonder arch etc.
Present Adriaen van Ossenbergh Subst Schout Gerrit Tijmensz ende Hendrick
Westenengh Schepenen
Mij present
Adriaen Smits

Ten versoecke van Vrouwe Margareta Valckenaer Vrouw van Rascourt voor haer
selven ende als Moeder ende Momberse over hare twee onmundige kinderen
hebben wij Schout ende Schepenen tot Doorn ten overstaen vande Heere Lucas van
Vuere Ontfanger vande xle penninck sLants van Utrecht getaxeert ende geestimeert
vijff mergen bouwlant gelegen onder den Gerechte van Doorn, waervan vier mergen
in huere gebruijckt worden bij Gijsbert Jansz Vernoy ende een mergen bij Gijsbert
Hermansz Vernoy tsamen weerdich te zijn in gereeden gelde de somme van
Sevenhondert Ca: gul[den] Aldus gedaen ende geestimeert bij Peter van
Goedenhagen Schout Hendrick Westenengh ende Teunis Gerritsz Schepenen tot
Doorn voornt Opden 6e Decemb 1671
Mij present
Adriaen Smits
1Registratie

Op huijden den xije feb 1672 Compareerde voor mij Secretaris vanden Gerechte van
Doorn den Wel Ed: Geb: Heere Casemirus Philippus Egidius de Ridder van
Groenesteyn Heere tot Groenesteyn etc. Exhibeerden seeckere Codicill off naerder
Ampliatie van voorgaende Testamentaire dispositie wijlen den Wel Ed: Geb: Heere
Egidius de Ridder van Groenesteyn in sijn Ed: leven Heere tot Groenesteyn voorsz
zijns Heere compts Oom Za: gedachte, gepasseert opden xxije April xvjc vijftich
ouden stijl lestleden voor Bartholomeus van Eck Notaris binnen der Stadt Utrecht
residerende, Continerende onder anderen in verbis dese Clausule fideicommissair,
Behalven Groenesteyn ende vier mergen Lants jnden Broeck die den Outsten soon
van Jor Steven de Ridder van Groenesteyn voor uyt sal hebben, mits conditie dat die
niet sullen mogen vervreemt worden vanden Heere Compts Geslachte ende name
Des etc. Ende alsoo den Heere Compt was de eerste Successeur vande voorsz
goederen naer doode sijn gemelte Oom, ende dat dese Clausule van v[er]bant nu
eerst tot sijnen kennisse gecomen is versochte daerom dat desen alhier ten Registre
vande voorn[oemde] Gerechte gebracht ende hem Compt daer van verleent worden
De acte is doorgestreept. In margine staat: ‘Op de req te bij Damman Hartard Baron de ridder heere van
Haselheck, geheijme raedt en president van t’souveraine hof van Justitie van sijn keurvorstelijke doorluchtigheijt
van Maintz en Frans Anthonij Baron de ridder, Camerheer en hoff regerings, en hofs gerigts assessor van
hooggemelde sijne Ceurvorstelijke doorluchtigheijt van Maintz, aengaende ’t ontslaen vande vier mergen lants
gelegen inden broeck onder Doorn uijt ’t fideicommis of verbandt is geappoincteert als volgt, De gedep ten vande
staten s’Lants van Utrecht verstaen dat dese worden geregistreert, en houden de mits bij resolutie van[den]
heeren staten den 17e Janrij 1731 gestelt voor gesuijvert gedaen ’t utr[echt] desen 4 meij 1731 onderstond ter
ordtie als boven ende was ondert[ekent] G: Voet van Winssen J:V:Dam 1731’.
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acte in forma om hem te dienen naer behooren Dat ingevolge vant selve bij desen
geschied ende gegost is Actum als boven
Adriaen Smits
Den je May 1672
Dat voor ons jnden Gerechte Compareerde Jan Cornelisz de Jongh (ende al voorens
vertoonende ’t recht van[den] 40e penningh betaelt te zijn mitsgaders de reële
ongelden tot date deses vervallen) Verclaerde gecedeert, getransporteert, ende over
gegeven te hebben, gelijck hij Cedeert, transporteert ende overgeeft bij desen, aen
ende ten behoeve van Aris Jansz, sijnen erven ende nacomelingen den vrijen
eijgendom van twee ackertgens lants t’samen groot ontrent een halff mergen ofte
soo groot ende Cleyn als d’selve gelegen sijn jnden Doornschen Engh boven den
heeren wegh, daer aende Noort zijde den voorn[oemde] Aris Jansz, ende aende Zuijt
zijde Jan Jansz Westenengh naest gelant zijn, vrij eijgen goet sonder eenige lasten
uijtgesondert ‘sheeren ongelden, Daerop hij Compt tselve belooffde te vrijen ende
waren als erffcooprecht is, mitsgaders alle voorcommer ende voorplichten aff te doen
volgens Costume vanden lande van Utrecht, Bekennende vande totale
Cooppenningen voldaen ende betaelt te zijn, renuncierende diensvolgende van alle
actie recht ende toeseggens als hij Comparant daer aen hadde mitsgaders van alle
oude brieven ende bescheijden als daer van roerende ende spreeckende zijn alles
ten behoeve voorsz Sonder arch etc
Present Adriaen van Ossenbergh Subst Schout Aelbert Volckensz van
Nijkercken ende Teunis Gerritsz Schepenen
Mij present
Adriaen Smits
Den 7e April 1674
Compareerde voorden Gerechte van Doorn d’heer Cornelius van Lobbrecht Connius
vande Vivres en ammonitie van Oorlogh etc., Ende verthoonde seecker Contract,
ofte accoort tusschen de wede ende Erffgenamen vande heere Quiruin Lobbrecht in
zijn Ed: leven Conterolleur vande fortificatie der vereenichde Nederlanden opgerecht
ende opden 6e Aug: 1671 voorde Notaris Jacob van Bijller ende seeckere getuygen
gepasseert, jnhoudende onder andere de Clausule als volght, Te kennen gevende
dat sij naer rijpe examinatie van alle des boedels reele ende personele goederen die
noch indibies ende ongedeijlt tusschen haer vanden voorsz Boedel waren gebleven,
metten anderen int vrunt ende minnelijck waren over comen ende geaccordeert, in
voegen naer volgende, Te weten dat de voorsz Joffe Margrieta Villeers met ende
neffens de voorsz. heere Bouman ende Joffre Catarina Groeneijck ijder in haer
voorsz qualiteijten absolutelijck in rechten vrijen eijgendom Cederen, transporteren
ende overgeven aenden voorn heere Cornelis Lobbrecht alle soodanige roerende
ende onroerende goederen als wegens den gemelten boedel noch ongedeylt ende
gesepareert souden mogen zijn gebleven etc., Jtem noch een Contract bij den heere
Compt opgerecht met sijn Jonghste Broeder Quirijn van Lobbrecht Jngenieur ende
Quartiermeester ten dienste etc. Opden 6e Aug: 1671 Jnden Hage voorde Notaris
Johan van Renssen ende seeckere getuygen gepasseert, daerbij tgunt boven is
verhaelt bijden voorn Heere Quirijn van Lobbrecht wort gerenoveert, Ende
v[er]sochte den Compt dese alhier mochte werden geregistreert, Aldus gedaen ende
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gepasseert ter presentie van Hendrick Westenengh ende Aelbert Volckers van
Nijkercken Schepenen
Mij present
Adriaen Smits
Den 29e April 1674
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Robbertsz den oudsten, zone van
Robbert Jansz za: als possesseur van[den] onroerende goederen die bij den voorn
Robbert Jansz naergelaten ende in Doorn gelegen zijn Ende naer dat ons is vertoont
bij quitantie van Johan van Sandijck den xle penninck betaelt te zijn ende drie jaren
huijsgelt aenden Schout ’t leste v[er]schenen Paesschen 1672 verclaerde hij Compt
te Cederen transporteren ende over te geven, gelijck hij Cedeerde, transporteerde
ende overgeeft bij desen aen ende ten behoeve van Herman Cornelisz van Holten
seeckere erve ende vervallen huys met alle ‘tgene daerin aerd ende nagel vast is,
soo groot ende cleyn als tselve gelegen is in desen dorpe Doorn, ende lest bij Aert
Robbertsz za: gebruyckt, streckende van het kerckhoff zuijtwaerts op tot aen het erve
daer het predicant huijs op staet, Daer aende Oostzijde de wede van Peter Valck,
ende aende Westzijde den heere Domproost naest geerft zijn, Opde laste van een
gul[den] die Jaerlicx tot uytganck aende kercke tot Doorn betaelt worden, Voorts vrij
goet uytgesondert ’s heeren ongelden, daerop den Compt belooft tvoorsz
getransporteerde te vrijen ende waren nu ende ten eeuwigen dagen mitsgaders allen
voor commer ende voorplichten aff te doen als erfcoop recht is volgens Costume
vanden lande van Utrecht, Bekennende vande Cooppenningen ten vollen verneught,
voldaen ende betaelt te zijn, renunchierende dienvolgende van alle actie recht, ende
toeseggens, als hij Compt aent voorsz. getransporteerde is hebbende, mitsgaders
van alle oude brieven ende bescheijden als daer van roerende ende spreeckende
zijn ten behoeve van[den] voorsz Herman van Holten, sijnen erven ende
nacomelingen, Sonder arch etc
Present Hendrick Westenengh, Teunis Gerritsz, ende Aelbert Volckensz van
Nijkercken
Mij present
Adriaen Smits

Compareerde voor den Gerechte van Doorn Gerrit Tijmensz Jacob Dircksz van
Oostrum ende Wulphert Claesz alle woonende in desen Gerechte, Ende verclaerden
haer elcx een voor al als principael, onder renunciatie vande exceptie van excussie
ende Divisie, de crachte vandien hun beduijt sijnde, te constitueren borge voor
Adriaen van Ossenbergh Schout in desen Dorpe, voor soodanige ontfanck, Collecte
ende administratie als den selven Ossenbergh inder voorsz qualite van wegen de
Gemeynte sal voorvallen, Daertoe verbinden[de] respectivelijck hunne persoonen
ende goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende, ende
versochten daer jnne gecondemneert, mitsgaders hunne persoonen ende goederen
verclaert te zijn pandpaer ende executabel, twelck dienvolgende geschied is bij
Hendrick Westenengh Hendrick Blanckesteyn, Teunis Gerritsz, Herman van Holten
ende Elis Jansz Schepenen Opden xxiiije Martij 1675
Mij present
Adriaen Smits
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Ende heeft den voorn[oemde] Schout Ossenberch voorts den behoorl[ijcke] Eed
gedaen Actum uts. Jn kennisse van mij
Adriaen Smits
Opden 27e May 1677 hebbe ick ondersz Secretaris tot Doorn de bovengenoemde
borgen volgens last ende appt van[den] Ed: Mog: Heeren Staten s’Lants van Utrecht
in date den 9e May 1677 Ontslagen van hare voorsz Borchtochte voorden Schout
voornt. Actum als boven Adriaen Smits
Wij Hendrick Jansz Westenengh Schepen ende in desen Subst van Adriaen van
Ossenbergh Schout, mitsgaders Aelbert Volckensz ende Herman van Holten
Schepenen tot Doorn Hebben Opden xje May 1675 Ten versoecke vande
Erffgenamen (inde Linie Collaterale) van Willem Cornelisz Blanckesteyn, overleden
in Nederlanghbroeck, ten overstaen van[den] Heere Lucas van Vueren Ontfanger
vanden 40e penn 20e penninck, getaxeert ende geestimeert ontrent twee mergen
lants gelegen onder desen Gerechte Doorn (die bij Hendrick Cornelisz Blanckesteyn
gemeender voor in sijn hoffstede gebruijckt worden, ende bij den voorn Willem
Blanckesteyn naergelaten zijn) waerdich te zijn de somme van drie hondert vijftien
Ca: gul[den] Des toirconden desen bij ons Schout ende Schepenen voornt
onderteijckent op date vsz
Mij present
Adriaen Smits

Jnden name des Heeren Amen kennel[ijck] sij een ye[gelijck] bij desen openbaren
jnstrumente dat jnden Jare naeder geboorte ons Heeren Jesu Christi Een duijsent
ses hondert vijff ende tseventich Opden twintichsten May des naernoens ontrent ten
Seven Uren voor ons Adriaen van Ossenbergh Schout, Aelbert Volckensz van
Nijkercken, Herman van Holten ende Elis Jansz Schepenen tot Doorn
Compareerden Wolphert Vlieck ende Cornelia Willems van Stam echte luijden hij
Compt sieckel[ijck] te bedde leggende ende sij Compte gesont van Lichame, doch
beijde haer verstant redenen ende memorie volcomentl[ijck] gebruijckende, Ende
v[er]claerden te overdencken de menschelijcke swackheijt, de zeeckerheijt des doots
en de onseeckere ure vandien, daeromme te willen disponeren van hare tijdelijcke
goederen, ende dat uyt vrije eijgen wille sonder jnductie van yemanden, ende al
vorens bevelende hare Zielen in handen van God almachtich haren Schepper ende
Zalichmaecker, ende hare Lichamen de kerckelijcke sepulture, naer haren Staet,
Ende comende ter dispositie van hare tijdelijcke goederen, heeft hij Testateur
gelegateert aende voorn sijne huijsvrouwe alle het Linnen ende Wollen ‘tgene hem
toebehoort ende hij metter doot (bij voor afflivicheijt) sal comen achter te laten, Jtem
een paer paindanten in yder sestien Diamant Steentjes, Een Chiaerus goude
kettingh, een goude penninck daer op staet den Coninck van Polen en Prusse etc.
Jtem een uts daer op staet Sigus: rex Pol: et Sue: Ende een Zilvere penninck daer
op staet pax cum Justitia etc. ende noch een uts daerop staet Principium Dulce est
Sed: etc. Ende noch uyt sijne gereetste goederen, de somme van drie duijsent Ca:
gul[den] eens, Ende heeft vorders gemaeckt aen sijn Testateurs Zoon Johannes
Vlieck een silvere Lampet met een zilvere gietkan die daertoe behoort ende
gecomen is van sijn Testateurs Broeder ende noch een sack-horelogie, ende aen
sijn andere zoon Carel Vlieck een zilver gevest tot een degen, met een vergulde
zilvere Schaeltge, Jtem aen sijn Soon Hendrick Vlieck, twee dobbelde goude
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Elisabets Nobels, noch aen de voorn[oemde] Johan ende Carel sijne twee Zonen
yder een potpenninck t’haren keure uyt het andere gelt, Ende heeft voorts tot Zijne
eenige ende universele erffgenamen geinstitueert ende gestelt, gelijck hij Testateur
v[er]claerde te jnstitueren ende stellen bij desen tot zijn eenige ende universele
Erffgenamen, de voorn sijne drie Zoonen, in alle sijne vordere nae te laten goederen,
gelt, gout, zilver, gemunt ende ongemunt, Cleederen ende Juweelen, renten
Obligatien ende alles wat bij sijn overlijden boven schult ende doot schult bevonden
sal worden, niets ter werelt uijtgesondert, waer ende op wat plaetse die souden
mogen zijn, Soo wel in Hollant, Dansijck als andere Coninckrijcken, om gelijckelijck
bij haer drie gedeelt ende genoten te worden, Des soo begeert den Testateur dat zijn
voornoemde zoon Johannes Vlieck, sal hebben d’administratie ende Directie van alle
de Obligatien, rentebrieven ende papieren, mits daertoe selffs een bequaem persoon
kiesende, die neffens hem het bewind ende administratie mede aenneme, ende alles
helpe redden ende bevonden ten besten oirbaer van die absent ofte onmundich
souden mogen zijn Des sij gehouden sullen zijn van hare administratie behoorl[ijcke]
reeckeninge ende v[er]antwoordinge te doen aende andere zijne Testateurs twee
voorn kinderen, Sonder nochtans aen eenige Weescamers ofte regeerders vandien,
waer het soude mogen wesen, eenige Staet ende Jnventaris des boedels gehouden
zijn te leveren ofte reeckeninge te doen, Cecluderen[de] daer omme bij desen voor
soo veel in hem Testateurs macht is (ende met reverentie) de Weescamer binnen
der Stat Amsterdam ende allen anderen die hen eenich recht daertoe souden willen
aenmatigen Allet welcke verclaerde hij Testateur te wesen sijn Testament ende
Uytterste wille, Willende ende begeerende dat ‘tselve sijn volcomen effect sal
sorteren ende naergecomen werden, tsij als Testament Codicil, gifte uyt saecke des
doots ofte onder den levenden sulcx ‘tselve naer rechten ofte Costume best bestaen
kan, al waert Schoon dat alle Solemniteijten naer rechten noodich ofte gerequireert,
hier jnne niet en waren geobserveert, Versochten hier van gemaeckt te werden
Jnstrument in forma Welcke is desen, Jn Oirconden der waerheijt is de minute deses
bij de Compten neffens ons Schout ende Schepenen bovengenoemt onderteijckent
ter woonplaetse vande selve Compten in desen Dorpe Doorn Op dagh ende ure als
boven.
Adr: van: Ossenberch
Aelbert folckens van neijkercken
Herman van Holten
Eeles Ijansen
Mij present
Adriaen Smits
Den 21e October 1675
Dat voor ons Compareerden inden Gerechte Hr Jacobus Hubert man ende vooght
van Joffre Sara de Leeuw, mede Erffgenaem van Dominus Cornelius de Leeuw ende
Joffre Johanna van Jsendoorn, ende in dier qualite gerechticht bij erffdeijlinge tegen
de vordere Erffgenamen tot de naegenoem[de] huijsinge ende Erve, Ende naer dat
ons bijden Compt was v[er]toont bij quitantie vanden heere Ontfanger Lucas van
Vuijren ’t recht vanden veertichsten penninck, betaelt te zijn, als mede bij quitantie
vanden Schouten ende Gadermrs van Doorn, de reele ongelden (tot date deses
vervallen) voldaen te wesen, Verclaerde hij Compt gecedeert, getransporteert, ende
overgedragen te hebben, gelijck den selven Cedeerde, transporteerde ende overgaff
bij desen, aen ende ten behoeve van Teunis Cool ende Neeltgen Thomas,
11

echteluijden ende haren nacomelingen, den vrijen eijgendomme van seeckere
huijsinge ende erve staende ende gelegen in desen Dorpe Doorn aenden Brinck,
met alle ‘tgene daer in ende aen Aerd ende Nagelvast is, daer de kerck aende
zuijdzijde ten Westen Teunis Claesz ten Noorden den Molenwegh, ende voor ofte
Oostsijde den Brinck, naest gelegen zijn, ofte wie met recht tegenwoordich daer
naest geerft mocht zijn, ende dat opde lasten van thien stuyvers Jaerlijcks, die tot
uytganck aende kercke van Doorn betaelt moet worden, Ende voorts vrij goed,
uijtgesondert ’s heeren ongelden, daerop hij Compt ‘tselve getransporteerde
belooffde te vrijen ende waren als erffcoop recht is, mitsgaders allen voorcommer
ende voorplichten aff te doen, naer costume van[den] lande van Utrecht,
Bekennende vande totale Cooppenningen ten vollen verneught voldaen ende betaelt
te zijn, renunchierende dien volgende hij Compt van alle actie, recht ende
toeseggens, als hij daeraen hadde, mitsgaders van alle oude brieven ende
bescheijden als daervan roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve
van[den] voorn[oemde] Teunis Cool ende sijnde voorn huijsvrouw ende haren erven,
Compareerde mede Hr Johannes Tilborgh als man ende vooght van Maria de Leeuw
ende in dier qualite mede erffgenaem vande gemelte Do de Leeuw ende Johanna
van Jsendoorn, ende v[er]claerde te Consenteren int voorsz transport ende
desisteren van sijne actie opt voorsz getransporteerde Sonder arch etc.
Present den Schout Ossenberch, Westeneng ende van Holten Schepenen

Den ije November 1675
Dat voor ons Compareerde de heere Gerard Kick, als man ende vooght van Joffre
Mechtelt van Roijen, ende in dier qualite een mede Erffgenaem vande heere Cornelis
van Royen in sijn leven Raed inde Ed: Vroedschap der Stadt Utrecht ende hij Compt
bij Erfflotinge eijgenaer vande naergenoemde huijsinge ende hoffstede, Ende
alvoorens vertoonende bij quitantie van Jan van Sandijck ’t recht vanden veertichsten
penninck voldaen te zijn, ende bij quitantie vanden Schout van Doorn, de reele
ongelden tot date deses voldaen te wesen, verclaerde te Cederen transporteren
ende over te dragen gelijck den heere Compt Cedeerde, transporteerde ende
overgaff bij desen aen ende ten behoeve van Herman Cornelisz van Holten onsen
mede Schepen, seeckere huijsinge, erve, berch, ende Schuer, van oudts genaemt
den Hulck, met alle ‘tgene daerjnne aerd ende nagelvast is, Staende ende gelegen
jnden dorpe Doorn, streckende Noord waerts op tot aent Landt van Quirijn Lobbrecht
toe, daer Oostwaerts den selven Lobbrecht, ende Westwaerts Rutger van Vellep
ende Jannetgen de With echteluijden, naest gehuijst ende geerft zijn, ofte daer sij
‘tselve met recht mochten gelaten hebben, in voegen de selve goederen bij
welgemelte heere Cornelis van Royen opden 29e April 1667 bij Decreet van[den] Ed:
Hove van Utrecht ontfangen zijn, met alle gerechticheden ende servituten tam active
quam passive daertoe specterende, uijtgesondert ‘sheeren ongelden, daerop hij
Compt ‘tselve belooffde te vrijen ende waren als erffcoop recht is, mitsgaders alle
voor commer ende voorplichten aff te doen, volgens Costume vanden Lande van
Utrecht Bekennende vande totale Cooppenningen voldaen te zijn, renuncierende
dienvolgende van alle actie, recht ende toeseggens als hij Compt daer aen hadde,
mitsgaders van alle oude brieven ende bescheijden als daervan roerende ende
spreeckende zijn, oock de bovengemelte decreet brieff hier neffens overleverende,
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alles ten behoeve vanden voorn Herman van Holten, sijnen erven ende
nacomelingen, Sonder arch etc.
Present Adriaen van Ossenberch Schout Teunis Gerritsz ende Elis Jansz schepenen
In kennisse van mij
Adriaen Smits
Den 9e April 1676
Compareerde voor den Gerechte van Doorn d’heere Johan Jacob Witnauw als
getrout hebbende Cornelia Uyttenboogaert, ende in dier qualite soo voor hem selven
als in desen vervangende ende hem sterckmaeckende voor de heer Mathijs van
Matsselaer sijns Compts Swager die te samen mede Mombers waren gestelt nevens
haren schoonvader over d’onmundige kinderen vande heere ende M r Johannes
Wttenboogaert Canonick St Jans t Utrecht, geprocreert bij Joffre Susanna van
Endthoven, volgens acte Notarieel Opden 14e Marti 1676 binnen Amsterdam voorde
Notaris David Doornick ende seeckere getuygen gepasseert, Ende v[er]toonde
voorts bijde selve acte den uytcoop bijden voorn heere Uyttenboogaerd gedaen met
de voorgemelte sijne kinderen waer bij ons bleecke dat in minderinge vande
belooffde penningen aen den heere Compt ende Marsselaer den vrsz heere
Uyttenboogaerd hadde overgegeven, neffens andere vaste goederen Drie
hoffsteden, d’eene genaemt de Wijngaerd de tweede Blanckerwaert ende de derde
Cleyne Laer te samen ofte int geheel groot 130 mergen gelegen onder desen
Gerechte van Doorn versochte daeromme den Compt dat ‘tselve in onsen
Prothocolle alhier werde geregistreert ende hem daer aff v[er]leent acte in forma,
Des belooffde den heere Compt te betalen d’ongelden onder desen Gerechte noch
onbetaelt staende Onder v[er]bant als naer rechten
Present den Schout Ossenberch, Herman van Holten ende Gerrit Tijmensz
Schepenen
Mij present
Adriaen Smits

Verclare ick ondersz Secretaris tot Doorn, Ten versoecke vande Hooch Ed: ende
Wel Geb: Heere Johan Gerrard van Oostrum heere van Moersbergen, Ritm r etc. de
Prothocollen ofte registers vande Plichten ende transporten van desen Dorpe
opgeslagen ende door sien te hebben, ende niet connen bevinden dat de
naegenoemde hoffstede ende Landerijen onder desen Gerechte gelegen ende den
heere requirant competerende met eenige plechten beswaert, ofte fideicommis
subject zijn, alse de Hoffstede onder den huijse Moersbergen gelegen met ontrent
veertich mergen lants zijnde voor d’een helfte Erffpacht ende d’ander helft allodiael,
tegenwoordich in huere gebruijckt bij Teunis Gerritsz, In Oirconden der waerheijt
desen geteijckent in Doorn voornt Opden 4e April 1676
Adriaen Smits
Den 20e April 1676
Dat voor ons jnden Gerechte Compareerde d’heer Cornelius van Lobbrecht Comnius
vande Vivres en Ammonitie van Oorlogh etc. als door cessie van actie becomen
hebbende (vande wede ende d’andere sijns Compts mede Erffgenamen vande heere
Quirijn Lobbrecht in sijn Ed: leven Contrerolleur van[den] fortificatien der
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Vereenichde Nederlanden) den eijgendom vande naergenoemde huijsinge ende
hoffstede, Ende alvoorens vertoonende ’t recht vanden xle penninck betaelt te zijn,
mitsgaders de reele ongelden tot date deses vervallen verclaerde gecedeert,
getransporteert ende overgegeven te hebben gelijck hij Cedeert, transporteert ende
overgeeft bij desen, aen ende ten behoeve van Jannetge Rochus wed e van Roelof
Evertsz, haren erven ende nacomelingen den vrijen eijgendom van seeckere
huijsinge ende hoffstede, van outs genaemt de Swaen, met alle ‘tgene daer jnne
aerd ende nagelvast is, staende ende gelegen in desen Dorpe Doorn, gelijck ‘tselve
tegenwoordigh bij de voorgenoemde wede van Roeloff Evertsz gebruijckt word, met
soodanige gerechticheyt, ende servituyt als daer aen specterende zijn, breeder
vermelt inde Coop: cedulle Opden xe Meert 1668 bijde wede ende Erffgenamen van
welgemelte heere Contrerolleur Lobbrecht ende de voorn Roeloff Evertsz za:
daervan opgerecht, Streckende voor uyt den voorsz Dorpe Noordwaerts op tot aent
eijnde vande hooge wal vande heere Compt daer ten Oosten den heere Compt
selffs, ende ten Westen Herman van Holten naest gelegen ende geerft zijn, vrij goet,
sonder eenige lasten, uytgesondert ‘sheeren ongelden, daerop hij Compt ‘tselve
belooffde te vrijien ende waren als erffcoop recht is, mitsgaders allen voorcommer
ende voorplichten aff te doen, naer Costume vanden lande van Utrecht, Bekennende
vande totale Cooppenningen ten vollen verneught voldaen ende betaelt te zijn,
renunchierende dien volgende hij Compt van alle actie recht, ende toeseggens als hij
daer aen hadde, mitsgaders van alle oude brieven ende bescheijden als daervan
roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve voorsz Sonder arch etc.
Present den Schout Ossenberch, Gerrit Tijmensz ende Anthonis Cooll
Schepenen
Mij present
Adriaen Smits
Den 21e April 1676
2Dat voor ons inden Gerechte Compareerde Jannetgen Rochus wed e van Roeloff
Evertsz, woonende in desen Dorpe (geassisteert met Adriaen Smits onsen
Secretaris haren gecoren voorght in desen) Ende bekende sij Compte wel ende
deuchdelijck schuldich te wesen aen ende ten behoeve vande Diaconie der kercke
alhier de somme van twee hondert Ca: gul[den] van twintich stuijvers het stuck ter
saecke van aengetelde penningen die sij Compte bekende (door handen van
Adriaen Petersz) Diacon ten vollen ontfangen ende in haren oirbaer gekeert te
hebben, Belooffden daer van ten behoeven vande voorsz Diaconie, ofte ’t recht
deses hebbende, te sullen betalen een Jaerlijcxe losrente van tien gul[den] vrij gelt,
waer van ’t eerste jaer verschenen sal zijn opden xxe April xvjc seven ende
tseventich, ende soo voorts van jaer tot jaer telcken precijs opden verschijndagh,
sonder eenich langer dilaey, geduerende ter voller ende effectuele afflossinge toe, de
welcke afflossinge sij Compte t’allen tijden sal mogen ende oock moeten doen (naer
dat sulcx drie maenden te vooren sij gedenuncieert) met gelijcke twee hondert
gul[den] teffens, ende met aen paerten ofte deelen, in goeden ganghbaren gelde,
mits daer bij leggende de v[er]schenen ende onbetaelde renten van dien, Ende
stelde sij Compte tot speciael hijpoteecq ende onderpant voorde voorsz hooft somme
In de kantlijn staat: ‘Dit hijpotheecq vercoft aende Diaconie ende opden 5 e Julij 1677 getransporteert Versochte
daerom nu de Predicant ende Kerckenraed dat dese plechte ten registere werde gecasseert twelck dienvolgende
geschied is ter Presentie van[den] Schout Ossenberch, Aris Jansz ende Hendrick Jansz Westenengh opden 7 e
Aug: 1681’
2
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ende jaerlijcxe renten, seeckere hare huijsinge ende hoffstede, staende ende
gelegen jn desen Dorpe, streckende noordwaerts op tot aende hooge wal vande
heere Comnius Cornelius Lobbrecht, daer ten Oosten wel gemelte heere Lobbrecht,
ende ten Westen Herman van Holten naest gehuijst ende geerft zijn, Ende voorts
generalijck haer persoon ende vordere goederen, hebbende ende toecomende,
omme daer aen ofte de keure vandien de voorsz hooftsomme ende Jaerlicxe renten
mette Costen te mogen verhalen, versoeckende sij Compte in alle ‘tgene voorsz
gecondemneert, ende ’t voorsz speciale ende generale hijpoteecq daer voor
v[er]claert te worden verbonden pandbaer ende executabel, T’welck bij desen
geschied is, Ende de wijle ons Schout ende Schepenen js gebleecken bijde hand
vanden Ontfanger Johan van Sandijck tot Wijck den xlen penninck betaelt te zijn
hebben wij desen geteijckent etc.
Present Adriaen van Ossenberch Schout Gerrit Tijmensz ende Anthonis Cooll
Schepenen
Mij present
Adriaen Smits
Den 31e Julij 1676
3Dat voor ons quam int Gerechte Aris Jansz woonende alhier Ende (naer dat ons
gebleecken was dat den 40e penninck van dese plechte opden 17e Junij 1676
aenden Ontfanger Drakenborch voldaen ende betaelt was) bekende hij Compt voor
hem ende sijnen erven, wettelijck ende wel deuchdelick schuldich te zijn, aen ende
ten behoeve vanden Wel Edelen Geboren Heere Wijnant Schuyl van Walhorn
Domheer t’utrecht, de somme van ses hondert Car. gul[den] van xx sts. ’t stuck, ter
saecke van aengetelde penn[ingen], bij den Compt in goeden ganghbaren gelde
ontfangen ende in sijnen oirbaer gekeert, Belovende hij Compt daer van interesse te
betalen tegens ses ten hondert, te weten ses ende dartich gul[den] Jaerl[ijcks] vrij
gelts van ales, niets uytgesondert, waer van het eerste Jaer renten omgecomen
ende verschenen sal zijn, den je Augustus xvjc seven ende tseventich, ende soo
voorts Jaerl[ijcks] van Jare tot Jare ter effectuele afflossinge toe geduerende, die tot
allen tijden sal mogen geschieden mette voorsz ses hondert gul[den] Capitael ende
de v[er]lopen renten vandien, in goeden ganckbaren gelde, volgens de Evaluatie
alsdan lest binnen Utrecht gepubliceert, mits de voorsz afflossinge drie maenden te
voorens bekent makende, Edoch ende welverstaen[de] soo hij Compt de voorsz
rente Jaerlicx compt te betalen binnen drie off ten langhsten vier maenden na den
v[er]schijndagh, dat hij alsdan sal mogen volstaen, ende de voorsz rente oock
moeten aengenomen worden, met dartich gul[den] vrij gelts als boven, ende anders
niet, Stellende hij Compt tot een speciael hijpoteecq ende onderpant voort voorsz
Capitael ende renten vandien, seeckere ses mergen lants gelegen onder desen
Gerechte van Doorn, daer den welgemelte heere Wijnandt Schuijll van Walhorn
Oostwaerts, ende de heere Quaribbe Westwaerts naest gelandt ende gelegen zijn,
streckende vanden heeren Wech tot aende Bossemaet toe, Ter selver tijt
compareerden mede Maeyke Jans wede van za: Jan Gerritsz ende Lijsgen Jans
wede van za: Peter Willemsz, beijde voor haer selven ende als moeders ende
In de kantlijn staat: ‘Compareerde voor Schout ende Gerechte van Doorn onder genomineert d’heer Godijn
nomine uxoris erffgenaem van[den] heere Wijnand Schuijll van Walhorn Domheer t’utrecht, ende v[er]claerde
van het Capitael inde plechte hier nevenstaende vermelt met de renten vandien voldaen te zijn, v[er]sochte daer
omme desen ten registere te werden geroyeert twelck geschiedt is bij Adriaen van Ossenberch Hendrick
Westenengh ende Jacob van donselaer Schepenen Opden 4 e Septemb 1684 Adri: van: Ossenberch’.
3
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mombersche van hare respective onmundige kinderen, ende verclaerden in dier
qualite te consenteren jnden voorsz plechte ende vestenisse voor sooveel ’t noot sij,
Ende v[er]sochten de Compten int gene voorsz is, te worden gecondemneert, ende
het gestelde hijpoteecq daer voor verclaert executabel, Twelck bij desen geschiet is
bij Adriaen van Ossenberch Schout, Gerrit Tijmensz ende Herman van Holten
schepenen op dato als boven
Mij present
Adriaen Smits

Den 7e Augustus 1676
Dat voor ons quam inden Gerechte den Ed: Hooch geleerden Heere ende Mr Jacob
van Dam out raidt inden Ed: Hove van Utrecht, als gemachtichde vanden Hooch Ed:
Geboren Heere Casemirus Philippus Egidius de Ridder van Groenesteyn, heer van
Groenesteyn etc. ende vande mede hooch Ed: Geboorne Joffrouwe Anna Maria
Juliana de Ridder van Groenesteyn vermogens procuratie bijde selve voor Nicolaes
van Vechten Notaris s’hooffs vrsz ende seeckere getuijgen binnen Utrecht op hem
heere Compt gepasseert alhier verthoont, Ende verclaerde hij heere Compt jnden
name vande welgemelte sijne principalen, uyt crachte der voorsz procuratie, te
Cederen, transporteren ende over te geven, aen ende ten behoeve vanden mede
hooch Ed: Geb: Heere Daniel de Ridder van Groenesteyn, heer van Rijnesteyn etc.
ende sijnen erven seeckere partije soo bouwlant als Bos, gelegen onder desen
Gerechte, streckende vande Goijerweteringhe tot aen Postenborch toe, daer ten
noord westen de Steech, vande heer van Sandenburch, ende ten Zuijt oosten het
lant van Henrick Cornelisz Blanckesteyn naest gelegen is, ofte wie alomme met recht
daer naest gelant mochten wesen, en soo groot en cleyn d’selve onder desen
Gerechte gelegen zijn ende verongelt worden en mette gerechticheden en servituten
tam active, quam passive daertoe specterende, Renuncierende hij heere Compt uyt
crachte als vooren vant vrsz lant, ende van alles rechts, ende toeseggens sijne
principalen, ofte yder van hun int bijsonder daer aen sijn hebbende, ende van alle
brieven ende bescheijden daer van Roerende ende spreeckende ten behoeve
vanden Wel gemelten heer van Rijneseyn, Beloven[de] inden name van sijne
principalen uyt crachte der gemelte procuratie ‘tselve lant te vrijden, ende waren
alleen op de lasten van s’Heeren Schattingen daer uyt gaende, ende alle vordere
lasten, voor commeren, voorplechten ende opspraecke aff te sullen doen als recht is
naer Costuijmen vanden lande van utrecht, Bekennende dat sijne principalen vande
Cooppenningen bij Coopcedulle van date den ixe Julij deses jaers in conformite
vande selve ten vollen sijn vernoecht ende voldaen, sonder dat sijne gemelte
principalen eenige vordere actien sijn reserveren[de] ofte behoudende, sulcx dat
desen Transporte volcomen stedicheijt hebben ende houden sal, En nadien ons
gebleecken is bijde hant van Johan van Sandijck den xle penninck desen aengaende
betaelt te zijn, alsmede bij quitantie van[den] Schout tot Doorn de ongelden d’a o 1675
incluijs, Soo hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout Herman van Holten ende
Antonis Cooll Schepenen etc
mij present
Adriaen Smits
Den 7e Augustus 1676
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voor ons quam jnden Gerechte den Ed: Hooch geleerden heere ende Mr Jacob
van Dam, out raeidt jnden Ed: Hove van Utrecht als gemachtichde vanden Hooch
Ed: Geboren Heere Casemirus Philippus Egidius de Ridder van Groenesteyn heer
van Groenesteyn etc. vermogens Procuratie bij den selven voor Nicolaes van
Vechten nots s’hooffs vrsz ende getuijgen den ixe Julij 1676 v[er]leden op hem heere
Compt gepasseert, alhier v[er]thoont, Ende verclaerde hij heere Compt jnden name
vanden wel gemelten sijnen principale, uyt crachte der voorsz procuratie te
cedeeren, transporteren, ende over te geven, aen, ende ten behoeve vande Hooch
Ed: Geboren Heere Casper Willem de Ridder van Groenesteyn President vant Hoff
van Justitie, ende Raidt van Staten, van sijne Cheur Vorstelijck Doorluchticht van
Ments Ende den mede Hooch Ed: Geb: Heere Joahn Henrick Daniell de Ridder van
Groenesteyn geheijmen Raidt van sijn Cheur Vorstelijcke doorluchtich t van Ments,
Stathouder van Erfffort, ende over Amptman in Hessen, sijns heere Comparants
principael Broeders, seeckere ontrent vijff mergen bouwlant, ofte soo groot ende
cleyn d’selve gelegen zijn onder desen Gerechte, achter de landen behoorende
aen[den] huijse Groenesteyn, staende in Nederlanghbroeck, streckende van[den]
Goijerweteringe tot aende scheijsloot toe, Daer oostwaerts Jan Bor ende Westwaerts
de Berchsteegh aent vrsz lant behorende, naest gelegen zijn, Renuncierende hij
heere Compt daer van, ende van alles rechts sijnen gemelten principael daer aen
hadde, ten behoeve als vooren, Bekennende hij heere Compt inden name ende uyt
crachte als vooren ter saecke desen transporte vernoecht en voldaen te wesen in
conformite vant contenu vant transport op heden voorden gerechte van
Nederlangbroeck vande heerlickheijt en Ridder Hoffstadt Groenesteyn gepasseert
sonder dat sijnen voorn[oemde] principael daer aen eenige vordere actie is
reserverende, ofte behoudende sulcx dat desen Transporte volcomen stedicheijt
hebben ende houden sall, Ende nadien ons bijde hant van Johan van Sandijck,
Ontfanger tot Wijck gebleecken is den xle penninck desen aengaende onder de
heerlijckheijt off Ridder Hoffstadt Groenesteyn voldaen te zijn als mede bij quitantie
vanden Schout tot Doorn de Ongelden d’ao 1675 incluijs Soo hebben wij Adriaen van
Ossenberch Schout Herman van Holten ende Anthonis Cooll Schepenen etc.
Mij present
Adriaen Smits
Den 22e September 1676
Dat voor ons Compareerde int Gerecht d’heer Willebrordus van Os residerende
binnen Utrecht, Alvoorens vertoonende ’t recht van[den] 40 e penninck betaelt te zijn
op den 22e Septemb[er] 1676 aenden Ontfanger Draeckenborch, Ende heeft volgens
Procuratie vanden Hooch Ed: welgeboren Heere Johan Gerrard van Oestrum heere
In de kantlijn staat: ‘Compde ter secretarije van Doorn, Johan Andreas Becker Nots, als rentmr, ende gem de
vanden Welgeb Heer Johan Bartholdt van Hovel Heere van rijnesteijn etc. ende vro e Maria Isabella Antonia de
ridder van groenesteijn eenige dogter en universele erfgenaem van[den] Welgeb: Hr Diderick Johan Albregt de
Ridder van Groenesteijn, in sijn leven mede heere van rijnesteijn Echteluijden ende v[er]claerde dat d’Obl e van
8400 gul[den] Capls vermelt bij den Transportbrief, op den 7e Aug 1676 voorden geregte van nederl[angbroeck]
gedaen vande ridderhofstad groenesteijn, bij den accoorde tusschen de besitters vande gemelde ridderhofstadt,
ende den gemelden Heere Didrick Jan Alberecht de ridder cum suis op den 4/14 Octob 1692 tot Nuijs opgerecht,
al was gecasseert, ende daer door v[er]vallen, d’affectatie, ende verbintenisse, die uijt krachte vant selve
transport voor het voornde Capl, ende de renten vandien mochte geweest sijn, op de getransporteerde
ridderhoffstadt Groenesteijn, met de aenhorige landerijen, sulx dat deselve vandien last volcomentlijck sijn
bevrijdt, versoeckende hij Compnt in sijn qt dat het gene voorsz in mergine deses transports mochte worden
gesteldt t’welck geschiet, actum den 12e 8b 1714 Joan And: Becker jn kennisse v[an] mij J:V:Dam’.
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van Moersbergen etc. (voorde Notaris Adriaen Houtman ende seeckere getuijgen
opden 6e April 1676 binnen Utrecht gepasseert, alhier vertoont ende gelaten)
v[er]claert ende bekent gelijck hij Compt bekende bij desen, in name van sijns Compt
principael, sijn Edts Erffgenamen ende nacomelingen wettel[ijck] ende wel
deuchdelijck schuldich te wesen, aen ende ten behoeve van Hr Pieter Vinck de
somme van twee duijsent Ca: gul[den] van xx stuijvers ’t stuck, spruijten[de] uyt
crachte van seeckere Obligatie inhoudende gelijcke Capitael, twelck de Raetsheer
Cornelis van Royen tot laste van sijne heere Compts principael spreeckende heeft de
welcke met het passeren deser plechte wort gehouden voor gecasseert ende
geannuleert, Belovende in name van sijn principale daer van interesse te betalen
aenden wettigen toonder deses tegens vijff gul[den] vant hondert jnt jaer vrijs gelts,
waer van ’t eerste jaer v[er]schenen ende omgecomen sal zijn den vierden Januarij
xvjc seven ende tseventich, ende soo voorts van Jare tot Jare geduerende ter
datelijcker afflossinge toe, die sijn heere Compts principael, sijn Hooch Ed: Welgeb:
Erven ende nacomelingen t’allen tijden ende t’haren believen sullen mogen doen in
Conformite vande Ordonnantie Decisoir der Ed: Mog: Heeren Staten s’Lants van
Utrecht, mette voorsz hoofsomme van twee duijsent gul[den] paijements als vooren
Ende dat mette v[er]schenen ende onbetaelde renten vandien, alles in goeden
gouden ofte zilveren gevalueerden gelde ende munte, Daertoe v[er]bindende ende
stellende tot speciael hijpoteecq ende onderpandt, Ses mergen lants sijnde vier
mergen weijlant ende twee mergen bosch, genaempt het ketelboeters lant, gelegen
onder den gerechte van Doorn, daer Oostwaert de welgemelte heere van
Moersbergen, ende Westwaerts het naebeschreven lant van sijn hooch Ed: naest
gelegen is, Jten noch ontrent vier mergen soo weij als bou lant van outs genaempt
het Laertgen, leggende westwaerts naest ’t voorsz lant aen, mede onder Doorn,
sijnde alle de voorsz tot hijpoteecq gestelde landen, vrij allodiael goet, ende voorts
generalijck sijne heer Compts principaele persoon ende vordere goederen, roerende
ende onroerende , present ende toecomende, Belovende mede jnder voorsz qualite
voorde voorsz hooftsomme ende Jaerlijckse renten vandien tsijnen heere Compts
principalen Costen, tallen tijden naerder verseeckeringe ende vestenisse te doen tot
v[er]maninge vanden rentheffer, Ende v[er]sochte sijne heere Compts Principael
jnden jnhouden deser gecondemneert te zijn, mitsgaders het voorsz Speciael ende
Generael hijpoteecq daer voor v[er]claert verbonden pantbaer ende executabel,
Twelck dienvolgende geschied is bij Adriaen van Ossenberch Schout, Herman van
Holten, ende Hendrick Willemsz Schepenen tot Doorn Datum uts
In jennisse ende presentie van mij Sectrs
Adriaen Smits
Den 21e Novemb 1676
Wij Adriaen van Ossenberch Schout Herman van Holten ende Teunis Cool
Schepenen tot Doorn Oirconden Dat voor ons quam jn den Gerechte Cornelis vander
Sluys Pander shooffs van Utrecht voor hem selven ende als man ende voocht van
Geertruyt Verhoeff sijne huijsvrouw, daer hij geboorten bij heeft, (al voorens
vertoonende bij quitantie van Johan van Sandijck ‘trecht vanden 40 e penninck
voldaen te zijn) Ende Cedeerde, Transporteerde ende gaff over aen, ende ten
behoeve van de Heere Cornelis van Lobbrecht Commis tot Rhees ende sijnen erven,
seeckere huijsinge ende hoffstede met berch ende schuer groot te samen ontrent
twee mergen edoch soo groot ende cleyn ‘tselve gelegen is in desen Gerechte van
Doorn Daer ten Oosten ende Zuijden Wolphert Claesz ende hij heere Lobbrecht als
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Erffgename sijns Vaders, ten Westen den selven neffens de heere Domproost, ende
Noorden d’heer Johannes Uyttenboogaert, naest gelant ende gelegen zijn, met alle
zijne gerechticheden ende Servituten daertoe specterende, sulcx hij Compt, tselve bij
titule van Coope becomen heeft van Wouter Adriaensz Schaffelaer, verteegh daer
van ende van alles rechts hij daer aen hadde, als mede van alle brieven ende
bescheyden daer van roerende ende spreeckende, met belofte van de selve te sullen
overleveren, ende ‘tselve getransporteerde te sullen vrijen, ende waren opde laste
van sheeren ongelden, ende schattingen daer wt gaende, mitsgaders den Jaerlijcxen
thins van ses stuijvers indien die daer uyt soude mogen gaen ende alle vordere
lasten, voorcommer, voorplechten ende opspraecke off te sullen doen als erffcoop
recht is naer costume der Stadt ende Lande van Utrecht, Bekennende hij Compt
vande Cooppenn vandien bij accoort v[er]noecht voldaen ende betaelt te sijn sonder
eenige Actie te reserveren, Sonder arch etc
Mij present
Adriaen Smits
Ten versoecke van Hr Johannes Uyttenboogaert Soone van Joffre Susanna
Endthoven za: in haer leven huijsvrouw vande heer ende mr Johannes
Uyttenboogaert Canonick St Jans t’Utrecht, ende de selve heere Uyttenbogaert als
Vader ende vooght van sijne kinderen bijde voorgemelte Joffre Endthoven
geprocreert Soo hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout, Herman van Holten
ende Elis Jansz Schepenen tot Doorn, ons getransporteert op de hoffstede de
Wijngaert, ende aldaer naer onse beste kennisse getaxeert, geestimeert, ende
gewaerdeert in gereeden gelde waerdich te zijn, met all het getimmer bepotinge
ende plantagie daer aen behoorende, metten aencleven vande selve, te samen ter
somme van tien duijsent vijff hondert gul[den] ten insichte de tegenwoordige
Conjuncture van tijde Actum Doorn den 28e Novemb 1676
Mij present
Adriaen Smits
Den 12e Meert 1677
Wij Adriaen van Ossenberch Schout Herman van Holten ende Teunis Cooll
Schepenen tot Doorn Oirconden Dat voor ons jnden Gerechte Compareerde Cruijff
Petersz Broeder ende momber van sijne innocente Suster Beatrix Peters wed e van
Cornelis Jansz, (ende al voorens v[er]toonende ‘trecht vande 40 penninck betaelt te
zijn binnen Wijck aen Johan van Sandijck opden 8e Augustus 1669 mitsgaders de
huijsgelden ende redemptie gelden tot den Jare 1676 incluijs) ende verclaerden
gecedeert, getransporteert, ende overgegeven te hebben, gelijck hij Compt indier
voorsz qualite Cedeert, transporteert ende overgeeft bij desen, aen ende ten
behoeve vande wede ende Erffgenamen van Teunis Willemsz, haren erven ende
nacomelingen de naervolgen[de] landerijen gelegen in Doorn, eerstelijck twee
ackeren lants aent Tuyl eijndt jnde Catwinckel met het getimmer ende gepoot daerop
staende, daer boven de wede van Willem van Cleeff in sijn leven Schout tot Doorn
ende beneden Gerrit Tijmensz naest gelandt ende geerft zijn, mitsgaders noch twee
dwars ackeren daer boven ’t lant vande kinderen en Erffgenamen van Cornelis
Brants ende beneden de Catwinckel naest gelegen zijn, vrij eijgen goedt sonder met
Outst gelt Leckendijcks ofte Cleynhoeffgelt beswaert te zijn, als alleenlijck met
huijsgelt ende ‘sheeren ongeldend aer op hij Compt belooffde ‘tselve te vrijen ende
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waren als Erfcoop recht is, mitsgaders allen voor commer ende voorplichten aff te
doen volgens Costume van[den] lande van Utrecht ende den teneur vanden Ouden
Transporte, bij Wulphert Tijmensz, Opden 13e feb 1598 gepasseert, Bekennende
vande totale Cooppenn voldaen ende betaelt te zijn, renuncieren[de] diensvolgende
van alle actie recht ende toeseggens als hij Compt jnder vrsz qualite daer aen hadde,
mitsgaders van alle oude brieven ende bescheijden als daeraff roerende ende
spreeckende zijn alles ten behoeve voorsz, Sonder arch etc
Mij present
Adriaen Smits
Den 12e Meert 1677
Wij Adriaen van Ossenberch Schout Herman van Holten ende Teunis Cooll
Schepenen tot Doorn, oirconden Dat voor ons int Gerechte Compareerde Adriaen
van Overvest als speciale gemachtichde van Thonis Huijbertsz woonen[de] int Veen,
Thonis Cornelisz nomine uxoris ende Cornelis Stevensz mede nomine uxoris te
samen Erffgenamen van Thonis Willemsz volgens Procuratie opden 5 e Julij 1676
voor Jacob Morray Nots tot Amersfoort ende seeckere getuygen gepasseert ende
alhier v[er]toont Ende (alvoorens v[er]toonende ’t recht van[den] 40 e penn mitsgaders
huijs ende redemptie gelden betaelt te zijn tot den Jare 1676 incluijs) Verclaerde hij
Compt jnder voorsz qualite gecedeert getransporteert ende overgegeven te hebben,
gelijck hij Cedeert, transporteert, ende overgeeft bij desen aen ende ten behoeve van
de Wel Ed: Heere Samuel de Mareez, Heere van Meersbergen etc. Geeligeerde
Raedt ter vergaderinge vande Ed: Mog: Heeren Staten ‘sLants van Utrecht, sijn Edts
erven ende nacomelingen, de helfte van ontrent drie mergen lant, gelegen jn Doorn,
gemeender voor met de wede van[den] voorgenoemde Teunis Willemsz, alse
eerstel[ijck] twee ackeren aent Tuyl eijndt inde Catwinckel met het gepoot daer
staende, Daer boven de wede van Willem van Cleeff in sijn leven Schout tot Doorn,
ende beneden Gerrit Tijmensz naest gelandt ende geerft zijn, mitsgaders noch twee
dwars ackeren, Daer boven ’t landt vande kinderen en erffgenamen van Corn[elis]
Brants ende beneden de Catwinckel naest gelegen zijn, vrij eijgen sonder met Outs t
gelt, Leckendijcx ofte Cleynhoeffgelt beswaert te zijn, als alleenlijck het huijsgelt
ende ‘sheeren ongelden, Daerop hij Compt dat belooffde inder voorsz qualite te
vrijen ende waren als Erffcooprecht is, volgens Costume van[den] Lande van
Utrecht, Bekennende sijn Principale vande totale Cooppenningen voldaen ende
betaelt te zijn, renuncierende diensvolgende van alle actie recht ende toeseggens als
hij Compt jnder voorsz qualite daer aen hadde, mitsgaders van alle oude brieven
ende bescheijden als daer aff roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve vrz
Sonder arch etc.
Mij present
Adriaen Smits
Compareerde voorden Gerechte van Doorn Meesgen de Kemp wed e Valck, Brouster
tot Wijck te Duerstede, ende Arnoldus van Ossenberch Cameraer ende Procureur
der voorsz Stede ende verclaerden haer elcx een voor al als principael (onder
renunciatie vande exceptie van Ordre van excussie ende Divisie, ende sij Meesgen
de Kemp mede het privilegie Senatus Consultis, Velleanj, den Vrouwen vergoft, de
Crachten vandien v[er]staende ende hun beduijt zijnde) te Constitueren borgen voor
Adriaen van Ossenberch Schout in desen Dorpe, voor soodanigen Ontfanck, Collect
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ende Administratie als den selven Schout Ossenberch inder voorsz qualite, soo ten
dienste vanden Ed: Mog: Heere Staten ‘sLants van Utrecht, als van wegen de
Gemeijnte sal voorvallen, ende dat in plaetse van Gerrit Tijmensz Jacob Dircksz van
Oostrum ende Wulphert Claesz die haer opden 24e Martj 1675 borgen hadden
geconstitueert voorden voorgenoemden Schout, volgens acte daer van voor desen
Gerechte als doen gepasseert, Verbindende daertoe de bovengenoemde Meesgen
de Kemp ende Arnoldus van Ossenberch, respectivel[ijck] hunne persoonen ende
goederen, roerende ende onroerende, present ende toecomende, Ende versochten
daerjnne gecondemneert, mitsgaders hunne persoonen ende goederen verclaert te
zijn pandbaer ende Executabel, Twelck dienvolgende geschiedt is bij Herman van
Holten ende Hendrick Willemsz Schepenen in Doorn voornt Opden 19e May 1677
Mesgen de Kemp A Van Ossenberch
Herman van Holten
Hendrick Willemsz
Mij present
Adriaen Smits
Den 5e Julij 1677
Dat voor ons jnden Gerechte Compareerde Jannetge Rochus wed e van Roeloff
Evertsz geassisteert met Gerrit Tijmensz, haren gecoren vooght in desen (ende al
voorens vertoonende ‘trechts vanden xle penninck betaelt te zijn, mitsgaders de reele
ongelden tot date deses vervallen) Verclaerde gecedeert, getransporteert ende
overgegeven te hebben, gelijck sij Cedeert, transporteert ende overgeeft bij desen,
aen ende ten behoeve vande Diaconie armen tot Doorn, den vrijen eijgendom van
seeckere huijsinge ende Hoffstede van outs genaemt de Swaen, met alle ‘tgene
daerjnne aerd ende nagelvast is, staende ende gelegen in desen Dorpe Doorn,
streckende voor uyt den voorsz Dorpe Noortwaerts op tot aent eijnde vande Wall
vande Heere Lobbrecht, daer ten Oosten gemelte heere Lobbrecht, ende ten Westen
Herman van Holten naest gelegen ende geerft zijn, vrij goed sonder eenige lasten
uijtgesondert ‘sheeren ongelden, daerop sij Compte ‘tselve belooffde te vrijen ende
waren als erffcoop recht is, mitsgaders allen voorcommer ende voorplichten aff te
doen naer Costume vanden lande van Utrecht, Bekennende vande totale Cooppenn
ten vollen v[er]neught voldaen ende betaelt te zijn, renunchierende dien volgende sij
Compte van alle actie recht ende toeseggens als sij daer aen hadde, mitsgaders van
alle oude brieven ende bescheijden als daer aff roerende ende sprekende zijn, alles
ten behoeve voorsz Sonder arch etc.
Present Adriaen van Ossenberch Schout Elis Jansz ende Teunis Cooll
Schepenen
Mij present
Adriaen Smits
Den 25e Julij 1677
5Dat voor ons quam int Gerecht Aris Jansz woonende alhier Ende (naer dat ons
gebleecken was dat den 40e penn van dese plechts opden 23e Junij 1677 aenden

In de kantlijn staat: ‘Compareerde Joffre Anna Margareta Godin als speciael gelast van haer Ed: Broeder Do
Louis Godin als Erffgenaem Nomine uxoris van de heer Wijnandt Schuyl van Walhorn ende bekende de vrsz
plecht affgelost ende voldaen te zijn Versocht daeromme dese alhier ten registere gecasseert ende geroyeert te
5
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Ontfanger Drakenborch voldaen ende betaelt was) bekend hij Compt voor hem ende
zijnen erven wettel[ijck] ende wel deuchdelijck schuldich te zijn, aen ende ten
behoeve vanden Wel Ed: Geboren Heere Wijnand Schuijl van Walhorn Domheer
t’utrecht de somme van vierhondert Ca: gul[den] van xx stuijvers t stuck ter saecke
van aengetelde penningen bijden Compt in goeden ganghbaren gelde ontfangen
ende in sijnen oirbaer gekeert, Belovende hij Compt daer van jnteresse te betalen
tegens 5½ gul[den] ten hondert, te weten twee ende twintich gul[den] Jaerlijcx vrije
gelts van alles niets uytgesondert waer van het eerste Jaer renten omgecomen ende
verschenen sal zijn den 26e April 1678 ende soo voorts Jaerl[ijcks] van jare tot jare
ter effectuele afflossinge toe geduerende, die t’allen tijden sal mogen geschieden
mette voorsz vierhondert gul[den] Capitael ende de verloopen renten vandien in
goeden ganckbaren gelden volgens de Evaluatie als dan lest binnen Utrecht
gepubliceert, mits de voorsz afflossinge drie maenden te voorens bekent
maeckende, Edoch ende welverstaen[de] soo hij Compt de voorsz renten jaerlijcx
comt te betalen binnen drie off ten langhsten vier maenden, nae den verschijndagh,
dat hij alsdan sal mogen volstaen ende de voorsz renten oock mogen aengenomen
worden met twintich gul[den] vrijs gelts als boven ende anders niet Stellende hij
Compt tot een speciael hijpoteecq ende onder pant voort voorsz Capitael ende
renten van dien seeckere ses mergen lants, gelegen onder desen Gerechte van
Doorn daer den welgemelten heere Wijnand Schuijl van Walhorn Oostwaerts ende
de heere Quaribbe Westwaerts naest gelandt ende gelegen zijn streckende vanden
heeren wegh tot aende Bossemaet toe, Ter selver tijt Compareerde mede Mayken
Jans wede van za: Jan Gerritsz voor haer selven ende als Moeder ende Momberse
van haer onmundige kindt, ende verclaerde in dier qualite te consenteren inde voorsz
plechte ende vestenisse voor soo veel ’t noodt sij, Ende v[er]sochten de Compten int
gene voorsz is te worden gecondemneert, ende het gestelde hijpoteecq daer voor
verclaert executabel, Twelck bij desen geschied is bij Adriaen van Ossenberch
Schout Herman van Holten ende Anthonis Cooll Schepenen, Sonder arch etc.
Mij present
Adriaen Smits

Compareerde voor den Gerechte van Doorn Adriaen van Ossenberch Schout ende
Gadermr van[den] selven Dorpe, ende heeft in dier qualite, ende conformite vant
reglement vande Ed: Mog: Heeren Staten sLants van Utrecht van date den 12 e April
1675 ende ampliatie vandien (al voorens vertoonende bij quitantie vanden Ontfanger
Draeckenborgh ‘trecht vanden xle penn betaelt te zijn) gecedeert, getransporteert
ende overgedragen gelijck hij Cedeert transporteert ende overdraeght bij desen aen
ende ten behoeve vande heere Secretaris Herbert Houwert, sijnen erven ende
nacomelingen, de vrijen eijgendom van ontrent sestien mergen lants, gelegen jnden
voorschreven Gerechte van Doorn bestaende in v[er]scheijden perceelen hier naer
breeder gespecificeert, gelijck die bijde Heeren Deecken ende Capitularen van St
Peter t’utrecht aen Johan Godin in Erffpacht sijn v[er]leent geweest, Eerstel[ijck] een
halff mergen met eijcken hegh-hout bepoot daer Oostwaerts Jan Westenengh,
Westwaerts Joachim van Garderen Zuijtwaerts Aris Jansen ende Noortwaerts de
kinderen van Teunis Arisz naest gelandt zijn, Jtem een mergen daer aende Oost
ende Zuijtzijde den selven Aris Jansz Westwaerts Westenengh ende Noortwaerts
worden twelck geschiet is ter presentie van Adriaen van Ossenberch Schout Van Holten ende Blankesteyn
Schepenen opden 16e Julij 1691’.
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Cornelis Jansz Coster naest gelegen zijn, Jtem ses mergen daer Oostwaerts den
heerenwegh, Westwaerts den Advocaet Loits, Zuijtwaerts de kerck tot Doorn ende
Noortwaerts den voorn Westenengh naest gelant zijn Jtem twee mergen daer aende
Oostzijde den selven Westenengh, aende Westzijde den heerenwegh, Zuijt ende
Noortwaerts den voorsz Arisz en kinderen respectivel[ijck] naest gelegen zijn, Jtem
drie mergen daer Oostwaerts de selve kinderen, Westwaerts Jo r Quaribbe,
Zuijtwaerts Berberen Gasthuijs, ende Noortwaerts Willem Jansz naest gelant zijn,
Jtem twee mergen daer ten Oosten t voorsz Capitle van St Peter, West ende Zuijden
Gijsbert Hermansz ende ten Noorden de kinder van Gijsbert Ariensz naest gelant
zijn, Ende noch een ende een halff mergen daer ten Oosten ‘tselve Capit le van St
Peter, ten Westen ende Noorden Gijsbert Hermansz ende ten Zuijden Jor Quarib
voornt naest gelegen zijn, ofte waer de voorn persoonen het met recht
respectivel[ijck] gelaten souden mogen hebben, ende alomme daer naest gelant
ende gelegen zijn, Ende dit alles bijden hoop sonder mate, met de voet te stoten,
opde lasten van sHeeren ongelden, in conformite van[den] Coopcedulle daer van
zijnde, Bekennende hij Compt vande Cooppenningen ter somme van een hondert
veertich Ca: gul[den] ten vollen verneught, voldaen ende betaelt te zijn, derhalven
inder voorsz qualite renunchierende van alle voorgaende actie, recht, ende
pretensie, Sonder arch, Des toirconde desen gepasseert ter presentie van Hendrick
Thomasz van Waveren in desen Substt Schout, Anthonis Cooll ende Jan Robbertsz
Schepenen Opden 26e Julij 1677
Mij present
Adriaen Smits
Den 29e Julij 1677
Dat voor ons int Gerechte Compareerden Anthonis Cooll ende Neeltgen Thomas
echteluijden, Ende (al voorens v[er]toonende ‘trecht vanden 40 e penninck betaelt te
zijn opden 15e Meert 1671 mitsgaders de huijsgelden ende redemptiegelden tot den
Jare 1676 incluijs) verclaerden gecedeert getransporteert ende overgegeven te
hebben gelijck sij Compten Cederen, transporteren ende overgeven bij desen, aen
ende ten behoeve van Elis Jansz van Landaes timmerman sijnen erven ende
nacomelingen, den vrijen eijgendom van seeckere huijsinge ende erve met alle het
getimmer ende bepotinge daerop staende, ende ‘tgene daerin aerd ende nagelvast
is, staende ende gelegen in desen Dorpe Doorn Daer ten Oosten het kerckhoff ende
doodenwegh, ende ten Westen d’erfgenamen van Luijtgen Aris wede van Jan
Jacobsz ende de Diaconie naest gehuijst ende geerft zijn, streckende voor van het
kerck wegh noort waerts op tot den Molenwegh, Opde laste van tien sts die
jaerl[ijcks] op Paesschen verschijnende tot uytganck aen de kerck van Doorn voornt
betaelt moeten worden, ende voorts vrij goedt uytgesondert ‘sheeren ongelden, Daer
op sij Compten tselve belooffde te vrijen ende waren als erffcooprecht is, mitsgaders
allen voorcommer ende voorplechten aff te doen, naer Costume vanden lande van
Utrecht, Bekennende vande totale Cooppenn ten vollen verneught voldaen ende
betaelt te zijn, renunchierende dienvolgende sij Compten van alle actie recht ende
toeseggens als sij daer aen hadden, mitsgaders van alle oude brieven ende
bescheijden als daer aff roerende ende spreeckende zijn alles ten behoeve voorsz
Sonder arch etc.
Present Adriaen van Ossenberch Schout Herman van Holten ende Gerrit
Tijmensz
Schepenen
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Mij present
Adriaen Smits
Op huijden den 20e Septemb. 1677 hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout,
Anthonis Cooll, ende Johan Robbertsz Schepenen van Doorn ten overstaen van
Arnout Drakenborch als bijde Ed: Mog: Heeren Staten sLants van Utrecht
geauthoriseert totten Ontfanck vanden 20e ende 40e penninck, ten versoecke van
vrouwe Geertruyt de Cock van Delwijnen als Erffgenaem in linea Collaterali van
wijlen Jor Adriaen Canter, geestimeert ende geweerdeert, gelijck wij estimeren ende
weerderen bij desen, seeckere acht mergen lants, bijde voorn Jo r Canter nagelaten,
onder desen Gerechte gelegen, ende in huere gebruijckt wordende bij de wed e van
Hendrick Harmansz, in gereeden gelde weerdich te wesen te somme van ses
hondert dertich gul[den] Actum uts
Mij present
Adriaen Smits
Den 28e Januarij 1678
Dat voor ons jnt Gerechte Compareerde Joachim Jansz van garderen als bij titule
van uytcoop, met sijne Broeders ende Susters, becomen hebbende de possessie
van[den] boedel ende goederen van zijn Vader Za: Jan Teunisz van Garderen ende
al voorens v[er]toonende ‘trecht vanden 40e penninck, aenden Ontfanger
Uyttenboogaert betaelt te zijn, heeft gecedeert getransporteert ende opgedragen
Cedeerde transporteerde ende droegh over mits desen aen Grietgen Frans wed e van
Wiggert Jansz, een hoeckjen ofte eijntgen van een acker lants, groot ontrent twee
hondert roeden ofte soo groot ende cleyn als tselve gelegen leyt inden Doornschen
Engh, daer ten Oosten den heeren van St Peter t’utrecht, Suijd ende West Jan
Westenengh, ende Noortwaerts de Bunt Competerende Aeltgen van Loon naest
gelegen zijn ende dat vrij goet sonder met eenige lasten beswaert te zijn, daerop hij
Compt ‘tselve belooffde te vrijen ende waren als erffcoop recht is, ende alle
voorcommer ende voorplichten aff te doen naer Costume vanden lande van Utrecht
Bekennende hij Compt jnder voorsz qualite vande totale Cooppenn voldaen te zijn,
renuncierende diensvolgende van alle actie recht ende toeseggens, mitsgaders van
alle oude brieven, als daer aff roerende ende spreeckende zijn alles ten behoeve
voorsz Sonder arch Aldus gepasseert voor Adriaen van Ossenberch schout,
Anthonis Cooll ende Hendrick Willemsz Schepenen tot Doorn voornt
Mij present
Adriaen Smits

Wij Adriaen van Ossenberch Schout Hendrick Willemsz, ende Cornelis Jansz van
Velpen Schepenen tot Doorn, hebben geweest op de Hoffstede bij Robbert Jansz
ende zijne huijsvrouwe naergelaten, ende ten versoecke van Jan Robbertsz, den
oudsten, zoone vande voorn Robbert Jansz ende zijn huijsvrouwe za: het gerechte
sestepart vande voorsz huijsinge hoffstede ende ontrent drie mergen lant onder
Doorn onverdeelt gelegen, den requirant Competerende, getaxeert ende
geweerdeert naer onse beste kennisse in gereeden gelde waerdich te zijn, de
somme van een hondert Ca: gul[den] Jn oirconden der waerheijt desen geteijckent in
Doorn voornt Opden ixe Septemb. 1678
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Mij present
Adriaen Smits
Den xe September 1678
Compareerde voor den Gerechte van Doorn Jan Robbertsz den Outsten, mede
Schepen deses Gerechts, Ende verclaerde te Cedeeren ende op te dragen ende te
stellen in handen van Gerrit Tijmensz onsen mede Schepen, het gerechte seste part
van[den] huijsinge, hoffstede ende ontrent drie mergen lants hem Compt door
overlijden van sijne ouders Robbert Jansz ende Hendrickje Gijsberts (beijde za:)
aenbestorven, onder Doorn gelegen, mitsgaders wagens, ploegen, eegden, een
bergh met boeckweijt, ende noch eenige boeckweijt in huijs gemendt, ende
tegenwoordigh op het velt staende, ende alle de vordere roerende goederen hem
Compt competerende, uytgesondert de drie mergen boeckweijt bijden Pander
Vervoorn in arrest genomen, Belovende het voorsz getransporteerde den voorn
Gerrit Tijmensz vrij ende onbecroont van yemand te laten gebruijcken ende genieten
in extinctie van sijne borchtochte bij hem ten behoeve van[den] Schout tot Doorn
gepresteert, dewelcke het voorsz alles in executie hadde genomen, mitsgaders
vande borchtochte ten behoeve van Teunis Cooll gepasseert Ende naer dien ons
Schout ende Schepenen onder genomineert, is gebleecken den veertichsten
penninck vande bovengenoemde portie jnde onroerende goederen betaelt te zijn,
hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout, Hendrick Willemsz ende Cornelis Jansz
van Velpen Schepenen tot Doorn voornt desen geteijckent opden xe Septemb. 1678
Mij present
Adriaen Smits
Den xje October 1678
Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Hendrick Willemsz ende Cornelis Cornelisz
Spijckhoven Schepenen tot Doorn Oirconden Dat voor ons compareerde int
Gerechte Neeltgen Aertsdr geassisteert met Adriaen Smits onsen Secretaris, haren
gecoren vooght in desen, Ende alvoorens vertoonende ’t recht vanden xle penninck
betaelt te zijn, heeft gecedeert, getransporteert ende opgedragen gelijck sij
Cedeerde, transporteerde ende opdroegh bij desen aen ende ten behoeve van
Anthonis Cooll ende Neeltgen Thomas echte luyden, alle soodanige erffenisse ende
besterffenisse als door overlijden van Robbert Jansz ende Hendrickjen Gijsberts
(beijde za:) haer Comptes Grootvader ende Grootmoeder is aenbestorven, ende haer
tegenwoordich noch Competerende, soo wel van v[er]schenen renten, lantpachten,
ende hueren, als Capitalen huijsingen, hoffsteden, landerijen, bepotingen,
beplantingen ofte hoedanich het selve soude mogen zijn genaempt ende gelegen off
uyt staende, soo onder desen Gerechte van Doorn, Nederlanghbroeck, jnde Neder
Betue ende alomme waer sulcx sal bevonden worden, ende dat voor het gerechte
twaelffde part, gelijck haer Comptes portie is bedragende, Soo vrij ende onvrij als die
voorsz portie haer Compte Competeert, Bekende vande totale Cooppenningen ten
vollen verneught, voldaen ende betaelt te zijn, renuncierende derhalven sij Compte
van alle actie, recht, ende pretensie als sij opden Boedel vande voorn haer
Grootvader ende Grootmoeder heeft, alles ten behoeve voorsz Sonder arch, Des
toirconden etc.
Mij present
Adriaen Smits
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Den ixe Novemb. 1678
Wij Adriaen van Ossenberch Schout Hendrick Willemsz ende Herman van Holten
Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons Compareerden int Gerecht Elisabeth
Robberts wede van Willem Tijmensz woonende tot Leersum geassisteert met Jan
Willemsz haer zoon Jorden Cornelisz Vos, ende Peter Dircksz haer swagers de
welcke haer sterck maeckende voor Jantgen Willemsz dochter vande voorn
Elisabeth Robertsz (ende al voorens vertoonende ‘trecht van[den] xl e penn betaelt te
zijn) hebben gecedeert getransporteert ende opgedragen gelijck sij Cedeerde
transporteerde ende opdroegen bij desen aen ende ten behoeve van Anthonis Cooll
ende Neeltgen Thomas echteluijden alle soodanige portie als haer Compte
competeert jnde huijsingen hoffsteden, Landerijen met de bepotingen ende
beplantingen onder den Gerechte van Doorn ende Nederlanghbroek gelegen ende
bij Robbert Jansz ende zijne huijsvrouwe naergelaten, zijnde het gerechte sestepart
van hare vaste goederen, ende dat vrij goet uytgesondert sheeren ongelden daer
voor sij ‘tselve belooffden te vrijen ende waren als erffcoop recht is, mitsgaders allen
voorcommer ende voorplechten aff te doen volgens Costume vanden lande van
Utrecht, Bekenden vande totale Cooppenn ten vollen voldaen ende betaelt te zijn,
renunchierende derhalven van alle actie recht ende pretensie als sij Compten opde
voorsz vaste goederen hebben, alles ten behoeve voorsz etc. den xe Novemb. 1678
Nota
Dat in desen transporte niet zijn begrepen Rentebrieven ofte Obligatien

Den 22e Ja: 1679
Wij Hendrick Thomasz van Waveren in desen Substituyt van Adriaen van
Ossenberch Schout, Hendrick Willemsz ende Herman van Holten Schepenen tot
Doorn Oirconden dat voor ons Compareerde int Gerecht Jan Robbertsz den Outste
voor een gerecht sestepart Erffgenaem van Robbert Jansz ende sijne huijsvrouwe
beijde za: zijns compts vader ende moeder (Ende alvoorens vertoonende ‘trecht
van[den] xle penninck betaelt te zijn, heeft gecedeert, getransporteert, ende
opgedragen, gelijck hij Cedeerde, transporteerde ende opdroegh bij desen, aen ende
ten behoeve van Anthonis Cooll ende Neeltgen Thomas echteluijden alle soodanige
portie ende gerechte seste part jnde huijsingen hoffsteden ende Landerijen met alle
het getimmer, bepotinge ende beplantinge onder den Gerechten van Doorn ende
Nederlangbroeck gelegen ende bij den voorn Robbert Jansz ende sijne huijsvrouwe
za: naergelaten, ende hem Compt aenbestorven zijn, ende dat vrij goedt,
uytgesondert ‘sheeren ongelden ende den voetdijck die het Land in
Nederlanghbroeck subject is te maecken, Daerop hij Compt ‘tselve belooffde te vrijen
ende waren als erffcooprecht is, mitsgaders allen voorcommer ende voorplichten aff
te doen, volgens Costume vanden lande van Utrecht, Bekennende vande totale
Cooppenningen ten vollen voldaen ende betaelt te zijn, renunchierende derhalven
van alle actie recht ende pretensie als hij compt opde voorsz vaste goederen is
hebbende, mitsgaders van alle oude brieven ende bescheijden als daer van
roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve van[den] voorn Anthonis Cooll
ende Neeltgen Thomas, haren erven ende nacomelingen, compareerde mede Gerrit
Tijmensz, ende v[er]claerde te renunchieren van soodanige actie ende pretensie als
hij opde voogenoemde huijsinge ende ontrent drie mergen lants onder desen
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Gerechte van Doorn, staende ende gelegen soude mogen hebben te pretenderen,
Sonder arch etc.
Mij present
Adriaen Smits

Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Herman van Holten ende Teunis Gerritsz
Schepenen tot Doorn, Oirconden dat voor ons Compareerden jnt Gerecht, Jan
Reijersz als getrout hebbende Trijntje Gijsbertsz, Jtem Jan Gijsbertsz, Gerrit
Gijsbertz ende Jan Jansz Lodder als getrout hebbende Dirckjen Gijsbertsz soo voor
haer selven als in desen haer sterck maeckende voor Maeychjen Gijsberts, alle
kinderen van Gijsbert Robbertsz za: mitsgaders Claes Fredericksz ende Hendrick
Gerritsz als getrout hebbende Trijntgen Fredercksdr kinderen van Frederick
Robbertsz za: ende jn dier qualite Erffgenamen van Robbert Jansz ende sijne
huijsvrouw za: ende al voorens vertoonende ‘trecht vanden xle penninck betaelt te
zijn, hebben gecedeert getransporteert, ende opgedragen, gelijck sij Cedeerde,
transporteerde ende opdroegen bijdesen, aen ende ten behoeve van Anthonis Cooll
ende Neeltgen Thomas echteluijden alle soodanige portien als haer Compten
Competeert jnde huijsinge hoffstede ende Landerijen met de bepotinge ende
beplantinge onder den Gerechte van Doorn gelegen, ende bijde voorn Robbert Jansz
ende sijne huijsvrouwe naer gelaten, zijnde twee gerechte seste parten van hare
vaste goederen, ende dat vrij goed, sonder met eenige lasten beswaert te zijn als
‘sheeren ongelden, daer voor sij Compten ‘tselve belooffden te vrijen ende waren als
Erffcoop recht is, mitsgaders allen voorcommer ende voorplichten aff te doen,
volgens Costume vanden lande van Utrecht, Bekenden vande totale Cooppenningen
voldaen te zijn, renunchierende derhalven van alle actie, recht ende pretensie als sij
Compten opde voorsz vaste goederen hebben, mitsgaders van alle oude brieven
ende bescheijden als daeraff roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve
vande vrsz echteluijden haren erven ende nacomelingen, Ende belooffden de voorsz
Teunis Cool (hier mede Compareren[de]) alle de v[er]schenen ongelden vant vrsz
vaste goed te betalen aen[den] Schout van Doorn opde behoorl[ijcke] termijnen etc.
den 28e April 1679
Mij present
Adriaen Smits
Compareerde voor den Gerechte van Doorn Maeychjen Gijsberts d r van Gijsbert
Robbertsz, ende in dier qualite een mede Erffgenaem van Robbert Jansz ende sijn
huijsvrou za: ende bekende ontfangen te hebben uyt handen van Teunis Cooll de
somme van vijftich Ca: gul[den] in voldoeninge van hare portie erffenis vande
huijsinge hoffsteden ende Landerijen onder Doorn ende Nederlanghbroeck gelegen
ende bij Robbert Jansz ende sijn huijsvrouw naergelaten, verclaerden daeromme te
ratificeren, approberen ende van waerden te huden, soodanige transporten als ten
behoeve van[den] voorn[oemde] Cooll ende sijne huijsvrouwe bij haer Broeders ende
Swagers van harent wegen zijn gedaen opden 28e April laestleden voor Schouten
ende Gerechten van Doorn ende Nederlanghbroeck voornoemt Onder v[er]bant als
naer rechten, Des toirconden hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout, Herman
van Holten ende Teunis Gerritsz Schepenen tot Doorn desen geteijckent Opden 5 e
May 1679
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Compareerden voorden Gerechte van Doorn de heer Aelbert de Kemp Luijtenant te
Peert, ende verclaerden onwederroepel[ijck] te Constitueren ende machtich te
maecken Peter van der Lith ende Willem van Dam Coster ende Gerechtsboode in
Overlanghbroeck te samen ende elcks van hun beijden int bijsonder, Specialijck om
in sijns Compts naeme ende van sijnentwegen te Compareren voorden gerechte van
Overlanghbroeck voorsz ende aldaer te transporteren ende over te geven aen ende
ten behoeve van Arnoldus van Ossenberch Notaris en procureur tot Wijck, ontrent
vier mergen lants, soo Boomgaard Bosch bouw ende weijlant mette huijsinge bergh
ende vorder getimmer daer op staende, gelegen onder den voorsz Gerechte van
Overlanghbroeck te Goijwaerts genaemt Snellesteyn, daer Oostwaerts het Capittel
van St Peter t’Utrecht ende Westwaerts de Wijckerwegh naest gelegen zijn,
streckende uytte Langhbroecker weteringh tot inde Goijerweteringh toe, Daervan te
renuntieren v[er]tichten ende v[er]tijien ten behoeve vande voorn Arnoldus van
Ossenberch ende sijnen erven, oock te beloven te vrijen ende waren als erffcoop
recht is ende naer costume deser Provincie, opde lasten vande Capitalen daerjn
gevesticht, als mede te bekennen va[nde] totale Cooppenningen vandien ten vollen
voldaen ende betaelt te sijn, ende eijgentlijck hem Compt vande voorsz huijsinge
ende landen te laten onterven ende den selven Ossenberch daer in ende aen geerft
te worden alles met belofte derato, ondert v[er]bant als naer rechten, Des toirconden
desen Onderteijckent bij Adriaen van Ossenberch Schout Herman van Holten ende
Teunis Gerritsz Schepenen tot Doorn voornt Opden 15e Septemb 1679
Mij present
Adriaen Smits

Compareerden den Ed: Heer Johan Laniij Luijtonant Collonel van het Regiment
vanden Collonel Makay ten dienste deser Vereenichde Nederlanden als principael
ende Alexander Laniij Capptn onder t voorn Regiment als borge ende mede
principale schuldenaer de welcke bekenden elcx in solidum ende een voor al (onder
renuntiatie vande beneficien, Ordinis excussionis et divisionis, de borgen naer
Rechten Competerende) wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen ende ten
behoeve van Mr Gerrit Lieftingh woonende tot Delff, off den houder deses de somme
van veertien hondert Car: gulden tot xx stuyvers ’t stuck, spruijtende ter saecke van
deuchdelijcke geleende penningen, bij hem principael Compt ten genougen
ontfangen, renuncierende mede de Exceptie van ongetelden gelde, van welcke
voorsz somme van veertien hondert Car: gul[den] de Compten belooft hebben, ende
beloven bij desen, wederom opteleggen ende te restitueren alle Heeren Maenden
met hondert gul[den] teffens, wel meerder maer niet minder, ende dat metten
interesse van het onbetaelde Capitael, tegens een per cento ter Heere Maent, de
corte maenden mede voor een Maent te Reeckenen, daer van de eerste Heere
Maent verschenen ende omgekomen sal wesen den 22e October 1679 ende soo
voorts verschijnen, ende ommekomen sal, totte volle, ende effectuele betalinge,
ende afflossinge toe, ende tot prompter voldoeninge van het geene voorsz is,
verclaert hij Heer principael Compt bij desen over te geven ende te consenteren dat
den houder deses alle Heere Maendt de voorsz afflossinge van Capitael ende
Jnteresse vanden Solliciteur van sijn Edts Compagnie Mr Gerard Liefting wonende tot
Delff voornt sal moeten ontfangen, den selven daerop assignerende bij desen, ende
versoeckende, dat den voorn Lieftingh de betalinge van het voorsz Capitael ende
verloop in voegen als vooren gelieft te voldoen, belovende de selve betalinge als wel
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ende te rechte gedaen, hem t’allen tijden in uytgeeff sijner Reeckeninge te sullen
laten valideren, verbindende tot prestatie ende nakominge van ‘tgeene voorsz staet,
haerluijder Comparanten respective persoonen ende goederen, geen uytgesondert
tot subjectie van allen Rechten, ende Rechteren, ende Specialijck mede de
respective Hoven van Utrecht, Gelderlandt, ende Hollant, ende tot corter expeditie
van Justitie, verclaerden de voorn Compten te vreden te sijn, ende bij desen over te
geven om haer selven t’allen tijde in den jnhouden van dese Obligatie vrijwilligl[ijck]
voorde voorsz Hoven van Utrecht Gelderlandt, ofte Hollandt tot Haerluijder costen te
laten Condemneren daertoe onwederroepelijck Constituerende de vier outste
Procureurs die ten dage van het versoeck voor een vande voorsz Hoven daer het
versoeck sal worden gedaen, sullen Occuperen toonder deses specialijck, soo omme
de Condemnatie te versoecken als daerjnne te consenteren, respectivelijck,
belovende voor goet, vast, bundich ende van waerden te houden, ‘tgeene bijde voorn
Geconstitueerdens uyt krachte deses gedaen ende verricht sal worden, Onder
verbant als naer rechten, Aldus gedaen ende verleden voor Schout ende Gerechte
van Doorn des toirconden desen bij Adriaen van Ossenberch Schout, Herman van
Holten ende Adriaen Petersz Schepenen tot Doorn voornt onderteijckent Opden 26 e
Septemb 1679 Ouden stijll.
Mij present
Adriaen Smits

Den 21e Octob. 1679
Dat voor ons quam jnden Gerechte den Hooch Ed: Welgeboren Heere Johan
Geraerd van Oostrum, heere van Moersbergen etc. Ende verclaerde sijn Hooch Ed:
voorde naebeschreven Capitalen en renten, alse voor een Capitael van Vierduijsent
gul[den] bij heer Beernt van Oostrum Ridder vanden Duijtschen Ordre als principael
ende den heere Compt neffens de heer Adolff van Oostrum heer van Gerverscop za:
ende Joffre Occa Maria van Oostrum in haer hooch Ed: leven vrouwe van Alckmade
als borgen ende medeprincipalen volgens Obligatie vanden 4 e Januarij 1660 ten
behoeve van Maria de With wede van wijlen Willem van Cleeff gepasseert, in welcke
Obligatie van vierduijsent gul[den] Mr Johan van Cleeff Adt shoffs t’utrecht ‘trecht tot
twee duijsent gul[den] vande voorn Maria de With sijn moeder becomen heeft Jtem
voor een Capitael van vijffhondert gul[den] bij de voorn heeren volgens Obligatie
vanden 13e Martij 1660 mede ten behoeve van Maria de With wede van Willem van
Cleeff gepasseert, noch voor een Capitael van een duijsent gul[den] spruijtende uyt
ende in minderinge van[den] v[er]schenen ende onbetaelde renten ofte interessen
van[den] vrsz twee Capitalen En van welck Capitael, jnteresse, sal worden betaelt
tegens vijff ten hondert tot de effectuele afflossinge toe, sullen t’eerste jaer
verschijnen den 21e Octob 1680 mitsgaders voor een Capitael van een duijsent
gul[den] bijde voorn Heere Bernt van Oostrum ende den heere Compt volgens
Obligatie ……. ten behoeve van Do Paulus Andringa in sijn leven bedienaer des
Goddel[ijcken] Woorts tot Rheenen, ofte der selver kinderen gepasseert ende
daertoe noch voor een duijsent gul[den] resterende Capitael van twee duijsent ses
hondert gul[den] en verschenen renten vandien, bij des heere Compts heer Vader
za: volgens Obligatie van[den] ……. gepasseert, Ende waertoe de mombers vande
kinderen van Gemelten Do Paulus Andringa za: gerechticht zijn, volgens acte van
Cessie gepasseert bij Jan Fort De Belgarde, als getrout hebbende ’t eenich kint en
Erffgenaem van Mathijs Beijer die bij overgifte van ….. ’t recht tot het voorsz Capitael
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v[er]kregen hadde, Ende oock een Capitael van 200 gul[den] aen de Mombers
van[de] kinderen van voorsz Do Paulus Andringa, spruijtende jn minderinge vande
renten vant voorsz Capitael van een duijsent gul[den], en van welck Capitael van
twee hondert gul[den] interesse sullen worden betaelt tegens vijff ten hondert, Ende
voor alle de respective Jaerlijcxe renten vandien alreeds verschenen ende die voorts
tegens vijff per cento vande voorschreve respective Capitalen tot de voldoeninge
ende opbrenginge toe, sullen comen te verschijnen, mitsgaders omme allen tselve te
voldoen, te verseeckeren ende tot Speciael hijpoteecq en onderpant te stellen,
Eerstel[ijck] Ses mergen lants, sijnde vier mergen weijlant ende twee mergen bosch,
genaemt het Ketelboeterslant, gelegen onder desen Gerechte van Doorn Oostwaerts
den heere Compt ende westwaerts ’t nabesz. landt van[den] heere Compt Jtem
ontrent vier mergen soo weij als boulant, van outs genaemt het Laertgen, leggende
westwaerts naest ’t voorsz lant aen, Ende daertoe noch seeckere hoffstede groot
ontrent ses ende dertich mergen lants met huijsinge, berch, Schuer ende vorder
getimmer mitsgaders bepotinge ende beplantinge daer op staende alles mede
gelegen in desen Gerechte van Doorn, oostwaerts aen naest de huijsinge
Moersbergen, strecken[de] uyt de Goyerweteringe tot aende gemeene wegh, ende
voors noch Westwaerts aen tot aent voorsz ketelboeterslant toe, breeder bepaelt
volgens de brieven ende bescheijden, daer van zijnde, Ten deele vrij allodiael, ende
ten deele Erffpacht goed van de regenten vanden Cruijsgasthuijse buyten bij Utrecht,
neffens noch eenige huijsinge ende Erffgens gelegen aende Molen van desen
gerechte, den Heere Compt eijgen Competerende, Dat alles neffens de pacht ofte
huerpenningen bijde jegenwoordige ende toecomende bruijckers der voorsz landen
aende Compt daer van in crachte van huercedulle als andersints v[er]schuldigen
sullen, Omme de selve huere ofte Jaerl[ijckse] pachtpenningen bij genoemde
respective rentheffers ofte die ’t recht van haer soude mogen becomen bij wan
voldoeninge harer renten op sijns heere Compts name vande respectieve bruyckers
te mogen vorderen ende ontfangen als haer eijgen, ende daer van te quiteren, Oock
met macht omme yemant uyt sijns Heere Compts name tot ‘tgene voorsz mede ad
lites te mogen substitueren Passerende ten dien eijnde bij desen opde voorsz
Rentheffers ende die ’t recht van haer hebben, Procuratie in remsuam, Allet welcke
den heere Compt van weerden houden sal, Verbindende voorts general[ijck] sijn
persoon ende alle sijne goederen, present ende toecomende, Belovende oock t’allen
tijde tot verminderinge voor de gemelte Capitalen ende renten vandien, vorder
verseeckeringe ende vestenisse te doen, tot genoegen vande rentheffers, Versochte
den heere Compt in alle ‘twelcke voorsz staet, gecondemneert, ende dat de voorsz
speciale gestelde hijpoteecquen ende voorts sijn persoon ende vordere goederen,
present ende toecomende general[ijck] daer voor verclaert te worden v[er]bonden
pantbaer ende executabel, Twelck bij desen geschied is bij Adriaen van Ossenberch
Schout, Teunis Gerritsz ende Cornelis Spijckhoven, Schepenen tot Doorn, ende
nadien ons schout ende schepenen is gebleecken bijde hant van[den] heere
Ontfanger Draeckenborch van date den 20e Octob 1679 den xlen penninck
aengaende de voorsz Vestenisse betaelt te zijn, Desen bij ons onderteijckent in
Doorn voornt Opden 21e Octob 1679
Mij present
Adriaen Smits
Huijden den 21e October 1679 Compareerde voor den Gerechte van Doorn den
Hooch Ed: Welgeboren heer Johan Gerard van Oestrum Heere van Moersbergen
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etc. Ende verclaerde sijn Hooch Ed: te constitueren en machtich te maecken, gelijck
sijn Hooch Ed: machtich maeckt bij desen Dirck van Alckmade, omme van sijn heer
Compts wegen te compareren voorde heeren Regenten vant Cruijs Gasthuijs buijten
bij Utrecht, mitsgaders voor Schout ende Schepenen van Hardenbroeck, en aldaer
eerstel[ijck] voor verseeckeringe van twee distincte Capitalen de eene van twee
duijsent vijff hondert, en t ander van duysent gul[den] Compterende Maria de With
wede van Willem van Cleeff, Jtem van twee duijsent gul[den] Competeren[de] den
Adt Johan van Cleeff, ende eijdenl[ijck] drie Capitalen de twee yder van duijsent
gul[den] en de laetste van twee hondert gl Competerende de voochden vande
kinderen van Do Paulus Andringa, met de renten vande respective Capitalen te
verschijnen, allesints breeder geexpresseert bijde plechtbrieff huijden voor ons
gepasseert, special[ijck] te verbinden ende oppignoreren seeckere ontrent vier
mergen met soodanich getimmer als daeraen soude mogen behooren, off soo groot
als die gelegen zijn inden Gerechte van Doorn Oostwaerts aen naest de huijsinge
Moersbergen, sijnde Erffpacht goet vant gemelte Cruys gasthuijs buyten Utrecht
mitsgaders noch een hoffstede groot vier mergen met huijsinge en vorder getimmer,
bepotinge ende beplantinge daer op staende, gelegen jnden Gerechte van
Hardenbroeck, streckende uyt de Langbroecker weteringe tot de Goyerweteringe
toe, alles in voegen die den heere Compt competeren, bepaelt volgens de brieven
ende bescheyden daer van zijnde, mede te v[er]oppignoreren de pacht ofte huer
penningen die bijde tegenwoordige off toecomende bruyckers der voorsz landen
ende goederen aen[den] heere Compt daer van in crachte van huercedullen als
anders sullen worden verschuldicht, omme de selve huer off jaerlijcxe pacht
penningen, bijde voorn respective Rentheffers off die ’t recht van haer souden mogen
becomen, bij wanvoldoeninge haerer renten op sijn heer Compts naeme vande selve
Bruijckers te mogen vorderen ende ontfangen als haer eijgen, en daervan te
quiteren, tsij bij minne ende vrintschap, ofte oock in rechten, oock met macht omme
yemandt uyt sijn heer Compts name tot ‘tgene voorsz te mogen substitueren,
passerende ten dien eynde bij desen op de voorsz Rentheffers ende diet recht van
haer hebben, procuratie in rem suam, ende voorts general[ijck] te verbinden sijn heer
Compts persoon ende vordere goederen present ende toecomende, mede te
beloven tot allen tijden tot vermaninge voorde gemelte Capitalen ende verloop van
dien, vorder verseeckeringe ende vestenisse te doen tot genoegen vande
Rentheffers, Te versoecken den heere Compt daerjnne gecondemneert ende de
voorsz hijpoteecquen voorde voorn hooftsomme voorde Jaerl[ijckse] renten vandien,
mitsgaders sijn Ed: persoon ende vordere goederen verclaert mogen worden
pantbaer ende executabel, ende voorts te doen dat vereijsschen ende nodigh sijn
sal, ende den heere Compt present sijnde soude kunnen doen, Belovende derato
onder v[er]bant als nae rechten, Versoeckende den heere Compt hiervan acte die
dese is, Aldus gedaen ter presentie van Adriaen van Ossenberch Schout, Teunis
Gerritsz ende Cornelis Spijckhoven Schepenen tot Doorn voornt
Mij present
Adriaen Smits

Compareerde voorden Gerechte van Doorn Vrouwe Theodora Maria vander Nath,
dochter ende mede Erffgename van za: den Hooch ende Welgeboore Heer heer
Leonard Grave vander Nath, Heere van Pethen, etc. ende Vrouwe Lidevina
Catharina Sasbout Gravinne vander Nath vrouwe van Pethen etc. ende huijsvrouw
van de wel Ed: heer Melchior Toussain heer van Leeuwenburch ende Ritm r ten
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dienste deser landen, Ende verclaerde bij desen voor soo veel haer Ed t aengaet, te
approberen ende te ratificeren de v[er]copinge van vijftien mergen 283 roeden lants
gelegen in Burgersdijck, onder den Ambachte van Maesland, haer Compte
aenbestorven door doode ende overlijden vande opgemelte hr Grave ende Gravinne
vander Nath etc. volgens scheijdingen van haer Welgemelte Hr vader ende Moeder
za: boedel in dato den 19e Martij 1675 ende bijde voorn haer Vrouwe Comptes
Waerde man vercoft aende hr Gerard vander Heijm Raed ende Vroetschap der Stadt
Delff tegens 650 gul[den] de marge, vrij gelt, authoriserende vervolgens mede voor
soo veel ’t noot zij, den voorn[oemde] haren waerde man ofte Mr Gerard Lieftinck ad t
tot Delff, te samen ofte elcx bij sonder, in Conformite vande Coop voorwaerde daer
van zijnde, oock uyt haer Ed: Compts naem voor den Gerechte van Maeslandt te
doen behoorl[ijcke] ende wettige opdrachte vant vercofte, Belovende den voorn heer
Coper van alle namaningen te jndemneren Costeloos ende Schadeloos te houden
onder v[er]bant ende sujectie als nae rechten, Belovende haer Ed: Compte derato,
mede onder verbant als naer rechten, Aldus gepasseert voor Adriaen van
Ossenberch Schout, Herman van Holten ende Adriaen Petersz Schepenen tot Doorn
voornt Opden 8e December 1679
Mij present
Adriaen Smits
Ten versoecke vande Collaterale Erffgenamen van Jonr Dirck van Meerenburch, ter
presentie vande Heere Arnold van Draeckenborch Ontfanger vanden xle ende xxe
penninck, hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout, Herman van Holten ende Jan
Jansz van Westenengh Schepenen tot Doorn, geestimeert twee darde parten
vanden Groven ende Smalen tient van het Overste block van Tuijll, genaemt het
Wildelant, onder desen Gerechte, gelijck ‘tselve bij welgemelte heere Meerenborch is
naergelaten, in gereeden gelde waerdich te zijn, de somme van twee duijsent twee
hondert Ca: gul[den] Actum Doorn den 30e April 1680
Mij present
Adriaen Smits
Ten v[er]soecke vande Collaterale Erffgenamen van Jonr Dirck van Meerenborch, ter
presentie vande Heere Arnold van Draeckenborch Ontfanger vanden xle ende xxe
penn hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout, Herman van Holten, ende Jan
Jansz van Westenengh Schepenen tot Doorn, geestimeert de twee derdeparten
vanden groven ende Smalen Tient, genaemt het nederste Block van Tuijll, onder
desen Gerechte, Gelijck tselve bij welgemelte heere Meerenborch is naergelaten, in
gereeden gelde waerdich te zijn de somme van twee duijsent drie hondert Ca: gul.
Actum Doorn den 30e April 1680
Mij present
Adriaen Smits

Compareerde voor den Gerechte van Doorn Adriaen Adriaensz van Besoyen, mede
Erffgenaem van Adriaen Jansz van Besoyen sijn vaader za: Ende verclaerde bij
desen te approberen ende ratificeren de vercoopinge van een Campken lants met
een hoffstedekecken, groot ontrent seven hont gelegen onder den Gerechte van
Darthuijsen, daer Oostwaert Gijsbert Dircksz ende zuijtwaerts de Domeijnen naest
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gelegen zijn Ende bij Cornelis Jansz van Velpen door sijn Compts last v[er]coft aen
Splinter Teunisz voorde somme van vierhondert gulden, Authoriserende vervolgens
den voorn Cornelis Jansz van Velpen, uyt sijns Compts name voorden Gerechte van
Darthuijsen voorsz te doen behoorlijck transport ende wettige opdracht vant voorsz
vercofte, ende te bekennen vande totale Cooppenningen voldaen te zijn, ende
dienvolgende te renuncieren ende vertijen van alle oude brieven ende bescheijden
als daervan roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve voorsz, te beloven
mede den voorn Cooper van alle naemaningen te jndemneren Costeloos ende
schadeloos te houden, onder v[er]band ende subjectie als naer rechten, Belovende
derato onder gelijck verband ende submissie als vooren, Ende versochte hier van
Acte in forma, welcke is dese, Des toirconden desen geteyckent bij Adriaen van
Ossenberch Schout Herman van Holten ende Adriaen Petersz Schepenen tot Doorn
Opden 28e May xvjc tachtich.
Mij present
Adriaen Smits
Op huijden den xvije Junij 1680 hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout, Herman
van Holten ende Jan Westenengh Schepenen des Gerechts van Doorn ten
overstaen van Arnout Drakenborch, als bijde Ed: Mog: Heeren Staten s’Lants van
Utrecht geauthoriseert sijnde tot den ontfanck ende administratie vant Comptoir
vanden xxe ende xle penn, ende ten versoecke vande Collaterale Erffgen[amen] van
wijlen de heere Wijnand Schuijl van Walhorn, in sijn Ed: leven Domheer t’utrecht,
geestimeert, het huijs Vossesteyn, met het Boerenhuijs, Stallinge bergen, Schueren,
hoff, boomgaerd, met sijn bepotinge en beplantinge, lanen ende bosschen, met
ontrent vijff ende veertich mergen lants daeraen behoorende, tegenwoordich in huere
gebruijckt wordende bij Cornelis Cornelisz Spijckhooven, staende ende gelegen
onder den voorsz Gerechte van Doorn, weerdich te wesen in gereeden gelde, nae
dese tijts gelegentheyt, de somme van acht duijsent gul[den] Actum uts.
Mij present
Adriaen Smits
Op huijden den 17e Junij 1680 hebben wij Schout ende Schepenen des Gerechts van
Doorn, ten overstaen ende v[er]soecke als boven geestimeert seeckere twee
hoffstedekens met haer bergen ende schueren, bepotinge ende beplantinge daer
opstaende, ende het land daertoe behorende, staende ende gelegen onder desen
gerechte van Doorn, tegenwoordich in huere gebruyckt wordende bijde wed e van
Jan Jansz van Velpen, Cors Teunisz de Cruyff, ende de wede van Jan Wiggertsz,
groot te samen ontrent vijftien mergen, weerdich te wesen jn gereeden gelde nae
dese tijts gelegentheijt de somme van derthien hondert gul. Actum uts.
Mij present
Adriaen Smits
Den 22e Junij 1680
Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Herman van Holten ende Teunis Gerritsz
Schepenen tot Doorn, Oirconden dat voor ons jnden Gerechte Compareerden Teunis
Teunisz Lodder als man ende vooght van Maeychjen Aerts d r ende over sulcx voorde
helfte van een sestepart, mitsgaders Claes Jansz, Aert Huijgensz als getrout
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hebbende Neeltgen Jans, Ariaentgen Jans, Trijntgen, Lijsbet, ende Gerrichjen Jans,
kinderen van Jan Robberts de Jonghste geassisteert met Jan Robbertsz den
Outsten, Cornelis Jansz van Velpen, Wulphert Claesz, Claes Fredricksz, ende
Lambert Dircksz, mombers vande onmundige ende jnde voorsz qualite voor een
sestepart, Erffgenamen van Robbert Jansz za: ende Hendrickjen Gijsberts, (Ende al
voorens vertoonende ‘trecht vanden xle penninck betaelt te zijn, hebben gecedeert,
getransporteert ende opgedragen, gelijck sij Cedeerde, transporteerde ende
opdroegen bij desen, aen ende ten behoeve van Anthonis Cooll ende Neeltgen
Thomas echte luyden, alsoodanige portie als haer Compten Competeert, jnde
huijsinge hoffstede Landerijen met de bepotinge ende beplantinge, onder desen
Gerechte van Doorn gelegen, ende bijde voorn Robbert Jansz ende Hendrickje
Gijsberts naergelaten, ende dat vrij goedt, uytgesondert ’s heeren ongelden, daer
voor sij Compten belooffden haer luijder twaelffde, ende seste part jnde voorsz vaste
goederen, te vrijen ende waren als Erffcooprecht is, mitsgaders alles voorcommer
ende voorplichten aff te doen volgens Costume van[den] Lande van Utrecht,
Bekennen[de] van[den] totale Cooppenn ten vollen voldaen ende betaelt te zijn
renunchieren[de] derhalven van alle actie regt ende pretensie als sij Compten opde
vrsz vaste goederen hebben alles ten behoeve voorsz
Mij present
Adriaen Smits

Compareerden voorden Gerechte van Doorn Jan Jurriaensz ende Jacob Jurriaensz
voor haer selven, als in desen vervangende ende haer sterckmaeckende voor
Johannes Jurriaensz, mitsgaders Peter Meyndersz van Putten als getrout hebbende
Dirckje Jurriaensz dr, tsamen kinderen van Aeltgen Jans, ende in dier qualite
Erffgenamen van Jan Gijsbertsz za: in sijn leven Gadermr tot Streeffkerck Ende
verclaerden bij desen voor soo veel haer Comparanten aengaet te Constitueren
ende machtich te maecken Adriaen Smits onsen Secretaris, om in Conformite vande
Coopvoorwaerden wettelijck te transporteren voor Schout ende Gerechte van
Streeffkerck, ofte elders daer sulcx soude mogen requireren, aen ende ten behoeve
van Jacobus Hendricksz Vuerens, soodanige actie, recht ende pretensie als de
Compten is competerende aende huijsinge, ende landerien, ofte ontrent vierdalve
mergen lants met de bepotinge ende beplantinge daer op staende, gelijck ‘tselve
door overlijden vande voorn Jan Gijsbertsz op de Compten is gedevolveert, volgens
den Testamente opde xje Januarij xvjc twee ende vijftich, voorde Notaris Adriaen
Adamsz Ooms binnen der Stede Nieupoort ende seeckere getuijgen gepasseert,
mits dat Jacobgen Gijsberts Lijftochterse vant voorss goedt, den Lijftocht sal
behouden haer leven lanck geduerende, in conformite vanden voorsz Testamente,
De resterende Cooppenn te ontfangen quitantie van sijnen ontfanck te passeren, Te
beloven den voorn Coper van alle naemaningen te jndemneren Costeloos ende
Schadeloos te houden, Onder verbant ende subjectie als naer rechten, Ende voorts
alles te doen was de Compten selffs present zijnde, souden konnen ofte
dienaengaende vermogen te doen, Belovende derato onder verbant als naer
rechten, Ende v[er]sochten hier van acte in forma, welck is dese, Sonder arch Des
toirconden desen bij ons Adriaen van Ossenberch Schout, Herman van Holten ende
Teunis Gerritsz Schepenen tot Doorn voornt onderteyckent Opden 18 e Julij 1680
Ouden stijll.
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Den 8 Augustus 1680
Dat voor ons Compareerde Wulphert Gijsbertsz van Spijckhorst voor hem selven, in
absentie van Deliana Gijsberts wede van Jan Cornelisz, daer voor de Compten haer
sterck maecken Jan Gijsberts, Jan Cornelisz als getrouwt hebbende Beatrix
Gijsberts, mitsgaders Gerrit Tijmensz als Oom ende d’voorn Wulphert Gijsbertsz als
Broeder ende Mombers over Jacob Gijsbertsz alle kinderen ende Erffgenamen van
Gijsbert Cornelis ende Beatrix Tijmens za: Ende (al voorens vertoonende ‘trecht
vanden veertichsten penninck betaelt te zijn, als mede de reele ongelden d’a o 1679
incluys, met het huijsgelt, dubbelt huijsgelt ende tien stuyvers per mergen, tot
Paesschen 1680 incluys) hebben gecedeert getransporteert ende overgegeven,
gelijck sij Cedeerde transporteerde ende overgeven bij desen, aen ende ten behoeve
van Cornelis Jansz van Velpen, soodanige huijsinge bergen, Schueren, hoffstede,
landen ende velden daer aen behoorende tsamen groot ontrent twee ende dertich
mergen, gelegen jnden Gerechte van Doorn op het Tuyll, aen diversche perceelen
sulcx alle de selve goederen hen Compten door doode van[den] voorn[oemde]
Gijsbert Cornelisz ende Beatrix Tijmens za: aengecomen zijn op soodanige lasten
van Erffpacht, Thins ende anders als d’selve van outs subject sijn geweest,
Bekennende sij Compten vande totale Cooppenningen der voorsz goederen voldaen
ende betaelt te zijn, renunchierende diensvolgende van alle actie recht ende
toeseggens als sij Compten daer aen eenichsins hadden, mitsgaders van alle oude
brieven ende bescheijden als daer aff roerende ende spreeckende zijn alles ten
behoeve voorsz Sonder arch Des toirconden desen geteijckent bij den Schout
Adriaen van Ossenberch, Herman van Holten ende Teunis Gerritsz Schepenen Op
date als boven
Mij present
Adriaen Smits

Compareerde voorden Gerechte van Doorn Corn[elis] Cornelisz van Blanckesteyn
woonende jnden voorsz dorpe Doorn, Ende v[er]claerde bij dese te Constitueren
ende machtich te maecken de Heere Cornelis van Groen Borgemeester der Stat
Rees, Special[ijck] omme uyt sijne Compts name ende van sijnen twegen (tsij inder
minne, ofte met middelen van Justitie) te jnnen ende ontfangen soodanige
vijffhondert gulden Capitael, met de onbetaelde renten vandien tegens vier gul[den]
vant hondert jnt jaer, de welcke tsedert den 15e October 1672 zijn verschenen, ende
noch sullen comen te verschijnen volgens Obligatie bij Joffre Maria van Raetsvelt als
principael ende Joffrouw Occa Maria van Oestrum als borge ende mede principael
Opden 17e October 1661 Ouden stijl ten behoeve vanden Comparant gepasseert,
Quitantie van sijne ontfangen penningen te passeren, met macht omme des nood
zijnde yemant adlites te mogen Substitueren, ende voorts dienaengaende alles te
doen, ‘tgene des heeren geconstitueerde goeden raet gedragen, ende naer
gelegentheyt der saecke requireren sal, ende den Compt alomme selffs present
zijnde, soude connen ofte vermogen te doen, Belovende derato onder v[er]bant als
naer rechten, Ende v[er]sochte hier van acte in forma, welcke is dese, Jn Oirconden
der waerheyt hebben wij Adriaen van Ossenberch schout, Herman van Holten, ende
Teunis Gerritsz Schepenen desen geteijckent Opden 26e Octob. 1680
Mij present
Adriaen Smits
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Adriaen van Ossenberch Schout Cornelis Jansz van Velpen ende Jan Jansz
Westenengh Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons jnt Gerecht Compareerde
Peter Meyndertsz van Putten woonende in desen Dorpe, Ende bekende voor hem
sijnen Erven ende nacomelingen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen ende
ten behoeve vande Diaconie der Kercke alhier de somme van vijftich Ca: gulden van
twintich stuyvers het stuck ter saecke van aengetelde penningen die hij Compt
bekende (door handen van Herman van Holten Diacon) ten vollen ontfangen ende in
sijnen oirbaer gekeert te hebben, Belovende daer van ten behoeve vande voorsz.
Diaconie ofte ‘trecht deses hebben[de] Jaerlijcx tot jnteresse te betalen twee gul[den]
tien stuyvers vrij gelt daer van ’t eerste jaer v[er]schenen sal zijn opden tienden
novemb. xvjc een ende tachtich ende soo voorts van Jaer tot jaer geduerende ter
voller effectuele afflossinge van het voorsz Capitael welcke afflossinge den
Comparant t’allen tijde sal vermogen ende oock gehouden zijn te doen met gelijcke
vijftich gulden in goeden ganghbaren gelde, naer dat sulcx drie maenden te vooren
opgeseyt sij mits daerbij leggende alle de onbetaelde renten naer advenant des tijts
verschenen, Ende stelde hij Compt tot Speciael hijpoteecq ende onderpant voorde
voorsz hooftsomme ende Jaerlijcxe renten seeckere sijne huijsinge getimmer ende
bepotinge staende in desen Dorpe opde gront die hij in lange huere van Rutger van
Vellep gebruyckt streckende voor vanden Heeren wegh Noortwaerts op tot aent landt
vande Heere Cornelis Lobbrecht, daer aende Oostzijde Cornelis Cornelisz
Blanckesteyn, ende aende Westzijde Hendrick Thomasz van Waveren, naestgelegen
zijn ende voorts generalijck sijns Compts persoon ende vordere goederen,
tegenwoordige ende toecomende, omme daeraen ofte de keure vandien de voorsz
hooftsomme ende Jaerlijcxe renten te mogen verhalen, Compareerden mede de
voorn Harman van Holten ende Adriaen Smits onsen Secretaris ende stelden haer
selven te samen borge voorde voldoeninge vande voorschreve Hooftsomme ende
renten vandien Versoeckende daerjnne gecondemneert, mitsgaders het voorsz
speciael ende generael hijpoteecq verclaert te worden pantbaer ende executabel.
Twelck bij desen geschied is, ende de wijle ons Schout ende Schepenen is
gebleecken bijde handt vanden Ontfanger Johan van Sandijck tot Wijck den xle
penninck betaelt te zijn hebben wij desen geteyckent Opden 15 e November 1680
Mij present
Adriaen Smits

Extract
Wij Johan Gerrit van Oestrum Heere van Moersbergen verclare bij desen vercofte,
gecedeert ende getransporteert te hebben gelijck wij vercopen, cederen ende
transporteren crachte deses, aen ende ten behoeve van onsen broeder Bernardt van
Oestrum Duijtscher Ordens Ridder ende Commanduer in Keulen, die oock bij desen
in kope aenneempt de naervolgende meubile goederen, Eerstelijck vijff dosijn tinne
teljoren ende anderhalff dosijn Schotelen, eenich koper ende yserwerck tot de
keucken gehorende, een kamer met goude leeren met achtien Stoelen ende twee
Onder de acte staat: ‘Huyden den 16e Meij 1721 Compde voor mij Jan van Dam secretrs tot Doorn Johannis
Jeurriaensz in qt als regerende Ouderling der Kercke alhier, ende v[er]claerde, en bekende dat de kerckenraedt
van het Capll inde bovenstaende plechte v[er]met met de renten vandien bij accoord voldaen waren,
v[er]soeckende derhalven dat deselve plecht alhier ten registre werde geoors t twelck is geschiet opden 14e meij
1721 J:V:Dam sects’.
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taeffels daertoe gehorende, een kamer met tapiten gehangen hebbende op het groot
Salet met achtien stoelen, een Spiegel ende een taeffel daertoe gehorende, noch
twee kamers tapeten, twee Spiegels ende twee dosijn Stoelen, Jtem negen
Ledicanten met de behanghselen, ende sestien bedden met de Deeckens daertoe
gehorende Ses ende twintich Schilderijen, ses portraitten als andere noch eenige
kisten, kasten, Cabinetjes ende andere rommelerije, een koets ende een wagen met
het getuijgh daertoe gehorende, Jtem drie peerden, verclaerde vande totale
Cooppenningen den lesten penninck met den eersten voldaen te zijn etc.
Compareerde voor ons Adriaen van Ossenberch Schout Herman van Holten ende
Teunis Gerritsz Schepenen tot Doorn de welgemelte heere Johan Gerrit van
Oestrum heere tot Moersbergen etc. Ende v[er]claerde de boven gespecificeerde
goederen v[er]coft te hebben ende bij desen te cederen, transporteren ende over te
dragen aen ende ten behoeve vande welgemelte sijnen Broeder Bernard van
Oestrum Duytscher Ordens, Ridder Commandeur in Keulen, ende diensvolgens
bekennende den heere Compt van[den] totale Cooppenningen ten vollen verneught
voldaen ende betaelt te zijn sonder eenige reserve, In Oirconden der waerheyt,
hebben wij Schout ende Schepenen voornt desen geteijckent in Doorn voorsz Opden
27e Novemb. 1680
Mij present
Adriaen Smits

Compareerde voor den Gerechte van Doorn Mevrouwe Maria Theodora Geboren
Gravinne vander Nath, huijsvrouw vanden Hooch Ed: Geb: Melchior Tousayn heere
van Leeuwenborch, Ritmr etc. Ende verclaerde te constitueren ende
onwederroeppelijck bij desen machtich te maecken den welgem: haren Man,
Specialijck omme te vercopen seeckere ontrent negendehalve mergen ende
anderhalff hont lant gelegen in Noot dorp, gebruyckt bij Jan Teunisz Clovert, Jtem
ses mergen vier hont gelegen in Berckel in rodenrijs ontrent de Watermolen aldaer,
gebruyckt bij Evert Cornelisz Woggenom, Ende noch een huijs ende hoffstede met
ontrent 32 mergen 4 hont ende 12 roeden lant gelegen in Hasesouw en benthuijsen,
de Cooppeningen te ontfangen, quitantie van sijn Edts ontfangen penningen te
passeren, ofte soo veel gelt daerop te negotieren Jtem plechtbrieven, ofte
transporten te v[er]lijden, ter plaetsen daer sulcx sal requireren, oock te bekennen
vande Cooppenningen tsij in gelde ofte Custingh brieven voldaen te zijn, volgens
Costume ende usantie vande respective plaetsen, ende voorts dienaengaende alles
te doen wes sijn Edts goeden raed sal gedragen, ende de wel gemelte Vrouwe
alomme present zijnde selffs soude konnen ofte vermogen te doen Beloven[de]
derato onder v[er]band als naer rechten, ende versochte daer van Acte in forma,
welcke is dese, Aldus gedaen ter Presentie van Adriaen van Ossenberch Schout,
Herman van Holten, ende Cornelis Jansz van Velpen Schepenen tot Doorn Opden xe
feb. 1681 Ouden stijll
Mij present
Adriaen Smits

Den 14e Junij 1681
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Adriaen van Ossenberch Schout, Herman van Holten ende Hendrick Jansz
Westenengh Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons Compareerde int Gerecht
Peter Meyndertsz van Putten, Alvoorens vertoonende ‘trecht vanden 40 e penninck
betaelt te zijn als mede de reele ongelden tot date deses, verclaerde te cederen
transporteren ende over te geven, bij desen aen ende ten behoeve van Rutger van
Vellep sijnen erven ende nacomelingen den vrijen eijgendom van alle soodanige
huijsinge getimmer, bepotinge ende beplantinge als hij Compt heeft staende opde
gront ende erve die hij vande voorn Rutger van Vellep in lange huere is
gebruijckende, gelegen in desen Dorpe Doorn Daer aende Oostzijde Cornelis
Cornelisz Blanckesteyn ende aende Westzijde Hendrick Thomasz van Waveren
naestgelegen zijn, Opde laste van vijftich gul[den] Capitael ten behoeve vande
Diaconij der kercke tot Doorn daerin gevesticht, ende een stuijver Jaerlijcx tot
uytganck ten behoeve vande kerck alhier, ende voorts vrij goedt, uijtgesondert ’s
heeren ongelden daerop hij Compt t voorsz getransporteerde beliefde te vrijen ende
waren als erffcoop recht is mitsgaders alle voorcommer ende voorplichten aff te doen
volgens Costume van[den] Lande van Utrecht, Bekennende vande totale Cooppenn
voldaen ende betaelt te zijn, renuncierende dienvolgen[de] van alle actie ende recht
als hij daer aen hadde, Sonder arch etc.
Present Adriaen van Ossenberch Schout Herman van Holten ende Hendrick
Westenengh Schepenen bovengenaemt

Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Teunis Gerritsz ende Jan Willemsz Schepenen
van Doorn hebben v[er]mits het overlijden van Jonr Rudolph van Renesse van Wulp,
ten v[er]soecke van Jonr Johan van Renesse van Wulp fideicommissaire Erffgenaem
vande voorn Jonr Rudolp van Renesse van Wulp, ten overstaen vande heer Hendrick
van Zuijlen Ontfanger van[den] xxe ende xle penninck, geeestimeert de helfte vande
twee dardeparten vande Groven ende Smalen tient vant Overste Block van Ytl,
genaemt het Wildelant onder desen Gerechte wesende Leengoet vande Proostdij
vanden Dom ende oude Munster gelijck wij de selve estimeren bij desen in gereeden
gelde weerdich te wesen Een duysent een hondert gulden Actum den xxij e Julij 1681
Mij present
Adriaen Smits

Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Teunis Gerritsz ende Jan Willemsz Schepenen
van Doorn hebben vermits het overlijden van Jonr Rudolph van Renesse van Wulp
ten v[er]soecke van Jonr Johan van Renesse van Wulp fideicommissaire Erffgenaem
van[den] voorn Jonr Rudolph van Renesse van Wulp, ten overstaen van[den] heer
Hendrick van Zuijlen Ontfanger van[de] xxe ende xle penninck, geestimeert de helfte
vande twee dardeparte van[den] Groven en Smalen tient vant Nederste block van
Tuyl, onder desen Gerechte, wesende Leengoedt vande Proostdije vanden Dom
ende Oude Munster, gelijck wij de selve estimeren bij desen in gereeden gelde
weerdich te wesen een duijsent een hondert vijftich gulden Actum den 22 e Junij 1681
Mij present
Adriaen Smits
In de kantlijn staat: ‘Het Capl van vijftigh gul[den] inde neven staende transport v[er]melt is afgelost Vid: hier
voor bij de plecht brief’.
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Compareerde voorden Gerechte van Doorn d’heer Cornelis Lobbrecht Commis van
Nimmegen als Cautionaris voor Mr Cornelis Luda gewesene Rentm r vande heere
Floris Borre van Amerongen in sijn leven gewesene Lant Commandeur van
Duijtschen huijse binnen Utrecht, in die qualite gede ende gecondemneerde, Ende
verclaerde bij desen ingevolge van[den] accoorde ten overstaen van[den] heeren de
Gruyter ende Servaes, Raiden jnden Hove van Utrecht in plaetse van Cautie fidei
jussoir ten behoeve van Gijsbert van Coten ende Robbert van Loon, als
geauthoriseerde administrateurs ende in die qualite Impten bij desen naer vertoon
van betalinge vanden xle penninck tot ter somme van twee duijsent vijff hondert
gulden bij desen te doen Cautie hijpotecair ende al sulcx in specie te verbinden het
huijs Doorn Eyck met ontrent vier ende twintich mergen lants, mitsgaders vorder
getimmer bepotinge ende beplantinge soo alle tselve onder desen Gerechte is
staende ende gelegen, Streckende de selve Landen uyt de Goyerweteringe, tot het
hooge vanden Berch toe, Daer Oostwaerts den heere Compt ende Wulphert Claesz
ende Westwaerts Seeckere Vicarije binnen Utrecht naest gelant ende gelegen zijn,
om daer aen ’t gewijsde van[den] gemelten Hove ter voorsz somme van 2500 gulden
door de voorn Impten bij triumphe verhaelt te werden, versoeckende in ‘tgene voornt
gecondemneert ende ‘tgemelte gestelde hijpoteecq voort voorn gewijsde ten gemelte
somme verclaert te werden Executabel ende pantbaer Twelck alsoo is geschiet ende
in Oirconden der waerheijt desen onderteyckent, bij Adriaen van Ossenberch Schout,
Aris Jansz ende Teunis Gerritsz Schepenen tot Doorn voornt Opden 13e Septemb.
1681
Mij present
Adriaen Smits

Ten versoecke vande Heere Comnius Lobbrecht, hebben wij ondersz Herman van
Holten ende Jan Willemsz Schepenen tot Doorn ons getransporteert op seecker
buntlandt, daervan ontrent twee mergen bij den requirant met boeckewyt is besaeyt,
die hij vanden heere Grave Brockdorff ofte Hendrick Westenengh in huere gebruijckt,
Den thient van welck Coorn wij naer onse beste kennisse getaxeert ende
geestimeert hebben, gelijck wij de selve estimeren bij desen in gereeden gelde
weerdich ter somme van vijff gul[den] tien stuyvers Actum Doorn den 22 e Septemb.
1681
Mij present
Adriaen Smits
De Costen van taxatie zijn 1-4-0
Op huijden den 25e Octob 1681 Compareerde voor Schout ende Gerechte van Doorn
den hooch Ed: wel geboren heere Johan Gerrit van Oestrum heer van Moersbergen
etc. ende verclaerde sijn hooch Edt te constitueren ende machtich te maecken Dirck
van Alckmade, Omme te compareren voorden Capl vanden Dom, ofte daer sulcx
behoort, ende aldaer voor sodanige Capitalen, ende te verschijnen renten als Maria
de With wede van Willem van Cleeff, den Advocaet Johan van Cleeff, Peter Vinck,
ende de Momboirs vande onmundige kinderen van Do Andringa ter somme van
negenduijsent twee hondert gulden Capitael spreeckende heeft ten laste vande hr
Compt, te oppignoreren alle soodanige thins goederen als van[den] Caple te Dom
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thins mochten zijn, uijtgenomen de heerlijckheyt Moersbergen met anderhalff hoeve
lants, daer Suytwaerts aengelegen mitsgaders de hoffstede Cruijsbergen die hier
onder niet sijn gecomprehendeert, met macht om aende rentheffers ende des selffs
recht hebbende overtegeven ende te cederen ’t incomen vande goederen bereijts
v[er]schenen ofte noch te verschijnen, gevende den voorn gesubstitueerden vordere
laste omme te compareren voor ’t Capittel van[den] Dom Mitsgaders ’t Capittel tot
Wijck ende ’t Gasthuijs ende aldaer tot vorder verseeckeringe vande voorn Capitalen
ende renten vandien te verbinden alle sodanige Erffpacht goederen als den heer
Compt Competeren ende aende rentheffers over te geven alle ’t inkomen vande
respective goederen, belovende voor goet vast bundigh ende van waerden te sullen
houden ‘tgene bijde gesubstitueerden in krachte dese sal worden verricht,
Present den Schout Ossenberch, Teunis Gerritsz ende Herman van Holten
Schepenen
Mij present
Adriaen Smits

Wij Adriaen Smits in desen Substituyt van Adriaen van Ossenberch Schout, Teunis
Gerritsz ende Jan Willemsz Schepenen tot Doorn doen Condt dat voor ons
Compareerde Jacob Jacobsz woonende aende Martensdijck als weduwenaer van
za: Maritgen Teunis ende het recht bij accoort tot het gene naebeschreven voor een
derdepart verkregen hebbende, Jan Gijsbertsz Spijcker als man ende vooght van
Aeltgen Teunis mede present woonende jnden achtersloot onder Ysselsteyn, ende
Claes Arisz Versteegh wonende aende Bilt, als Oom ende Momber over Arien
Thonisz, alle kinderen van Thonis Aertsz Versteegh, ende Cornelisgen Henricx
Haerman za: in haer leven echte luyden ende uyt dien hoofde Erffgenamen van
Hendrick Cornelisz Haerman za: haerluijder gewesene grootvader, Alvorens
vertoonende het recht vanden xle penn voldaen te zijn aen[den] heer Hendrick van
Zuylen Ontfanger vanden 40e penninck ende de reele ongelden tot date deses
v[er]schenen, hebben gecedeert getransporteert ende overgegeven, aen ende ten
behoeve van Gijsbert Hendricksz van Dijck, sijnen erven ende nacomelingen, den
vrijen eygendom van een acker bouwlandt genaemt de Geer gelegen onder desen
gerechte streckende vant Campgen van Willem Jansz van Dijck tot jnde kaa toe,
daer ten oosten den selven Willem Jansz van Dijck ende ten westen den heer Out
Griffier Berck ende …. van Heymenbergh Erffhuijsmr tot Utrecht naest geerft ende
gelandt zijn, ende noch een ackertgen bouwlandt soo groot ende kleyn t’selve
gelegen is onder desen Gerechte van outs genaemt het haar-kampgen ofte
Ackertgen streckende uyt den Bessenwegh tot aen het lant vande voorn
Heymenbergh, daer ten Oosten den selvigen Willem Jansz ende ten westen den
genoemden Griffier naest gelandt zijn, Bekennende de voorn Compten vande totale
Cooppenn voldaen te zijn, Belovende daer omme ’t voorsz getransporteerde te vrijen
ende waren, mitsgaders alle voor comme ende voorplichten aff te doen als erffcoop
recht is volgens Costume vanden lande van Utrecht, renuncierende mede van alle
oude brieven ende bescheyden als daeraff roerende ende spreeckende zijn, alles ten
behoeve voorsz etc. Den 31e May 1682
Mij present
Adriaen Smits
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Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Hendrick Westenengh ende Jan Willemsz
Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons compareerde Jan Jansz Westenengh,
Ende verclaerde naerder te Cederen, transporteren ende over te geven, gelijck hij
Compt Cedeert, transporteert ende overgeeft bij desen, aen sijn zoon Teunis Jansz
Westenengh, soodanige ses mergen lant als aenden selven belooft zijn van sijne
moederlijcke Erffenisse ende besterffenisse, Maechje Teunis, volgens vertichtinge
vanden je May 1660 gedaen, ende opden 7e May 1671 gerenoveert, vrij allodiael
goedt sonder met eenige lasten beswaert te zijn, dan alleenlijck met ‘sheeren
ongelden, gelegen in desen Gerechte, streckende vanden Aernhemse ofte Heeren
wegh Westwaerts op tot het landt vande wede van Hendrick Hermansz toe, daer
Noortwaerts het landt van Jan Willemsz, ende Suytwaerts het landt vande Canters
naest gelegen zijn, renuncieren[de] hij Compt van alle actie ende pretensien als hij
aent voorsz landt is hebbende, mitsgaders van alle brieven ende bescheyden als
daervan roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve vande voorn Teunis
Jansz Westenengh, sijnen erven ende nacomelingen, Sonder arch, Des toirconden
desen bij ons Schout ende Schepenen onderteyckent Opden 25 e Junij 1682
Mij present
Adriaen Smits

Compareerde voor den Gerechte van Doorn Teunis Jansz Westenengh, Ende
verclaerde dat vande Erffenisse van Geertgen Teunis van Velpen sijn overleden
Meuye onder andere in sijne portie hem te deele was gevallen seeckere Obligatie
van drie hondert gul[den] Capitael, met eenige verlopen renten vandien,
spreeckende tot laste van zijn Compts Vader Jan Jansz Westenengh als principael,
ende Cornelis Brants en Hendrick Westenengh als borgen, ende bekende hij Compt
vant voorsz Capitael en de verschenen renten vandien voldaen te zijn, derhalven de
voorn zijnen Vader daervan te quiteren ende de voorn borgen te ontslaen, gelijck hij
de selve respectivelijck quiteert ende ontslaet bij desen, ende versochte daervan
gemaeckt te worden acte jn forma, welcke is dese, Aldus gepasseert voor Adriaen
van Ossenberch Schout, Jan Willemsz ende Hendrick Westenengh Schepenen
opden xxve Junij 1682
Mij present
Adriaen Smits

Ten versoecke vande Heere Cornelius Lobbrecht, hebben wij Teunis Gerritsz ende
Jan Willemsz Schepenen tot Doorn ons getransporteert op het buntlant dat den
requirant in huere gebruyckt vanden heere Domproost ende den rogge ende
boeckweyt daerop staende wel besichticht ende den tient uyt welck koorn wij naer
onse beste kennisse hebben geestimeert in gereeden gelde waerdich te zijn de
somme van veertien Ca: gul[den] Actum Doorn den 26e Julij 1682
Costen van taxeeren De Schepenen
0-12-0
Secretaris
0-12-0
de Bode
0-3-0
zegel
0-3-8
f
1-10-8
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Wij Adriaen van Ossenberch Schout Herman van Holten ende Cornelis Jansz van
Velpen Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons quam jnden Gerechte Roeloff
Cornelisz woonende in Nederlangbroeck, ende heeft hij Comparant voor hem ende
sijne huijsvrouw daer hij blijckende geboorte bij heeft, alvoorens vertoonende ’t recht
vanden 40e penninck, ende de reele ongelden tot date deses voldaen te zijn,
gecedeert, getransporteert ende overgegeven, als hij cedeerde, transporteerde ende
overgaff mits desen, aen ende ten behoeve van Joe Hillegonda van Gelder, laest
wede van Sr Michiel vanden Houte ende des selffs Erffgenamen, twee ackeren
bouwlants groot vijff mergen, gelegen onder den Gerechte van Doorn, daer
jegenwoordich Oostwaerts Adriaen Cornelisz Pappelendam, Zuytwaerts de
Goyerweteringe, ende Noortwaerts Johannes Pauw naest geland ende gelegen zijn,
met alle gerechticheden daertoe ende aen specterende, wesende vrij allodiael ende
onbelast goet, dan alleen met s’heeren ongelden, Ende hij Compt renuncieerde ende
verteegh daervan mitsgaders van alle actie recht ende toeseggens hij Compt daer
aen hadde, ende mede van alle bescheyden daer van spreken[de] claerlijck geheel
ende al ten behoeve alsvooren, Bekennende dat de Cooppenningen vandien
voldaen ende betaelt zijn den lesten penn metten eersten, Belovende hij Compt het
voorsz lant te vrijen ende waren opde voorsz lasten, ende alle voorcommeren ende
voorplechten af te doen als recht is nae Costume vanden lande van utrecht
gebruyckelijck, onder die reserve nochtans dat den Compt sal vermogen het voorsz
landt weder aen sich te nemen mits alvorens aende voorn wed e vanden Houte ofte
haers rechts hebbende de somme (daer voor het selve bij haer is gecocht)
voldoende, breder de Coopcedulle daervan Opgerecht, mede van alles vrij gelt, en
tot sijns compts costen, Daervoor verbindende sijn persoon ende goederen de selve
submiterende als naer rechten Alles sonder arch. Desen 7e Augustus 1682
Mij present
Adriaen Smits

Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Herman van Holten ende Hendrick Jansz
Westenengh Schepenen tot Doorn, Doen Condt dat voor ons Compareerde Peter
Meyndertsz van Putten (ende al voorens vertoonende ’t recht vanden xle penninck
betaelt te zijn, mitsgaders de reele ongelden tot date deses verschenen) verclaerde
bij desen te cederen transporteren ende over te dragen aen Rutger van Vellep,
seeckere huijsinge ende getimmer met alle tgene daer jn aerdt ende nagelvast is,
staende op de gront vande gemelte Rutger van Vellep aende Westzijde van sijne
huijsinge gelijck ‘tselve tegenwoordigh bijden Compt word bewoondt, ende in desen
dorpe is staende ten Noorden vanden Brinck ende dat vrij goed, sonder met eenige
lasten beswaert te zijn, uytgesondert ‘sheeren ongelden, daerop hij Compt tselve
belooffde te vrijen ende waren als Erffcooprecht is volgens Costume vanden lande
van Utrecht, mitsgaders alle voorplichten ende voorcommer aff te doen, Bekennende
vande totale Cooppenningen voldaen te zijn, renuncierende dienvolgende van alle
actie, recht ende toeseggens, mitsgaders van alle oude brieven als daer van
roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve van de voorn Rutger van Vellep
sijnen Erven ende nacomelingen, Sonder arch Des toirconden desen bij ons Schout
ende Schepenen voornt onderteyckent Opde 8e 7ber 1682
Mij present
Adriaen Smits
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Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Aris Jansz ende Jan Willemsz Schepenen tot
Doorn, Oirconden dat voor ons gecompareert zijn Gijsbert Lamberts, woonende int
Reensche Veen, ende Lambert Gijsbertsz sijn oudsten ende eenigen zoon bij Betjen
Huyberts sijn eerste huijsvrouw za: in echte verweckt, Ende verclaerden sij Compten
jnden Jare xvjc een ende tachtich, ten huijse van de heer Anthonis van Honthorst
binnen Utrecht ter presentie van der selven heere Honthorst en des selfs huijsvrouw
mitsgaders Herman van Holten waert alhier tot Doorn, met den anderen mondelingh
overcomen en geaccordeert te zijn, in voegen naer volgende dat hij tweede Compt
Lambert Gijsbertsz doen ter tijt van hem eerste Compt Gijsbert Lambertsz sijn Vader
bij des selffs mondelingh affstant en overgifte in eijgendom aengenomen heeft, alle
soodanige haeff en beesten, wagens, ploegen, eeghden, kern, en vorder bouw ende
melck gereedtschap, tot de bouwerije behoorende, als hij Gijsbert Lambertsz als
doen hadde, en daertoe noch het utile dominium ofte beterschap en meljoratie van
huijsingen, bergen, Schueren ende plantagien, staende opde grond en lande die hij
Gijsbert Lambertsz vande heer Advocaet Lommersum za: off des selffs nasate in
Erfpacht was besittende, Doch opde last van een Canon van vijftich gulden Jaerlicx
en Conditien en v[er]band volgens brieven daer van te geven en te nemen
mitsgaders van een hondert gulden die hij Lambert Gijsbertsz sal betalen aenden
Erffpacht heer jnder tijt aenstonts naer het overlijden van hem Gijsbert Lambertsz in
volle voldoeninge bij accoort van alle achterstallige Erffpacht die als doen ten
achteren stondt En dit alles in extinctie van alle actie ende pretensie die hij Lambert
Gijsbertsz ter saecke van sijn voorsz moeders goed, als mede gelevert gelt, en
verdiende arbeydt op sijn voorn Vader Gijsbert Lambertsz te pretenderen hadde,
hebbende partijen voornt (soo sij wedersijts verclaerden) den anderen doen ter tijt
mede bij monde belooft, behoorlijcke acte daervan te passeren, welcke zijlieden
begeerde dat desen wesen sal ende beloven naer te comen, daertoe verbindende
hunne respective persoonen ende goederen, deselve alte samen Submitterende den
Ed: Hove van Utrecht, ende allen anderen heeren Hoven rechten ende Gerechten,
Constitueerden sij Compten tot meerder seeckerheyt van ‘tgene voorsz staet, Dirck
Woertman ende Johan Bosman Procureurs des Hooffs t’utrecht, te samen ofte elcx
vandien jnt bijsonder, Omme te Compareren voorden Ed: Hove van Utrecht, ende
hen Comparanten d’een tot des anders behoeff, als mede ten behoeve vande heere
Honthorst, off Erffpacht heer indertijt, respectivelijck vrijwillichlijck te laten
Condemneren, Belovende derato, onder verbandt als naer rechten, Compareerden
mede den gemelten heere Anthonis van Honthorst, heere van Muyswinckel, ende
Herman van Holten, ende verclaerden dat den voorsz accoorde en affstant jnden
Jare 1681 in presentie van haer getuijgen alsoo is gepasseert, presenterende sulcx
tot vermaninge naerder gestant te doen, Des t’oirconden desen geteyckent in Doorn
voornt Opden 24e februarij 1683 ende met het pitsier vanden Schout becrafticht
Mij present
Adriaen Smits
Op huijden den 6e October 1683 Compareerde de heer Mr Johan Uyttenboogaert
Advocaet voorden Ed: Hove van Utrecht ende exhibeerde Copie auctentijcq van
seeckere acte van uytcoop ofte maeckgescheyt bij sijns Compts broeder den heer
Christiaen Uyttenboogaert Canonick Ste Marije t utrecht, uyt den naem ende van
wegen mitsgaders als speciale gemachtichden van hem Compt ter eenre ende Mr
Peter Uyttenboogaerd insgelicx Adt voor welgemelten Hove cum sossen als
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Erffgenaem van Joffre Susanna van Eyndhoven des Compts huijsvrouwe za: ter
andere sijde den xije Aug: xvjc ses ende tseventich aengegaen opgerecht ende
betekent, Luydende van woorde tot woorde als volght
Extract
Compareerde voor mijn ondersz Notaris shooffs van Utrecht als mede bijde Heeren
Borgemrs ende vroetschap der selver Stadt gepermitteert binnen Utrecht
resideren[de] ende den getuygen nae benoemt, daertoe versocht de heere ende mr
Christiaen Wttenboogaert Domheer Ste Marien alhier, ende verclaerde d’heere
Compt dat alsoo sijn Broeder de heere Mr Johan Wttenboogaert Domheer St Jans
op hem heere Compt voor Theodorus Kemmingh Nots ende seeckere getuygen tot
Arnhem den xvije Junij 1676 gepasseert heeft onwederroeppelijck procuratie
tenderende om wt gemelte sijne Broeders naem ende in plaetse vande selve te
treden tot schiftinge scheijdinge ende deylinge mit sijne kinderen, ende d’selve hare
moederlijcke goederen toe te deijlen, daervan niet alleen ten behoeve vande selve
t’renunchieren nemaer selffs oock vande Lijftocht de gemelte sijnen Broeder aende
selve goederen boven de legitime competerende ende dat op Conditien hier na
geexpresseert welcke voorsz volmacht oock opden 30e Junij voorleden voor Sijmon
van[den] Aelpoel Nots ende seeckere getuygen alhier gepasseert, was geconfirmeert
met gelijck versoeck ende instantie om ‘tselve in alles ten meeste oirbaer en respect
van sijn Compts gemelte Broeder ende des selffs familie te willen trachten te
dirigeren, alles breder volgens de respective procuratien daer van sijnde, ons Notaris
ende getuygen vertoont, Soo wast dat hij heere Compt inde vrsz qualite om
soodanich instant v[er]soeckt nae sijn Compt v[er]mogen te voldoen, ende sijn
gemelte broeder ende des selffs kinderen te doen hebben en erlangen het volcomen
effect vant selve nae sijn Compts beste wetenschap en kennisse al vorens hadde
doen instellen seeckere sommieren Staet vande effecten ende lasten vanden Boedel
van sijn Compts gemelte Broeder ende des selffs overleden huijsvrouw Luijdende als
volght
Sommieren Staet vande effecten en lasten des Boedels vande voorn heere Mr
Johan Wttenbogaerdt Canonick St Jans ende Joffre Susanna van Eyndthoven
sijn overleden huijsvrouw.
Ende eerst Effecten
Jnden eersten de Canonicale prebende St Jans t’utrecht ten lijve vanden
Boedelharder.
Noch den Tour off mede Canoniale prebende ten lijde van[den] Boedelharders soon
Johannes Wttenbogaert.
Jtem twee vicarijen inde kercke St Jans gefundeert ten lijve van[den] Boedelharder
Noch een vicarije in St Jans voorsz genaemt Capelle Rotonde, ten lijve vanden
Boedelharders Soon Mr Peter Wttenboogaerdt
Jtem een huijsse ende erve, staende ende gelegen aende Suijtsijde inde Bregitte
Straet, bijden Raetsheer Servaes bewoont, ende jegenwoordich bijden selven gecoft
ende overgenomen tot ontheffinge vanden Boedel, voorde lasten hier nae
gespecificeert, breeder volgens Coopcedulle daer van zijnde geeexpresseert
Noch de hoffstede de Wijngaerd met de aanhoorige Landerijen, huijsen ende
plantagie, gelegen onder den Gerechte van Doorn, groot volgende de Caerte
daervan zijnde hondert en dertich mergen.
Jtem de hoffstede genaemt Bogaerts Buich, mette aenhoorige Landerijen, huijsen
ende plantagie, groot vijff ende vijftich mergen, volgens de Caerte daer van sijnde,
gelegen onder den Gerechte van Oostveen
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Noch de hoffstede tot Driebergen met de huijsen en plantagie daer aen behorende
groot volgens de Caerte ontrent twee en dertich mergen.
Jtem de huijsse, hoff ende getimmer appendentien ende dependentien vandien
staende ende gelegen achter St Jacob alhier, jegenwoordich bijden Boedelharder off
sijne kinderen bewoont wordende.
Noch een prebende in St Catharijne Convente ten lijve van[den] Boedelharder
rentende Jaerl[ijcks] de somme van twee hondert gul[den]
Een Lijffrentebrieff ten lijve van[den] Boedelharder, staende tot laste vant Comptoir
van Amsterdam van hondert gulden sjaers
Noch een lijffrentebrieff van twee ende tsestich gul[den] sjaers, ten lijve als vooren
staende tot laste van[den] Provincie van Utrecht.
Jtem een lijffrente brieff van hondert gul[den] sjaers tot laste van[den] Provincie van
Groeningen ende ten lijve van Joffre Susanna Maria Wttenbogaerd huijsvrouw vande
heer Mathijs van Marsselaer.
Noch een lijffrentebrieff van hondert gul[den] sjaers tot laste als vooren, ende ten lijve
van Joffre Judith Wttenbogaert.
Jtem gelijcke lijffrentebrieff ten laste als vooren, ten lijve van Joffre Cornelia
Wttenbogaerdt huijsvrouw van[den] heere Johan Jacob Wijtnauw
Noch uts ten laste als voren ende ten lijve van Joffre Aletta Wttenbogaerd
Jtem noch gelijcke lijff rentebrieff mede tot laste van[den] provincie van Groeninge
ende ten lijve van Joffre Franchoise Wttenbogaert
Noch een lijffrentebrieff van hondert gul[den] sjaers tot laste als vooren ende ten lijve
van Joffre Christina Maria Wttenbogaert.
Jtem den Boedelharder js bij Joffre Maria Wttenbogaerdt za in haer leven huijsvrouw
van Jor Fredrick Ruijsch gelegateert twee duijsent twee hondert gul[den] opde laste
vande lijftocht bijde selve aende gemelte haren man gemaeckt.
Lantpachten en huijshueren
Cornelis Jacobsz van Groenewoude gebruijckt een huijsie achter St Jacob sjaers om
dartich gul[den] rest aent halff jaer v[er]schenen Victoris 1675
8-0-0
Noch ’t halff jaer v[er]schenen Paesschen 1676
15-0-0
Harmen Jansz is schuldigh van een gedeelte vande landen van Bogaertsborch
verschenen Corsmis 1671
60-0-0
Willem Petersz Hol rest vant landt bij hem gebruijckt, verschenen
Corsmis 1673
259-9-0
Nisie Timmers aen[den] Groene Kan is schuldigh als reste van landpacht
v[er]schenen Corsmis 1671 ende Corsmis 1673
90-0-0
De wede van Corn[elis] Petersz inde Molesteech rest aent jaer pacht verschenen
Corssemis 1669
39-10-0
Noch Corssemis 1670 ende 1671
100-0-0
Gijsbert Adriaen Gijsen rest ‘tjaer pacht 1676 tot
100-0-0
Gerrit Willemsz Balt rest over lantpacht v[er]schenen Corssemis 1675
12-10-0
Meyns Petersz tot Driebergen rest over lantpacht v[er]schenen als vooren 53-0-0
Aert Hendricksz Prins tot Driebergen rest Corssemis 1671
30-0-0
Jan Philipsz tot Doorn rest aen pacht 1675
40-0-0
813-9-0
Verschenen Lijffrenten
Vande lijffrent tot laste van[den] Provincie van Groeningen ten lijve van
Joffre Judith Wttenbogaert rest tot May 1676 4 jaren tot
400-0-0
e
Noch van lijffrent ten lijve van Joffr Susanna Maria Wttenbogaert rest
tot May 1676
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Jtem ten lijve van Joffre Cornelia Wttenbogaert rest uts
400-0-0
Noch ten lijve van Joffre Franchoise Wttenboogaerdt
400-0-0
e
Jtem ten lijve van Joffr Aletta Wttenbogaert rest uts
400-0-0
Noch ten lijve van Joffre Christina Wttenbogaert
400-0-0
Mobilia en restanten
Noch de meubilen, linnen wollen als anders soo achter St Jacob als tot Doorn
Noch alle soodanige restanten off sloten van reeckeninge, die den boedelharder
wegens sijne prebende en respective vicarijen in St Jan off inden Convente van St
Catharijnen mochte hebben uytstaende als mede lijffrenten tsijnen lijve staen[de]
v[er]schenen
Lasten ende derffCapitalen mette renten
Jnden eersten soo stonden te letten dat den Raetsheer Servaes de huijss e inde
Brigitte Straet hier voor onder de effecten gestelt, gecoft heeft voor tien duijsent
Car: gul[den] vrij gelt v[er]mogens Coopcedulle voor mij Nots ende seeckere
getuygen den 10e Junij 1676 gepasseert, jn minderinge vande welcke Cooppen
den heere Coper aff slach strecken sal, ende daerbij aengenomen heeft te voldoen
alse drie duijsent vijff hondert gul[den] capitaels bijden boedelhalder opgenomen,
begrepen inde Obligatie ten behoeve vanden heere Coper, gepasseert in dato
den 23e May 1673 dus
3500-0-0
e
Jtem Joffr Johanna Dibbout
2200-0-0
Renten sedert den 7e May 1673 totten 10e Junij 1676
339-0-0
Mr Corn[elis] van Beest medecijne doctor
1000-0-0
e
Renten sedert den 16 April 1673
196-10-0
Jonr Munniais
2000-0-0
Renten
550-0-0
Sen
9785-10-0
Jtem opde hoffstede de Wijngaerdt tot Doorn gevesticht
5000-0-0
Renten
Noch op de Huijsse achter St Jacob gevesticht
2000-0-0
Renten
De erffgenamen van Gerrit Hendricksz
1225-0-0
Renten
De Notaris Vastert
200-0-0
Renten
42-0-0
Jor Johan van Alckemade
700-0-0
Renten
147-0-0
Slosius
300-0-0
Renten
34-0-0
D’heere Marsselaer v[er]streckt tot betalinge van ongelden
600-0-0
Jtem opde v[er]schenen lijffrenten hier voor onder de effecten in State
gebracht bijden boedelharder genegotieert
500-0-0
Noch de lopende schulden overslagen ende begroot op
3000-0-0
Noch soodanige renten die den gemelten Mr Peter Wttenbogaert wt sijn
moederl[ijcke] goederen te pretenderen heeft, te rekenen tegens vijff ten
hondert int jaer ingangh nemende tsedert sijn trouwdagh ende daer nae tot desen
dage toe, alsoo den selven niet is gedoteert off gealimenteert
Ende daertoe noch soodanige pretensien als den Boedelharders kinderen
op den boedel spreeckende soude mogen hebben.
Achtervolgende den vrsz sommieren staet, ende naer rijpe deliberatien ende
examinatie vandien, Soo sijn gemelte heeren Christiaen Wttenboogaert Domheer Ste
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Marien in sijn vrsz qualite ter eenre ende Mr Peter Wttenboogaert Adt inden vrsz
Hove ende Johan Jacob Weijtnauw als getrouwt hebbende Joffre Cornelia
Wttenbogaert, mitsgaders de heere Mr Johan Mathisius mede Adt jnden gemelten
hove als bijde Ed: Vroetschap deser Stadt geauthoriseert volgens appointement in
date den 4e Augusti 1676 om ‘trecht vande Ses onmundige in dese waer te nemen
mit namen Judith, Johannes, Aletta, Franchoise, Christina ende Seger Wttenbogaert,
ende de voorn Johan Jacob Weijtnauw en Mr Johan Matthisius yder in hunne
respective qualiteyten hun vervangende de heere Matthijs van Malsselaer als
getrouwt hebbende joffre Susanna Maria Wttenbogaert v[er]mits der selver absentei,
t’samen kinderen vande voorn heer Mr Johan Wttenbogaert ende Joffre Susanna van
Eyndthoven, in dier qualite ter andere sijden, mitten anderen overcomen te
procederen tot scheijdinge ende deijlinge van[den] vrsz boedel ende goederen in
voegen als volcht.
Ende derff ‘tgene den boedelharder toegedeylt ende aengescheyden is hier
onder gestelt
Eerstel[ijck] soo wort den Boedelharder bij desen aengescheijden de huijsse ende
Erve staende inde Brigitte straet, bijden eersten Compt uyt crachte van[den] vrsz
procuratie ende tot reddinge vande gemelten boedel aende Raetsheer Servaes
v[er]coft, breeder volgens de Coopcedulle daer van zijnde, des dat den heere Compt
den vrsz boedel sal ontheffen, ende de voorsz kinderen bevrijden vande lasten
bijden selven in minderinge van[den] belooffde cooppenn aengenomen, daerbij
geexprimeert ende hier voorens gespecificeert.
Noch de lijffrente brieff ten lijve van[den] Boedelharder, doende sjaers hondert
gul[den] staende tot laste vant Comptoir tot Amsterdam.
Ende daertoe noch de lijffrentebrieff van twee ende Sestich gul[den] sjaers ten lijve
als vooren, ende tot laste van[den] Provincie van Utrecht.
Dan alsoo den Boedelharder competeerde de lijfftocht ende het vrucht gebruijck aen
alle de boedels goederen, waren eijntel[ijck] partijen mitten anderen v[er]dragen dat
den Boedelharder van[den] vrsz lijftocht soude renunchieren ende daervan
desisteren ten behoeve van gemelte sijne kinderen als den je Compt inde vrsz qualite
doende is bijdesen, des nochtans de gemelte kinderen ten respecte vandien aenden
boedelharder haren Vader ende Schoonvader respective Jaerl[ijcks] sijn leven langh
gedurende tot noodich onderhout ende alimentatie sullen moeten voldoen de somme
van eens driehondert acht ende dartich gul[den] die bijde vrsz kinderen part parts
gelijck, ende elcx voor sijn contingente portie, en prorato uijt haer toe te deylen
goederen in promptis sullen moeten worden betaelt als d’selve belovende sijn bij
desen, onder expresse conditie niet te min dat ingevalle eenige der voorsz soo
mundige als onmundige kinderen teeniger tijt in gebreecke quame te blijven haer
contingent in gemelte driehondert acht en dartich gul[den] jaerl[ijcks] te voldoen sal in
sulcke geval de lijftocht in regard vande gebrekige blijven in volle waerde, ende is
vorder geconditioneert dat de vrsz penn alleen tot sijn nodich onderhout alimentatie
werden gejmploijeert, sonder nochtans dat d’selve penningen voor eenige schulden,
actien off pretensien alreede bijde boedelharder gemaeckt ofte noch te maecken
aenspraeckel[ijck] ofte executabel sullen wesen, waermede v[er]claerde den heere
eerste Compt in sijne vrsz qualite sijnen broeder (onder conditie ende belofte hier
vorens geroert) vande vrsz boedel ende goederen voldaen t’sijn, over sulcx daer van
renunchierende ende verthijende ten behoeve vande vrsz kinderen.
Waermede dan comende tot aenwijsinge ofte aendeijlinge der goederen de vrsz
kinderen te buert gevallen hier nae gestelt.
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Eerstel[ijck] de Canonicale prebende St Jans t’Utrecht staende ten lijve vanden
Boedelharder
Noch den Tour off Canonicale prebende ten lijve van des boedelharders Soon
Johannes Wttenboogaert
Jtem de revenuen en incompste van[den] twee Vicarien inde kercke St Jans staende
ten lijve vanden Boedelharder.
Noch de jncomsten van een Vicarije in St Jan genaemt Capelle Rotonde ten lijve
vandes Boedelharders Soon Mr Peter Wttenbogaert
Noch de Hoffstede de Wijngaerdt met de aenhorige landerijen gelegen tot Doorn
groot volgens de Caerte daervan zijnde 130 mergen.
Jtem de Hoffstede de Bogaertsburch, met de landerijen daeraen behorende groot LV
mergen gelegen onder Oostveen
Noch de hoffstede tot Driebergen groot volgens de Caerte xxxij mergen
Jtem de Huijsse metten hoff achter St Jacob mit appendentie ende dependentie
vandien.
Noch de prebende van Ste Catharijnen Convente staende ten lijven van[den]
Boedelharder doende sjaers twee hondert gul[den]
Jtem een lijffrentebrieff van hondert gul[den] sjaers tot laste vande Provintie van
Groeningen ten lijve van Joffre Susanna Maria Wttenboogaert huijsvrouw vande
heere Matthijs van Marsselaer.
Noch gelijcke lijffrentebrieff van hondert gul[den] sjaers tot laste als vooren ende ten
lijve van Joffre Cornelia Wttenbogaert huijsvrouw vande heere Johan Jacob
Weijtnauw.
Jtem noch een lijff rentebrieff doende sjaers als vooren tot laste als vooren ende ten
lijve van Joffre Judit Wttenbogaert.
Noch een als vooren ten lijve van Joffre Aletta Wttenbogaert.
Noch een uts ten lijve van Francoise Wttenbogaert
Noch een uts ten lijve van Christina Wttenbogaert.
Noch een Legaet van twee duijsent twee hondert gul[den] bij Joffre Maria
Wttenbogaert aenden Boedelhalder gemaeckt.
Jtem alle de Lantpachten, hijshueren ende verschenen lijffrenten hiervorens
gespecificeert.
Noch de mobilia linnen wollen als anders soo achter St Jacob als tot Doorn sijnde
Ende entel[ijck] noch soodanige restanten off sloten van reeckeningen dien den
Boedelharder wegens sijne prebende en respective vicarijen in St Jan off inden
Convente van St Catharijnen uytstande mochte hebben.
Tegens welcke aengecavelde effecten de vrsz kinderen aennemen t’voldoen de
boven gespecificeerde schulden ende lasten vande gemelten boedel, die boven de
Cooppenn vande vrsz vercofte huijsse noch te quade sullen blijven, belovende den
boedelharder daer van te sullen bevrijden cost ende schadeloos te jndemneren,
mitten gevolge ende allen aencleven vandien, Waermede verclaren partijen
condividenten mitten anderen nopende den voorsz boedel ende goederen finalijck
geschift gescheijdt ende gedeijlt t’sijn, sonder eenige reserve, buijten dese opden
anderen te behouden, daerom d’een tot des anders behoeve opde laste als vooren
van yders toegedeijlde ende aengecavelde effecten renunchierende ende
v[er]thijende bij desen, belovende parthijen dese scheijdinge in regard van vrsz
onmundige bijde gemelte Vroetschap te sullen doen approberen in dibita forma, ende
sullen de documenten scharteres ende brieven tot yders effecten behoorende onder
ijders partagi gespecificeert, hier jnde worden overgelevert, ende om dese belooffde
iijc xxxviij gul[den] hier voorens geroert tot alimentatie van den Boedelharder
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gestipuleert te reitereren daer ende soo sulcx v[er]socht sal worden te behooren,
Constituerende parthijen Compten yder in hun respective qualiteijten mits desen
Peter van Sompeecken ende Ludolph de With Procureurs sHooffs vrsz mitsgaders
Roeloff van Cuylenburch ende Jacob van Paddenburch Procureurs voorden Ed:
Gerechte deser Stadt ofte yemandt anders vande vordere Procureurs sHooffs ende
Gerechte vrsz hiertoe eerst versocht sijnde ‘tsamen ende ijder van hun int bijsonder
special[ijck] om de respective parthijen Comparanten vrijwillich te laten condemneren
ende voorde respective Gerechten daer onder de aengescheijde goederen gelegen
sijn te reitereren, Belovende derato ondert v[er]bant submissie ende vertichte als nae
rechten, Versoeckende hier van gemaeckt ende gelevert te worden Notariale
scheijdinge in forma ende is dese, Aldus gedaen ende gepasseert t’Utrecht ter
presentie van Peter Leechburch mede Notaris ende Secretaris tot Hermelen ende
Andries Jansz als getuijgen hiertoe versocht die dese neffens de voorn Compten
ende mij Notario mede onderteijckent hebben Opden 28e Augusti 1676 des
naenoens ten drie uijren, Ende was onderteijckent Christiaan Wttenbogaerd, P:
Wttenbogaert J:J:Witnauw J: Matthisius, P. Leechburch, Andries Jansen,
G:V:Bijlevelt Nots 1676 onderstont naer Collatie is dese met sijn principale in mijns
Nots Prothocolle berusten[de] van date ende onderteeckent als boven bevonden te
accorderen bij mij ende was onderteijckent G:V:bijlevelt Nots 1683 Ende versochte
hij Compt dat ‘tselve maeckgescheijt alhier ten registere mochte worden gebracht,
geannoteert, geprotocolleert ende nae sijne forme en jnhouden behoorlijck
geregistreert, omme te dienen nae rechts behooren, twelck bij desen geschiedt is,
Actum als boven.

Den 25e Aug: 1684
Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Herman van Holten ende Gerrit Tijmensz
Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons Compareerde Hendrick Thomasz van
Waveren Gerechtsboode, Ende al voorens vertoonende ’t recht vanden xl e penninck
voldaen te zijn, verclaerde te Cederen transporteren ende over te dragen aen ende
ten behoeve van Thomas Hendricksz van Waveren sijn Compts zoon, zeeckere
huijsinge ende erve met alle de bepotinge ende beplantinge mitsgaders tgene aerd
ende nagelvast is, staende in desen Dorpe Doorn, Belent ten Oosten Rutger van
Vellep ende Cornelis Lobbrecht, ten Westen den Heere Domproost, streckende
vande Molenwegh Noortwaerts op tot aenden heeren Wegh, Opde laste van een
Erffpacht van twee gul[den] tien stuyvers Jaerlijcx op Victoris ten behoeve vande
Diaconie tot Doorn v[er]scijnende, ende noch vijftich gulden Capitael ten behoeve
van Gerrit Tijmensz daerjn gevesticht, Ende voorts vrij goed, daerop hij Compt tselve
belooffde te vrijen ende waren als Erffcoop recht js, renuncierende diensvolgende
van alle actie ende pretensien, mitsgaders van alle oude brieven als daeraff roerende
ende spreeckende zijn, alles ten behoeve vande voorn Thomas Hendricksz van
Waveren, sijnen erven ende nacomelingen, Sonder arch, Actum Doorn den 5 e Aug:
1684
Mij present
Adriaen Smits
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Compareerde voor Schout ende Gerechte van Doorn, den Hooch Ed: Welgeboren
Heer Johan van Hardenbroeck heere tot Hardenbroeck, Matenesse, Sterckenborch
etc. ende verclaerde te constitueren ende machtich te maecken de heer Maerten
Couwenhoven, Secretaris vande Weeskamer der Stadt Schiedam, sijn hooch Ed:
Compts rentmeerster om uyt sijn Hooch Ed: Compts name te compareren voor
Stathouder en mannen van Leen der Ed: grootmogende Heeren Staten van Hollant
ende WestVrieslandt, Ende aldaer in naem ende wegens welgemelte heere Compt
als in houwelijck hebbende vrouwe Florentina van Matenes, vrouwe van Matenes,
Riviere, Opmeer etc. Hult, Eedt ende Manschap te doen nae behooren, Beloven[de]
voor goed, vast, Bundigh ende van waerden te sullen houden ende doen houden
ende naercomen, alle ‘tgene bijden voorn heere Couwenhoven ter saecke voorsz
gedaen ende verricht sal worden, Onder verbandt ende submissie als naer rechten,
Ende versochte hier van Acte in forma welcke is dese, Aldus gedaen ende
gepasseert voor Adriaen van Ossenberch Schout, Herman van Holten ende Hendrick
Westenengh Schepenen tot Doorn voornt Opden 4e October 1684
Mij present
Adriaen Smits

Wij Adriaen van Ossenberch Schout Hendrick Jansz Westenengh ende Jacob van
Donselaer Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons Compareerde de heer Louis
Godin als Vader ende Vooght van sijn onmundige kinderen de welcke Erffgenamen
zijn van Jor Wijnandt Schuijl van Walhorn za: ende al voorens v[er]tonende trecht
van[den] 40e pen voldaen te zijn als mede de reele Ongelden tot date deses
v[er]schenen, verclaerde te Cederen transporteren ende over te geven bij desen aen
ende ten behoeve van Aris Jansz sijnen erven ende nacomelingen den vrijen
eijgendom van seeckere drie ackeren landt groot ontrent drie mergen, gelegen onder
den Gerechte van Doorn belent ten beijden zijden de voorn Aris Jansz Streckende
vanden Heeren Wegh Zuijtwaerts tot aende bossemaet, Bekennende van[de] totale
Cooppenn voldaen te zijn, den lesten penn metten eersten, Belovende daeromme
tselve getransporteerde te vrijen ende waren ende alle voorcommer ende
voorplichten aff te doen als erffcooprecht is volgens Costume vanden lande van
Utrecht Renuncierende van alle oude brieven ende bescheijden als daer aff roerende
ende spreeckende zijn alles ten behoeve vrsz Sonder arch etc. Den je Junij 1685
Mij present
Adriaen Smits

Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Gerrit Tijmensz ende Hendrick Westenengh
Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons Compareerde Hendrick Thomasz
Gerechts boode ende vertoonde de Procuratie ende Substitutie hier naer van woorde
tot woorde geinsereert
Op huijden Compareerde voor mij Franciscus de With openbaer Notaris bij den Ed:
Hove van Utrecht geeedt ende geadmitteert binnen de Stadt Utrecht residerende,
oock bij de Magistraet aldaer gepermitteert, ende voorde getuygen naebenoempt, S r
Johan van Baem Brouwer alhier als speciale gemachtichde vande Crediteuren
vanden boedel van Jor Eustachius van Quarebbe, v[er]mogens Procuratie opden 23 e
Augustij xvjc negen en tseventich voorden Notaris Johan Andreas Becker ende
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getuygen binnen Utrecht gepasseert in houdende de selve Procuratie de Clousule
van Substitutie, gelijck ons Notaris ende getuygen is gebleecken ende verclaerde uyt
crachte vandien bij desen te Substitueren ende machtich te maecken Hendrick
Thomasz Gerechts boode tot Doorn, Specialijck omme te Compareren voor Schout
ende Schepenen van doorn voornt ende aldaer uyt de naem ende van wegen hem
Compt in sijn voorsz qualite te cederen, transporteren ende over te geven aen ende
ten behoeve van Aris Jansz woonende tot Doorn seeckere twaelf mergen lants soo
groot ende kleyn die gelegen sijn onder den voorsz Gerechte inde Velperengh, ende
sulcx die bij den selven Aris Jansz gebruijckt sijn geweest daer aff mitsgaders van
alle actie, recht ende toeseggens als hij Compt in sijn voorsz qualite daeraen was
hebbende ten behoeve voorsz, te renuntieren ende te vertijen met belofte van
vrijdinge ende waringe tot sijns Comps principalen laste als erfcoop recht is naer
costuijme ‘sLandts van Utrecht, uytgesondert alleen van sheeren ongelden
mitsgaders vier stuyvers acht penn Jaerlijcksen Tins de Heeren vanden dom daer uyt
competerende ende te bekennen, gelijck den Compt in qualite voorsz bekent bij
desen, ter saecke vande voorsz te doene transporte, volcomentl[ijck] vernoegt
voldaen ende betaelt te sijn, Belovende derato, onder verband ende submissie als
nae rechten, Consenterende hier van acte die is dese, Aldus gedaen ende
gepasseert binnen Utrecht ter presentie van Willem Claesz de Cruyff ende Joost ter
Beeck als getuygen hier toe v[er]socht die de geprothocolleerde minute deses
neffens den Compt ende mij Notaris onderteijckent hebben opden xje May xvjc drie
en tachtich, Onder stont Quod attestor ende was onderteyckent F.d.With Nots.
Ende v[er]claerde hij Compt inder voorsz qualite te cederen transporteren ende over
de dragen aen ende ten behoeve van Aris Jansz, de voorn twaelff mergen lants soo
groot ende kleyn die gelegen sijn onder desen Gerechte van Doorn inde Velperengh
Daer aff, mitsgaders van alle actie recht ende toeseggens als hij Compt qte qa daer
aen was hebbende, renuntierende ten behoeve voorsz met beloftenisse van vrijdinge
ende waringe tot sijns Compts principalen laste als Erfcoop recht is naer Costuyme
sLandts van Utrecht uyt gesondert alleen van sheeren ongelden mitsgaders vier
stuyvers Acht penn Jaerlijcksen Tins de heeren vanden Dom daer uyt competerende
Bekennende in qualite voorsz van desen transporte voldaen te zijn ende alsoo ons
Schout ende Schepenen bij quitantie van J: van Sandijck vanden 29e Julij 1679
gebleecken is den 40 penninck voldaen te zijn ende de Reele ongelden tot den
selven Jare incluys, Desen bij ons onderteyckent, ende vermits de Schepenen
tegenwoordich selve geen zegel en gebruycken, Soo hebbe ick ick Schout Desen
soo voor mij als ter bede van[den] voorn Schepenen met mijn uythangende zegel
besegelt, ende is met de Signature van onsen Secrets becrachticht gegeven int Jaer
ons heeren een duijsent ses hondert vijff ende tachtich Den vije December
Den 19e Septemb. 1685
Dat voor ons quamen inden Gerechte de Heere Johan de Leeuw heere van
Schalckwijck ende in qualite als bij appnte van[den] Ed: Hove van Utrecht in dato den
11e feb 1684 in plaetse van sijn overl[eden] Broeder de heere Mr Gerard de Leeuw
gesurrogeert Curateur over den boedel ende goederen van wijlen Adriaen Ram ende
Margareta van Jsendoorn a Blois in haer leven Echtel[ieden] mitsgaders hare
kinderen Jors Everd ende Alardt Ram, als mede Justus van Cuijlenborgh in qualite
als Exploicteur vande Ed: Mog: Heeren Staten sLants van Utrecht en wegens den
Ed: Mog: mede geauthoriseert tot de reddinge des voorsz boedels off alienatie vande
goederen daertoe specterende off gespecteert hebbende, Ende v[er]claerden de
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beijde Comparanten elx in qualite als vooren bij desen te cederen transporteren,
ende in vollen eijgendom over te geven aen ende ten behoeve vander Hooch Ed:
Welgeb: Heer Diderich Borre van Amerongen heer van Sandenburgh Conincxvrij ets.
Comparerende int Lith vande Heere Edelen ende Ridderschappen s’Lants van
Utrecht, ende sijnen erven, den Thiendt gelegen onder desen Gerechte van Doorn,
gaende uyt sekere hoffstede van outs genaemt Velperhoffstadt toebehoorende aen
gemelte Heer van Sandenburgh in voegen der selven Thiendt aenden boedel van
Adriaen of Everardt Ram gespecteert off behoort heeft laest in pacht gebruijckt bij
Jan Petersz van Doorn, op de laste van twaelff stuyvers s’jaers voor redemptie,
mitsgaders bij opgemelte heer van Sandenburgh door den tweeden Comparant op
den 2?8e Novemb 1683 publijcquelijck ten overstaen van Commissaris uijt den Ed:
Hove van Utrecht gecocht is, renuntierende Compten mitsdien daer van ende van
alle actie ende recht haerl[ieden] in qualite als vooren daern aen competerende ofte
voorgemelte Jonckers Ram in eeniger wijse gecompeteert hebben, als mede van alle
brieven ende bescheijden vande voorsz tiendt spreckende, Bekennende vande totale
cooppenn den laesten metten eersten voldaen ende betaelt te wesen, beloovende
vervolgens in hare qualiteijten het getransporteerde te vrijden ende waren als recht is
Sonder arch etc. Den 19e September 1685
Present Adriaen van Ossenbergh Schout Hendrick Westenengh ende Jan
Cornelisz van Velpen Schepenen
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Adriaen van Ossenberch Schout Hendrick Westenengh ende Jan Kintjes
Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons quam inden Gerechte Gerrit Tijmensz
mede Schepen deses Gerechts, Bekenden voor hem sijnen Erven ende
nacomelingen wel ende deuchdel[ijck] schuldich te wesen aen Do Johannes
Brinckhuijsen bedienaer des Godlijcken Woorts in Veenendal ende des selfs erven
ofte den wettigen toonder deses de somme van acht hondert Ca: gul[den] a xx
stuijvers t stuck bijden Comparant op huyden uyt handen vanden gemelten heer
Brinckhuijsen in goeden gangbaren gelde ontfangen, Beloovende daer van te
betalen een Jaerlijcxe losrente van acht ende veertich gul[den] waervan het eerste
Jaer v[er]schijnen sal den 26e Jannuarij 1687 ende soo voorts van Jaer tot jaer
Edoch soo den Compt ende sijnen nacomelingen possesseurs jndertijt van het
nabeschreven hijpoteecq, de voorseyde renten comen te betalen binnen een maend
nae den verschijndagh in yder jaer, alsdan ende anders niet, met veertich gul[den]
jaerlijcx te renten sullen mogen volstaen, al ende geheel vrij gelt, sonder eenige aff
kortinge der selver Renten tsij hoe ende uyt wat saecke sulcx gebeuren mochte, ter
datelijck afflossinge vandien toe geduerende, die t allen tijden t eenemael teffens sal
moeten geschieden met gelijcke acht hondert gul[den] hooftsoms payements als
vooren, met de verschenen ende onbetaelde renten van dien alles in goeden
gangbaren gelde, nade Evaluatie ten tijden der lossinge lest binnen Utrecht
gepubliceert, mits deselve lossinge ses maenden te vooren opseggende Stellende
voorts hij Compt tot Speciael hijpoteecq ende onderpant der voorsz hooftsomme
8

Beschadigd cijfer. Het eerste cijfer is een 2, het tweede is onzeker.
In de kantlijn staat: ‘Alsoo aen ons ondergesz schout en schepenen bij q e van[den] wede van Doe Johannis
Brinckhuijsen staen[de] op de pnale plechtbrieff is gebleecken dat sij daer van bekent voldaen en bet[ael]t te sijn
met de v[er]schene intresse tot date der aflose toe mogende derhalven lijden dat deselve ten registre gegrost
alhier worde gecast twelck is geschiet ter presentie van Adriaen van Ossenberch schout Jan van Spijckhorst, en
Pieter Bus schepenen op den 19e Decemb 1699 [handtekeningen]’.
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ende Jaerlijcxe renten vandien den vrijen eijgendom van sestien mergen lants met
een huijsinge ende vorder getimmer van Schueren bergen, mitsgaders bepotinge
ende beplantinge, soo alle tselve staende ende gelegen is in desen Gerechte van
Doorn, Streckende de selve landen vanden benedensten wegh int Tuijleyndt tot den
bovensten turff wegh daer aende Oostzijde Cornelis Jansz van Velpen ende aende
Westzijde Teunis Cooll, Jtem ontrent 20 mergen Erffpacht goed vant Barbara
Gasthuijs t utrecht streckende vande Goyerweteringe tot inde Buntvelden Daeraen
de Oostzijde Cornelis Jansz van Velpen ende de heere Lobbrecht, ende aende
Westsijde de heere Uyttenboogaert naest gelegen zijn, Ofte wie met recht alomme
naest geland soude mogen zijn, wesende vrij ende onbelast als alleenlijck met 13
gul[den] 13 st. Jaerlijxks vanden Erffpacht ende s’heeren ongelden, mitsgaders dese
plechte van 800 gul[den] Capitael, Stellende meede hij Compt general[ijck] alle sijne
andere goederen present ende toecomende, de selve submitteerende allen heeren
hoven Rechten ende Gerechten versoeckende hij Compt hier inne te werden
gecondemneert, ende ’t voorsz soo Speciale Als generale hijpoteecquen voorde
voorseyde hooft som ende renten vandien verclaert te worden executabel, pantbaer
ende verbonden, Twelck bij desen geschiet is Sonder arch, Des toirconden desen
geteyckent opden 26e Ja: 1686
Mij present
Adriaen Smits

Compareerden voorden Gerechte van Doorn Elis Jansz timmerman woonende tot
Doorn ende Jacob Jansz Haerman woonende tot Derthuysen, Ende verclaerden
haer beyde te samen ende elcx een voor al als principael (onder renunciatie vande
Exceptie van Ordere van Executie ende Divisie, den effecte vandien hun beduyt
zijnde) te Constitueren voor Hendrick Jansz Westenengh wonende in Doorn voornt
op het Domproostdije goet, daer hij tegenwoordich (het gepoot ende getimmer hem
Westenengh toebehoorende) sijn huijs op js reparende ende timmerende (dat wel
vier a vijff hondert gulden hem sal kosten) voor het jaer Landtpacht dat hij
Westenengh aenden heere Domproost verschuldicht is, Verschenen Petri ad
Cathedram laestleden, monterende (volgens huercedulle) ter somme van twee
hondert veertich gul[den] vijftien stuyvers, Daervoor verbindende haerluyder
Compten persoonen ende goederen, alle de selve submitteren[de] den Ed: Hove
t’utrecht, ende allen anderen heeren Hoven rechten ende Gerechten, Aldus
gepasseert voor Adriaen van Ossenberch Schout, Pieter Bus ende Jan Gijsbertsz
van Spijckhorst Schepenen tot Doorn voornt Opden 19e Junij 1687
Mij present
Adriaen Smits

Compareerde voorden Gerechte van Doorn Gerrit Tijmensz oudt Schepen tot Doorn
voorsz Verclaerde bij desen neffens Meesgen de Kemp ende Arnoldus van
Ossenberch, hem selven te constitueren tot een derde borge, als principael (onder
renunciatie vande exceptie van Ordere van Executie ende Divisie, de krachte
vandien verstaende) voor Adriaen van Ossenberch Schout in desen Dorpe Doorn,
voor soodanigen Ontfanck, Collecte ende Administratie als den selven Schout
Ossenberch inder voorsz qualite, soo ten dienste vande Ed: Mog: Heeren Staten
sLandts van Utrecht, als van wegen de Gemeynte sal voorvallen, over den Jare xvjc
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Ses ende tachtich, verbindende daertoe sijn persoon ende goederen, roerende ende
onroerende, present ende toecomende, egeene uytgesondert, d’selve al t’samen
ende de keure vandien Submitterende de reale executie ‘shooffs van Utrecht, ende
allen anderen heeren hoven, rechten ende Gerechten, ende versochte hierjnne
gecondemneert te zijn, Mitsgaders sijn persoon ende goederen daer voor verclaert te
worden pantbaer ende executabel, Twelck dienvolgende geschied is bij Pieter Bus,
ende Jan Gijsbertsz van Spijckhorst Schepenen in doorn voornt opden 19 e Junij
1687
Mij present
Adriaen Smits
Compareerden voorden Gerechte van Doorn Meesgen de Kemp lest wed e Valck tot
Wijck te Duerstede, Arnoldus van Ossenberch Notaris ende Procureur der voorsz
Stede, ende Gerrit Tijmensz woonende tot Doorn, Ende verclaerden haerl[ieden]
tesamen ende elcx een voor al als principael (onder renunciatie vande exceptie van
excussie ende Divisie, ende sij Meesgen de Kemp, mede het privilegie Senatus
Consultis vellearij, de Vrouwen vergofs, de Crachten vandien verstaende, ende hun
beduyt sijnde) te Constitueren borgen ten behoeve vanden Ambachtsheer van
Doorn, voor soodanigen ontfanck van Ongelden als Adriaen van Ossenberch Schout
van Doorn tot date deses gehadt heeft, ende noch vorders hebben sal, Verbindende
daertoe de voorn Compten respectivel[ijck] hunne persoonen ende goederen,
roerende ende onroerende, present ende toecomende, Ende versochten daerjnne
gecondemneert, mitsgaders hunne persoonen ende goederen verclaert te zijn
pantbaer ende Executabel Twelck dienvolgende geschiedt is bij Teunis Teunisz
Lodder, Pieter Bus, ende Jan Gijsbertsz Spijckhorst Schepenen tot Doorn, Opden 5 e
Julij 16878
Mij present
Adriaen Smits
Op huijden den 10e Decemb. 1687 Ter requisitie van Adriaen van Wijck de
naerbeschreven Boedelscheijdinge geregistreert van Maria de With za: wed e van
Willem van Cleeff luijdende als volght
Present den Schout Ossenberch, Pieter Bus Schepen den 10 e Decemb. 1687
De Effecten vanden Boedel van za: Maria de With in haer leven wede ende
Boedelharster van za: Willem van Cleeff sulcx die tegenwoordigh nogh in wesen sijn,
bestaende jnde naevolgende posten, Alse in twee duijsent vijff hondert gul[den]
resterende Capitael ten laste vande heer van Moersbergen ende des selfs Broeders
Jor Bernt van Oostrum, neffens noch een duijsent gul[den] Capitael ten laste vande
selve gebroeders respectivel[ijck] Oorspronkel[ijck] tot Doorn in v[er]scheijde
Landerijen gevesticht, ende naderhant jnde uytterweerden tot Ochten jnden Ampte
van Nederbetuwe verseeckert, dogh het onderpant tot Doorn bijden Schout aldaer
voorde ongelden v[er]koft sijnde is ‘tselve bij Mr Johan van Cleeff Advocaet ’s hooffs
van utrecht publikel[ijck] gecoft voor hem selven ende de samentelijcke Erffgenamen
vande voorn sijne Moeder za: Mitsgaders voorde Onmundige kinderen van za: D o
Paulus Andringa als mede voor Pieter Vinck ende Willemina van Cleff echtel[ieden]
sulcx dat ijder vandien soodanich recht opt v[er]cofte goet sullen behouden als der
selver vestenisbrieven sijn medebrengende, behoudens dat aenden Ad t van Cleeff
sullen worden gerestitueert soodanige penningen als hij uyt sijn beurs tot die coop
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secht geschoten te hebben bedragende de Onbetaelde renten vande voorsz twee
Capilten tot den xxe octb deses Jaers xvjc seven en tachtich Ter somme van Twee
duijsent Een hondert acht ende twintich gul[den] sestien sts. acht penn ende
bovendien heeft den voorn Adt van Cleeff uyt den voorsz Boedel ontfangen gecoft
vier mergen Bouwlant gelegen onder den Gerechte van Wijck voorde somme van
vijff hondert en tseventich gul[den] sulcx dat de Effecten des voorsz boedels
tegenwoordigh noch bedragen ter somme van ses duijsent een hondert acht ende
tnegentich gul[den] sestien stuyvers acht penn, de openstaende lasten daerentegen
bedragen noch volgens Memorie op huijden daervan opgestelt, ter somme van twee
duijsent twee hondert en ses guldens negen sts. behalven de vierhondert gul[den]
Capitael cum interesse die wegens de Vicarije van Pieter van Cleeff noch te betalen
soude staen, welcke lasten vande voorsz Effecten gesubstrageert sijnde voorde
samentelijcke Erffgenamen overschieten soude, Drie duijsent negen hondert twee en
tnegentich gul[den] seven stuyvers vier penn Ende alsulcx voor yeder vande vijff
Erffgenamen vande voorn Wede van Cleeff za: Seven hondert acht ende tnegentich
gul[den] negen sts seve 1/5 penn Ende alsoo Adriaen van Wijck Pror tot Rhenen
wegens sijn huijsvrouw Maria van Cleeff onder de voorsz Boedels lasten is
hebbende Een Capitael van twee hondert en twintich gulden, waervan
tegenwoordigh Tachtigh gul[den] en sestien sts. aen renten v[er]schenen ende
onbetaelt sijn, ende alsulcx int geheel uytten boedel Competeert een duijsent negen
entnegentich gul[den] vijff stuijvers seve penn, soo wort den selven bij desen
geassigneert op het vooren genoemde Capitael van twee duijsent vijff hondert
gul[den] ten laste van Moersbergen ende de goederen waerin ‘tselve gevesticht staet
met een somme van seven hondert gul[den] ende opde renten die van beyden die
Capitalen verschenen zijn, met drie hondert negenentnegentich gul[den] vijff sts.
seven penn Den Adt van Cleeff sal de vijff hondert en tseventich gul[den] Cooppenn
hier voor geroert Emploijeren tot betalinge van het Capit[ael] van drie hondert
gul[den] vande Vrouw vander Hegge cum interesse, ende voorts als bij de Memorie
vooren gemelt ende sal den selven in minderinge van sijn voorsz vijffde part uyt het
voorsz Capitael van twee duijsent gul[den] vijff hondert gul[den] ten laste als vooren
al mede genieten een somme van sevenhondert gul[den], gelijck ook Cornelis
V[er]weij ende Beatrix van Cleeff echtel[ieden] uijt het selve Capitael in minderinge
van der selver vijffde part off Erffportie almede genieten sullen, gelijcke seven
hondert gul[den] Pieter Vinck ende Willemina van Cleeff echtel[ieden] sullen van
tselve Capitael in minderinge van der selver Erfportie genieten vijff hondert gul[den]
ende uijt ’t Capitael van een duijsent gul[den] ten laste als vooren twee hondert
gul[den] dus almede sevenhondert guldens, ende eyndel[ijck] sal Aletta van Cleeff
uyt het selve Capitael van een duijsent gul[den] genieten sevenhondert gul[den] bij
Mr Jan van Cleeff genegotieert tot betalinge vande Boedels renten sal bij hem cum
interesse werden getrocken uytte renten vande voorsz twee Capitalen ten laste als
vooren, Gelijck bijden selven daer uyt al mede sal werden genoten soodane acht en
tnegentich gul[den] negen sts seven penn als hij tot betalinge vant restoir van sijn
voorsz vijffde portie nogh te pretenderen hadt, Gelijck oock Cornelis Verweij ende
Pieter Vinck Mitsgaders Aletta van Cleeff uijtte selve renthen yder tot suppletie haers
voorsz vijfde portien insgelijcx genieten sullen gelijcke somme van acht en tnegentich
gul[den] negen sts: seven penn en bovendien sal gemelten Verweij uijtte selve
renten trecken sijne v[er]streckte een hondert en tien guldens veertien stuyvers acht
penn met ses en tsestigh gul[den] aen renten opden 23 e Septemb. xvjc seven en
tachtich daervan te v[er]schijnen, sullende elcks toegelijde sevenhondert gul[den]
Cap[itael] genieten even goeden ende gelijcken recht van preferentie, Belovende de
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voorsz samentel[ijcke] Erffgenamen malcanderen helpen te lasten, het Capitael van
vier hondert gulden cum interesse twelck gelijck vooren geseght wegens Pieter van
Cleeff noch te betalen souden staen neffens alle andere schulden die ten laste van
de voorsz Boedel noch souden gehoren, ende inspecie het Capitael van acht hondert
vijff en tseventich gul[den] cum interesse bij Mr Johan van Cleeff in voegen als
vooren genegotieert Mitsgaders de twee hondert ende twintich gul[den] cum
interesse bijde huijsvrouw vande Procureur van Wijck aen haer Moeder v[er]streckt,
alsmede de een hondert en tien gul[den] veertien sts. acht penn van Cornelis
V[er]weij mette renten vandien, indien na behoorl[ijcke] diligentie d’selve drie
Capitalen off eenich gedeelte vandien mette renten vandien uijtte renthen van
Moersbergen waerop geassichneert sijn niet soude connen worden geconsequeert,
Gevende malcanderen voor soo veel het nooth sij bij desen behoorlijcke cessie van
actie van tgene waermede elck in voegen als vooren is geassigneert met beloften
van daervan ten allen tijden sodane nadere cessie d’een tot des anders behoeff te
sullen doen als versocht soude mogen worden, de vordere inschulden alhier niet
geassigneert, sullen bijde samentl[ijcke] Erffgenamen ontfangen ende tot betalinge
vande Boedels schulden geemploijeert werden, sullende dese Maeckgescheijde tot
Doorn ende Elders daert behoort werden geregistreert, tot nacomingh ende
voldoeningh van alle tgene voorsz staet v[er]bindende de voorn Erffgenamen haer
ende haeren Erven personen ende goederen de selve Submitterende de respective
Ed: Hoven van Hollant ende Utrecht ende allen anderen Heeren Hoven Rechteren
ende Gerechten Des t’oirconde is dese geteeckent in Utrecht den 31e Augustij 1687
sijnde t’Origineel geschreven op een zegel van drie gulden ende berust onder den
Adt Johan van Cleeff Ende was onderteyckent Cornelis Verweij B.V. Cleeff J.V.
Cleeff Clara vander Burch, P. Vinck, W: Cleeff Aletta van Cleeff ende Av. Wyck

Op huyden den 2e May 1688 hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout, Peter Bus
ende Jacob van Donselaer Schepenen tot Doorn, ten v[er]soecke vande wed e van
Jacob Dircksz van Oostrum ende de heere Haeck de Jongh als ontfanger van[den]
20e ende 40e penninck, geestimeert ende getaxeert de huijsinge ende Erve staende
ende gelegen in desen dorpe Doorn (naegelaten bijde voorn Jacob Dircksz van
Oostrum Smith ende in Lijftochte gemaeckt aen Geertgen Gijsberts van Schalckwijck
sijne huysvrouw) naer onse beste kennisse in gereeden gelde waerdich te zijn de
somme van twee hondert tsestich Ca: gul[den] Actum Doorn Datum uts
Mij present
Adriaen Smits

Compareerde voorden Gerechte van Doorn Mr Egbertus de Leeuw Advocaet
voorden Ed: Hove van Utrecht als Speciale ende irrevocabile gemachtichde vande
heer Rutgerus Brecht, Raedt ende Schepen der Stadt Rhees als grootvader ende
Momboir Maternel over de drie onmundige naergelaten kinderen van wijlen de heer
Cornelius van Lobbrecht, verweckt bij Vrouwe Maria Brecht in haer leven
echteluyden ende in dier qualite Erffgenamen onder Benefitie van Jnventaris vande
selve Cornelis van Lobbrecht, vermogens procuratie voor Borgerm rs Schepenen
ende Raden der Stadt van Rhees opden 18e Junij 1688 gepasseert alhier verthoont
ende gelesen, Ende verclaerde hij Compt in dier qualite te Cederen, transporteren
ende over te geven aen ende ten behoeve van Mr Johan van Cleeff mede Ad t
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‘shooffs voorsz, eerstelijck een daghuerders wooninge van outs genaemt Schaffelaer
met vier mergen een hont acht entegentich roeden soo weij als bouwlandt, neffens
een Cleyn boomgaertjen opde Caerte geteeckent mette Letter D. Jtem noch vijftien
mergen vijff hondert drie roeden Bouwlandt gelegen jnde Broecklanden aende Goijer
weteringe op de Caerte geteeckent met de Letter E. doch soo groot ende Cleyn als
de voorsz perceelen gelegen sijn onder den Gerechte van Doorn Breeder bepaelt
ende belent als bijde Caerte ende Coop Conditie vanden 25 e Junij 1688 daer van
sijnde, ende dit vrij sonder eenige lasten ofte Commer als breeder bijde Coopconditie
ende opgevolghde Coop den 25e Junij 1688 voor de heer Francois van Bergen raed
ordinaris jnden Ed: Hove van Utrecht gedaen, zijn geexpresseert Belovende hij
Compt in sijn voorsz qualiteyt het voorsz getransporteerde te vrijen ende waren als
Erffcoop recht ende inden Lande van Utrecht gebruyckelijck is, verclarende het selve
met geen Speciale off generale hijpoteecque beswaert maer vrij goet te sijn,
Bekennende hij Comparant vorders vande totale Cooppenningen vandien voldaen
ende betaelt te sijn door de betalinge van een stuyver per gulden tot ransoen aen
hem Compt ende vordere consignatie in gevolge vande voorsz Coopconditie onder
den Griffier vanden Ed: Hove van Utrecht gedaen, Blijckens de quitantien alhier
mede verthoont, renuncierende hij Compt in gemelte qualiteyt dierhalven vant voorsz
getransporteerde, mitsgaders van alle actie recht ende toeseggens sijn Compts
principale daer aen gecompeteert hebbende, alles ten behoeve van[den] gemelte hr
van Cleeff, Ende naer dien ons Schout ende Schepenen gebleecken was dat ‘trecht
vanden xle penninck aenden Ontfanger Pr Haeck de Jongh, volgens des selffs
quitantie vanden 27e Junij 1688 voldaen was Soo hebben wij Schout Adriaen van
Ossenberch ende Pieter Bus en Jacob van Donselaer Schepenen desen
onderteyckent Opden 24e Julij 1688
Mij present
Adriaen Smits
Compareerde voorden Gerechte van Doorn de Heere Mr Egbertus de Leeuw Ad t
voorden Ed: hove van Utrecht als Speciale ende irrevocabele gemachtichde van[den]
heer Rutger Brecht, Raet ende Schepen der Stadt Rhees, als grootvader ende
Momber maternel over de drie onmundige naergelaten kinderen van wijlen Cornelis
van Lobbrecht verweckt bij Maria Brecht in haer leven echte luyden, Ende in dier
qualiteijt Erffgenamen onder benefitie van Jnventaris vanden selven Cornelis van
Lobbrecht, ende heeft jnder voorsz qualite gecedeert getransporteert ende
overgedragen aen ende ten behoeve van Anthonis Cooll, Een mergen Stickhout
gelegen achter het dorp Doorn opde kaerte geteyckent met de letter B daer ten
Oosten ende noorden den Utrechtschen wegh ten Westen den heere Eyckstedt ende
ten Zuyden de voorn Teunis Cooll ende d’erfggenamen van Cornelis Blanckesteyn
naest gelegen zijn, Beloovende hij Compt in sijn voorsz qualiteyt het voorsz
getransporteerde te vrijen ende te waren als erffcoop recht is sonder eenige lasten
ofte Commer als breder bijde Coop Conditie ende op gevolghde Coop den 25 e Junij
1688 voor de heer Francois van Bergen raed Ordris jnde Ed: Hove van Utrecht
gedaen, zijn geexpresseert Bekende hij Compt vorders vande totale Cooppenn
vandien voldaen ende betaelt te zijn doorde betalinge van een sts: per gul[den] tot
ransoen aen hem Compt ende vorder Consignatie ingevolge vande voorsz Coop
Conditien onder den griffier vanden Ed: Hove van Utrecht gedaen, blijckens de
quitantien alhier mede vertoont, renuncieerende hij Compt in gemelte qualiteyt dier
halven vant voorsz getransporteerde mitsgaders van alle actien recht ende
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toeseggens sijn Compts principalen daer aen gecompeteert hebbende Alles ten
behoeve vande gemelte Anthonis Cooll Ende naer dien ons Schout ende Schepenen
gebleecken was dat het recht vanden xle penninck aenden Ontfanger Pr Haeck de
Jongh volgens des selffs quitantie vanden 30e Junij 1688 voldaen was soo hebben
wij Schout ende Schepenen desen onder teyckent opden 24 e Julij 1688
Present Adriaen van Ossenberch Schout Pieter Bus ende Jacob van
Donselaer
Schepenen
Adriaen Smits

Compareerde voorden Gerechte van Doorn Jan Willemsz aende Molen Weduwenaer
van Meynsje Teunis van Blanckesteyn za: Ende verclaerde dat hij Compt naer
examinatie vanden Staet sijns boedels bijde gemelte Meynsje Teunis naergelaten
ende bij hem tegenwoordich als noch gepossideert, was overcomen ende accordeert
met Cornelis Willemsz Hoochlander als getrout hebbende Metgen Jans eenige
dochter ende Erffgenaem vande voorsz Meynsje in eerste houwelijck geprocreert bij
Jan Aertsz aengaende de selve Metgens Erffenisse van haer Vaders ende Moeder
za: Ende in extinctie vandien overgegeven ende opgedragen te hebben, gelijck hij
Compt overgeeft, ende opdraeght bij desen en vrijen eijgendommen aende selve
Cornelis Willemsz Hoochlander ende Metgen Jansz echte luyden Alle sijne goederen
roerende ende onroerende Clederen ende Juweelen, linnen ende Wollen, bedden
bulster Coper tin yser ende houtwerck, Peerden koeyen, haeff ende Meubilen,
Wagens ploegen eeghden en alle tgeene tot de Bouwerije ende melckerije is
behoorende, koorn opt velt ofte in huijs ende bergen gedorst ende ongedorst niets
uyt gesondert, mits dat de gemelte echte luyden betalen alle de Landtpachten met de
reele ende persoonelen ongelden vandien tot date deses verschenen ende voortaen
te verschijnen, Dat oock den Compt sijn leven lanck geduerende sal hebben bijde
vrsz echte luyden sijn vrijen uyt ende inganck mitsgaders kost ende dranck, soo wel
in Sieckten als gesont heyt oock sijn behoorlijck gerack gedaen werden ende naer
sijn overlijden een eerl[ijcke] begraeffenis naer sijn Staet Sonder arch ende list Des
toirconden hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout, Pieter Bus ende Aris Jansz
Schepenen dit onderteyckent Opden 29e Julij 1688 Ende met des Schouts zegel uyt
hangende bezegelt en met der Signature van onsen Secretaris becrachticht
Adriaen Smits
Den 4e Decemb. 1688
Compareerde voor den gerechte van Doorn de heer ende Mr Egbertus de Leeuw ad t
voorden Ed: Hove van Utrecht in qualite als gemachtichgde van[den] Ed: Heer
Rutgerus Brecht Schepen der Stadt Rhees Groovader Maternel, ende vooght vande
onmundige naergelaten kinderen wijlen den heer Cornelis van Lobbrecht in sijn E:
Leven Commies tot Nimwegen, verweckt bij vrouwe Maria Brecht in haer leven echte
luyden ende in dier qualite erffgenaem onder beneficie van Jnventaris van gemelte
Cornelis van Lobbrecht, volgens procuratie vanden 18e Junij xvjc acht en tachtich
voor den Ed: Gerechte der Stede Rhees gepasseert ende alhier vertoont, Ende
verklaerde hij heer Compt in qualite voorsz te Cedeeren, transporteren ende over te
geven, gelijck hij Cedeerde transporteerde ende overgaff bij desen, aen ende ten
behoeven vanden Hoogh Ed: Welgeb: Heer Heer Nicolaus vander Duijn heere van
Rijswijck de Meije etc. Collonel van een Regiment paarden, ten diensten der
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Vereenichde Nederlanden, ende de Hoogh Ed: Welgeb: Vrouwe Vrouwe Jacob
Agnis Therasa van Bam Vrouwe van Cabauw etc. echte luyden, haren erven ende
nacomelingen, seeckere huijsinge ende hoffstede, van outs genaempt Schoonoort,
met sijn Thuijnen, Boomgaerden bepotinge ende beplantinge, daeraen behoorende
daer onder ontrent drie mergen acht ende tsestich roeden, thient vrij, mitsgaders
noch een hoveniers wooninge, twee duijffhuijsen, Stallinge, Bergh, vrij thient
Schaepsschot, met een driff tot boven aenden bergh toe, als mede noch een boere
wooninge met een hoybergh daerbij staende, ende voorts alle ‘tgeene aerdt ende
nagelvast is, te samen groot vijff ende dartich mergen een hont vier ende dartich
roeden belent als bijde Caart daervan bijden Landmeter van Reets gemaeckt, is
geexpresseert ende geteekent met den letter A. Insgelijck noch een huijsinge van
outs genaempt, den Doorn Eyck, staende ende gelegen bijden welgemelte Dorpe
van Doorn, groot een en twintich mergen vier hondert roeden, bestaende soo in
bouwlandt, houtgewasch, Stegen ende opgaende boomen daer aen behorende,
belendt als in de voorsz Caarte te sien is, ende geteeckent met den letter B opde
lasten van ses stuyvers jaerlijcks van seecker perceeltje Lants genaempt
Blockhoven, sijnde Thuins goet ende betaelt wordende aenden Rentmeester der
Domeynen sLants van Utrecht, mitsgaders noch thien stuyvers Jaerlijcks die de
kerck tot Doorn daeruyt is pretenderende Insgelijck noch opde lasten van drie
duijsent gulden hooftsoms, ten behoeve vanden heer Johannes van Milanen opden
9e Julij xvjc vier ende tsestich opde huijsinge Schoonoort ende aenhoorige landerijen
daerop gevesticht, voor soo veel de landerijen specteren[de] sijn geweest ten tijden
de voorn Cornelis van Lobbrecht die bij willich decreet van gemelte hoven opden 30 e
Maert xvjc twee en tseventich boven ‘sheeren ongelden Jaerl[ijcks] betaelt werdende,
welcke voorsz drie duijsent gul[den] den welgemelten heer van Rijswijck ende
Vrouwe van Cabauw tot haren lasten sijn behoudende, voorts vrij goet, waer vooren
hij het selve in sijn voorsz qualite beloofte te vrijen en te waren als erffcoop recht is,
naer Costume vanden Landen van Utrecht gebruyckelijck, bekennende vande
vordere Cooppenn voldaen ende betaelt te zijn, renunchierende diensvolgende van
alle actie recht ende toeseggens, als hij Compt daer aen in sijn qualiteyt hadde,
mitsgaders van alle oude brieven, ende waringe als daer aff roerende ende
spreeckende sijn alles ten behoeven vanden meergenoemden heer van Rijswijck
Vrouwe van Cabauw, ende haren erven, ende alsoo ons gebleecken is trecht vanden
40e penninck opden 16e Augustus 1688 betaelt te zijn, Soo hebben wij Adriaen van
Ossenberg Schout, Wulphert Claesz ende Pieter Bus Schepenen desen
onderteyckent Opden 4e Decemb. 1688
Mij present
Adriaen Smits
Den 10e Decemb. 1688
Compareerde voorden Gerechte van Doorn Aris Jansz voor hem selven ende mede
hem sterckmaeckende voor Elisabeth Jans sijn Suster Mitsgaders Gerrit Goossensz,
als man ende vooght van Maritgen Jans dr t’samen Erffgenamen van Luytgen Aris,
Ende verclaerden sij Compten gecedeert, getransporteert, ende overgegeven te
hebben, gelijck sij Cedeerde, transporteerde ende overgaven bij desen, aen ende ten
behoeve van Adriaen van Ossenberch Schout vanden voorsz Dorpe Doorn een
huijsinge ende Erve, staende ende gelegen in desen Dorpe, met alle tgene daerin
Aerdt ende nagelvast is, Streckende voor van het gemeene padt Noortwaerts op tot
aenden hoff van Elis Jansz, daer aende Oostzijde de gemelte Elis Jansz timmerman,
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ende aende Westzijde de Diaconie naest gelegen zijn, int onderhouden vande
heyninge ten Oosten ende Westen vant voorsz getransporteerde Erve, sal den
eygenaer van dit selve Erve niet gehouden zijn, nemaer alleen aen het Noord eynde
int geheel te onderhouden, Voorts vrij goedt uyt gesondert ‘sheeren ongelden Daer
voor sij Compten ‘tselve beloven te vrijen ende te waren als Erffcoop recht is naer
Costuyme vanden Lande van Utrecht gebruyckelijck, Bekennende vande totale
Cooppenningen verneught voldaen ende betaelt te zijn, renunchierende
diensvolgende van alle actie recht ende toeseggens als sij Compten daer aen
hadden, Mitsgaders van alle oude brieven als daer aff roerende ende spreeckende
zijn, Alles ten behoeve vanden voor gemelten Ossenberch zijnen Erve ende
nacomelingen Ende alsoo ons Hendrick Thomasz van Waveren in desen Substituyt
Schout, Anthonis Cooll ende Pieter Bus Schepenen gebleecken is ‘trecht vanden 40 e
penninck Opden 6e Decemb. 1684 voldaen te zijn, Desen bij ons onderteyckent
Opden xe Decemb. 1688
Mij present
Adriaen Smits

Ten versoecke vanden Hooch Ed: geb: Heere Nicolaus vander Duyn, heer van
Rijswijck etc. etc. Hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout, Anthonis Cooll ende
Pieter Bus Schepenen tot Doorn ons getransporteert op seecker Acker Landt groot
ontrent een mergen, Competerende d’Ed: Heeren vanden Capittele ten Dom
t’Utrecht, tegenwoordigh in huere gebruyckt bij den Schout voornt gelegen tusschen
het Landt vanden voorgemelten heere requirant, welcke ontrent eene mergen landt,
wij naer onse beste kennisse hebben getaxeert ende geestimeert in gereeden gelde
waerdigh te zijn, de somme van een hondert vijftich Ca: gulden, Actum Doorn voornt
den xje December 1688
Mij present
Adriaen Smits

Compareerde voorden gerechte van Doorn, Vrouwe Anna Uyttenboogaerdt wed e
ende boedelharster vande heer ende Mr Jacob van Berck, Ende alvoorens
vertoonende het recht vanden 40e penninck betaelt te zijn, als mede de reële
ongelden tot den Jare 1688 incluys, Verclaerde te Cederen transporteren ende op te
dragen bij desen aen ende ten behoeve van Willem Jansz van Dijck sijnen erven
ende nacomelingen, seeckere twee mergen bouwlandt gelegen onder desen
gerechte van Doorn, daer Oostwaerts de wegh genaemt de Cade langhe op streckt,
westwaerts Monsr Hijmenbergh Erffhuys mr tot Utrecht, Suytwaerts gemelte Erffhuys
mr Noortwaerts Gijsbert Hendricksz naest gelandt ende gelegen zijn, mitsgaders
noch een hoeckje groot ontrent een mergen genaemt den Haeracker streckende
vanden Bestenwegh tot den Hoogenwegh toe, daer Oostwaerts gemelte Mons r
Hijmenbergh Erfhuijs mr Westewaerts den bestenwegh Noort waerts de gemelte
Willem Jansz van Dijck, ende Zuytwaerts Gijsbert Hendricksz naest gelegen zijn,
doch soo groot ende kleyn als het selve van outs inde voorsz bepalinge gelegen
ende gebruyckt is geweest, sonder in eenige metinge off onder off overmate
gehouden te zijn, maer ‘tselve met de voet te stooten, Ende dat alles vrij goet sonder
met eenige lasten beswaert te zijn, als met ‘sheeren ongelden, Daerop Mevrouwe
Compte belooffde ‘tselve te vrijen ende waren als Erffcoop recht is, Mitsgaders alle
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voor commer ende voorplichten af te doen volgens Costume vanden lande van
Utrecht, Bekennen[de] vande Cooppenn ten vollen verneught ende betaelt te zijn,
renunchierende daeromme van alle actie ende recht, Mitsgaders alle oude brieven
als daer van roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve vande voorn Willem
Jansz van Dijck, sijnen erven ende nacomelingen, Sonder arch, Des toirconden
hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout Anthonis Cool ende Jan Gijsbertsz
Spijckhorst Schepenen, desen geteyckent Opden 21 e May 1689

Compareerde voorden Gerechte van Doorn, de heer ende Mr Egbertus de Leeuw
Advocaet voorden Ed: Hove van Utrecht, als Speciale ende irrevocabile
Gemachtichde vande heere Rutgerus Brecht, Raedt ende Schepen der Stadt Rhees,
als Grootvader ende Momboir Maternel over de drie onmundige naergelaten
kinderen van wijlen de heer Cornelis van Lobbrecht, verweckt bij Me Vrouwe Maria
Brecht, in haer leven echte luyden, ende in dier qualite Erfgenamen (onder benefitie
van Inventaris) vanden selve Cornelis van Lobbrecht, Vermogens Procuratie voor
Borgemrs Schepenen ende Raden der Stadt van Rhees Opden 18 e Junij 1688
gepasseert alhier verthoont ende gelesen, Mitsgaders naerder Procuratie van Joffr e
Anna Maria van Lobbrecht voor haer selven ende haer sterckmaeckende voor haer
twee onmundige Susters, gepasseert als vooren Ende verclaerde hij Compt jn dier
qualite te Cederen, transporteren ende over te geven aen ende ten behoeve van
Adriaen van Ossenberch Schout tot Doorn voornt negen mergen vier en twintich
roeden bouwlandt met de Bunt daer aen behoorende, gelegen inde Broecklanden,
ofte soo groot ende Cleyn als ‘tselve onder desen Gerechte is gelegen ende opde
Caerte geteyckent met de Letter f. tegenwoordigh gebruyckt bij Grietgen Spijckers,
van outs genaemt Maanarden Broeck, Belent ten Oosten de heer Johan van Cleeff,
ten Westen Cornelis Jansz van Velpen, ten Noorden den Heeren Wegh ende ten
zuijden de Goyerweteringe, Ende dit vrij goedt sonder eenige lasten ofte Commer als
breeder bijde Coopconditie ende opgevolghde Coop den 25 e Junij 1688 voorde heer
Francoios van Bergen raedt Ordinaris jnden Ed: Hove van Utrecht gedaen, zijn
geexpresseert, Belovende hij Compt in sijn voorsz qualite het voorsz
getransporteerde te vrijen ende waren als Erffcoop recht, ende jnden Lande van
Utrecht gebruyckelijck is, Verclaerde het selve met geen speciale off generale
hijpoteecque beswaert maer vrij goet te zijn uijtgesondert sheeren ongelden
Bekennende hij Compt vorders vande totale Cooppenningen vandien voldaen ende
betaelt te zijn met noch een stuyver per gul[den] tot ransoen, renuncierende hij
Compt in gemelte qualiteyt dierhalven van t voorsz getransporteerde, mitsgaders van
alle actie recht ende toeseggens sijn principale daeraen gecompeteert hebbende,
alles ten behoeve vande gemelte Adriaen van Ossenberch, sijnen erven ende
naecomelingen, Ende nae dien ons Schepenen gebleecken was dat ‘trecht vanden
xle penninck aenden Ontfanger Pr Haeck de Jongh volgens des selff quitantie vanden
15e Augustus 1688 voldaen was, Soo hebben wij Anthonis Cooll Wulphert Claesz
ende Jan van Spijckhorst Schepenen tot Doorn desen geteyckent Opden 20 e Aug:
1689
[handtekeningen]

61

Compareerde voorden Gerechte van Doorn Geertgen Gijsberts van Schalckwijck
wede van Jacob Dircks van Oostrum Smith geassisteert met …..
Ende verclaerde te Cedeeren transporteren ende over te dragen aen ende ten
behoeve van Cornelis Jansz van Ysendoorn een huys ende erve met de bepotinge
ende alle ‘tgene daerjnne aerd ende nagelvast is van Ambeeldt Oostal ende vorder
gereedschap tot de Smeederije dienende, staende ende gelegen jnden dorpe Doorn,
streckende voor uyt Dorpe tot aent Landt van Herman van Holten daer ten oosten
Rutger van Velp ende ten Westen den heeren wegh naest gelandt ende gelegen zijn,
opde laste van tien stuyvers Jaerlijcx van uytganck de kercke tot Doorn
competerende voorts vrij goedt uytgesondert ‘sheeren ongelden, Daer op sij
Comparante belooffde ‘tselve te vrijen ende waren als Erffcoop recht is mitsgaders
alle voorcommer ende voorplichten aff te doen volgens Costuyme vanden Lande van
Utrecht, Bekennen[de] vande totale Cooppenningen voldaen te zijn, renuncierende
dienvolgende van alle actie recht ende toeseggens als sij Compte aent voorsz
getransporteerde is hebbende, alles ten behoeve vande voorn Ysendoorn sijnen
erven ende nacomelingen Ende naedien ons Schout ende Schepenen is gebleecken
den xle penninck voldaen te zijn aen den Ontfanger volgens quitantie vanden ……
Als mede het huijs ende Dubbelt huijsgelt….

Compareerde voorden Gerechte van Doorn Me Vrouwe Jacoba Agnes Thresa van
Bam Vrouwe van Rijswijck etc. geassisteert met haren heer ende man Nicolaus
vander Duyn Heere van Rijswijck etc. Ende verclaerde te constitueren ende machtich
te maecken gelijck haer Ed: Constitueert ende machtich maeckt bij desen Lauwerens
Vieck Schout tot Rijswijck, om in haer Ed: Comparants absentie alle haer affaires
waerte nemen van wat nature de selve souden mogen wesen, ende Specialijck
omme sich te opposeren tegens de vercoopinge van seeckere partije Vicarije landt
gelegen in Rijswijcker hoeck, als voor desen daer van haer Comparantes heer
broeder Floris van Bam de administratie heeft gehadt, als sijnde de selve Collatie
doorde absentie ende uytlandicheyt vanden voorn haren heer Broeder, op haer Ed:
Comparantes vervallen, met macht omme een ofte meer Procureurs off Avocaten
des nood zijnde te mogen Substitueren ende voorts alles te doen ‘tgeene sij Compte
selfs alomme present zijnde, soude connen ofte v[er]mogen te doen, Beloovende alle
tgeene bijden voorn gemachtichde ofte sijn gesubstitueerdens ende yder vande
selve, dienaengaende gedaen ende verricht sal worden, voor goed, vastbundich
ende van waerden te sullen houden ende doen houden, ondert verband als als naer
rechten, ende versochte hier van Acte in forma welcke is dese, Aldus gedaen ende
gepasseert voor Adriaen van Ossenberch Schout Anthonis Cooll ende Hendrick
Westenengh Schepenen tot Doorn voortn Opden 25e Januarij 1690 Ouden Stijl
[handtekeningen]
Mij present
Adriaen Smits

Copije
Wij Domdeken en Capittule ten Dom t’Utrecht als Superintendenten van de Vicarijen
in onse kercke gefundeert caplr v[er]gadert hebben geconstitueert ende machtich
gemaeckt, gelijck wij sijn doende bij desen Hendrick Thomasz van Waveren
Gerechtsboode van Doorn specialijck omme te Compareeren voor Schout ende
Gerechte van Doorn voorsz ende aldaer in onsen name te cederen transporteren
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ende overte geven aen ende ten behoeve vanden Hoogh Ed: Wel Geboren Heere de
Heere Nicolaes vander Duyn Heere van Rijswijck etc. Colonel over een Regument
Paerden ten dienste deser Landen den vrijen eijgendom van seeckere acker
boulandts groot ontrent eene mergen, edoch soo groot ende cleyn de selve gelegen
is tot Doorn behoort hebbende aende Vicarije Johannis Baptiste in onse kercke
gefundeert daer boven Oostwaerts ende beneden Westwaerts den hooghgemelten
heere van Rijswijck selfs naest gelandt ende gelegen is streckende Zuytwaerts op
vande Molenwegh tot aende Buntweg, sulcx denselven acker bij Adriaen van
Ossenberch Schout tot Doorn nevens andere landen, behoorende aende voorsz
Vicar[ie] Johannis Baptiste tegenwoordigh in huyre gebruyckt wort oock meede ten
behoeve van den hoogh gemelten heere van Rijswijck te renuncieren ende te
v[er]thijen vande voorsz eene mergen landts ende voorts van alle actie recht ende
toeseggens als ons in qte als boven daer aen was competerende volgens de brieven
ende beschijden daer van roerende ende spreckende met belofte van vrijdinge ende
waringe na costuyme van den Lande laestel[ijck] oock omme in onsen name te
bekennen vande cooppenn voldaen ende betaelt te zijn, beloovende de rato onder
v[er]band ende submissie als na rechten aldus gedaen ende gepasseert in onsen
Cleijnen Capittelhuijse onder het cachet vanden Wel Ed: Heere Samuel de Mares
heere van Maersbergen etc. onsen domdeken ende onderteijckeninge van Onsen
Secretaris opden xiije januarij 1690 ende was onderteyckent Ex mandato Capl
Edrakenborch sects.

Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Teunis Cooll, ende Jan van Spijckhorst
Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons Compareerde Hendrick Thomasz van
Waveren Gerechts boode, als speciale Gemachtichde vande Ed: Heeren Dom
deecken en Capittule ten Dom t’Utrecht, als Superintendenten vande Vicarijen jnde
voorsz kercke gefundeert volgens procuratie vanden 13e Januarij 1690 alhier
v[er]toont ende geregistreert, Alvoorens vertoonende ‘trecht vanden 40e penninck
betaelt te zijn, aende heere Haeck de Jongh Ontfangr vanden Veertichsten penn
volgens quitantie van date den 21e Januarij 1690 Verclaerde inder voorsz qualite te
cederen, transporteren, ende over te geven aen ende ten behoeve vanden Hoogh
Edel Welgebooren Heere de Heere Nicolaus vander Duyn, Heere van Rijswijck etc.
Colonel over een Regiment Paerden ten dienste deser Landen, den vrijen eijgendom
van seeckeren Acker bouwlants, groot omtrent eene mergen, edoch soo groot ende
cleyn de selve gelegen is tot Doorn, behoort hebbende aende Vicarije Johannis
Baptiste jnde voorsz kercke ten Dom gefundeert, daer boven Oostwaerts ende
beneden Westwaerts den hoogh gemelten heere van Rijswijck selffs naest gelant
ende gelegen is, streckende zuijtwaerts op vande Molenwegh tot aende Buntwegh,
sulcx den selven Acker bijden Schout van Doorn voornt nevens andere Landen
behoorende aende voorsz Vicarije Johannis Baptiste tegenwoordigh in huere
gebruyckt wort, verclaerde oock mede ten behoeve van den hoogh gemelten heere
van Rijswijck (inder voorsz qualiteyt) te renuncieren ende te vertijen vande voorsz
eene mergen lants, ende voorts van alle actie reght ende toeseggens als sijn
principalen in qualite als vooren daer aen was competerende, volgende de brieven
ende bescheyden daervan roerende en spreeckende, met beloftenisse van vrijdinge
ende waringe na Costuijme vanden Lande, Bekennende in name van sijn principale,
vande Cooppenningen voldaen ende betaelt te zijn, Ende alsoo ons Schout ende
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Schepenen is gebleecken de reele ongelden tot date deses voldaen te sijn Desen bij
ons onderteyckent Opden 26e Januarij 1690
[handtekeningen]
Mij present
Adriaen Smits

Ten versoecke vande Collaterale Erffgenamen van Aertgen van Snellenbergh in haer
leven huijsvrouw van Johannes Heymenbergh Erffhuys m r t’Utrecht, hebben wij
Adriaen van Ossenbergh Schout, Anthonis Cooll ende Aris Jansz Schepenen tot
Doorn, de helfte van een huysinge ende Erve met de helfte van acht mergen vijff
hont land staende ende geleegen onder desen Gerechte van Doorn, ende bijde
voorn Aertgen van Snellenbergh naegelaten geestimeert ende getaxeert naer onse
beste kennisse in gereeden gelden waerdich te zijn de somme van 325 Ca: gul[den]
Actum Doorn den 3e feb 1690
Mij present
Adriaen Smits

Compareerde voorden Gerechte van Doorn Heyltgen Jans wede van Gerrit
Hendricksz Schaepharder, geassisteert met Jan Philipsz haer Vader, Ende
verclaerde te Cederen ende op te dragen aenden heere Johannes Uyttenboogaerd
de Jonge Een ende tachtich Schapen tegenwoordich bij Herman van Holten op de
messie staende Jtem het koorn gedorst ende ongedorst, Mitsgaders een bedde met
sijn toebehooren, ende een kist met de vordere hare meubile, goederen, tenwoordigh
inde huysinge opde Wijngaerd zijnde, Ende dat voor soodanige pretensie als den
gemelte heere Uyttenboogaerd heeft, opde voorsz wed e soo wel van sijn borghtocht
als anders, Ende versochte hier van Acte in forma, welcke is dese, Sonder arch, Des
t’oirconden desen onderteyckent bij Adriaen van Ossenberch Schout, Anthonis Cooll
ende Jan van Spijckhorst Schepenen tot Doorn Opden 23e October 1690
Mij present
Adriaen Smits

Wij ondergesz. Schout ende Schepenen tot Doorn, doen Cond, dat voor ons quam
inden Gerechte Hendrick Thomasz van Waveren Gerechtsboode alhier, den welcken
verclaerden uyt crachte ende ingevolge den speciale volmacht den 7 e Junij 1692
bijden Hooch geb: Heere Johan van Hardenbroeck heere van Sterckenborch
Hardenbroeck, etc. voor Johan van Reumst Nots en sekere getuygen op hem Compt
gepasseert alhier verthoont te Cederen, Transporteren ende overtegeven aen ende
ten behoeve van Jan Cornelisz van Blanckesteyn, sijne Erffgenamen ende
naecomelingen seeckere ontrent een mergen bouwlandt, off soo groot en cleyn de
selve onder desen Gerechte is gelegen, streckende uyt de Goijerweteringe tot aende
landen van Aris Jansz opt Sant toe, daer de Heere Louis Godin bedienaer des
Goddelijken Woorts binnen der Stadt Veere ten zuijden, en den voorn Aris Jansz ten
Noorden aen landen, ofte wie daer met recht naest gelegen soude mogen wesen,
Sijnde vrij ende alodiael goedt, met geen plechten, dijck, Thins, erfpacht ofte Leen
beswaert, voorts met alle de gerechticheden en servituijten, gelijck tselve stuckje
landts sijns hoogh gem: principael in eygendom heeft gehadt, en aende voorn
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Blanckesteyn is verhuert geweest, Renuncierende ende verthijende van ’t selve
geheell[ijck] ende al ten behoeve als vooren, Mitsgaders van alle oude, en andere
brieven ende bescheijden daer van roerende ende spreeckende, met beloften (en in
name voorsz) van alle voorcommeringen aff te doen, en ‘tselve ten eeuwigen dagen
te vrijen en waren als Erfcoop (inden lande van Utrecht) recht is, Bekennen[de]
wijders dat sijns Compts Hooch gemelte principael vande Totale Cooppenningen
vandien betaelt en voldaen was, Versochte derhalven daervan geheel ende al
onteygent, en den voorn Blanckesteyn daeraen ten vollen geeijgent, en daertoe
behoorlijcke brieven van desen gerechte verleent mochte worden, Welck versoeck
gehoort (en nae dat ons bleecke den xl. penninck op gisteren aende heere L. de
Casenbroot tot Rijnesteyn betaelt was) bij desen is geschiet, Actum ter Gerechtshuijs
voor Adriaen van Ossenberch Schout, Hendrick Jansz Westenengh ende Jacob van
Donselaer Schepenen tot Doorn Opden xe Junij 1692 En hebben wij Schepenen
voornt vermits gebreck onser zegelen, den gemelten Schout versocht desen brieff
met sijn uythangend zegel onses halven mede te becrachtigen, dat hij gaerne
gedaen heeft.
Mij present
Adriaen Smits

Compareerde voor Schout ende Gerechte van Doorn, Joffre Petronella Swaanalda
van Muyden, huysvrouw vande heer Wilhelmus Hasselaer, Ende verclaerde te
constitueren ende onwederroeppelijck volmachtich te maecken bij desen haer
welgemelte man, omme alles ‘tgene sij Compte heeft ende besit, soo wel onroerende
als roerende goederen te Administreren ende waer te nemen, geene vandien
uytgesondert, hoe die selve genaempt, ofte waer die gelegen souden mogen zijn,
Vercooopen veralieneren, verhueren, penningen te ontfangen, quitantien ende
acquiten van sijnen ontfanck te passeren, bij v[er]copinge van goederen de selven te
leveren ende transporteren, met beloftenisse van vrijdinge ende waringe, alles
volgens Costuime vande plaetsen daerde selve goederen gelegen zijn, voorts
general[ijck] alles te doen ‘tgene sijn goeden raed gedragen sal, ende sij
Comparante alomme present zijnde, selfs soude konnen ofte vermogen te doen,
oock met macht omme (des nood zijnde) yemand ad lits te mogen Substitueren,
Belovende derato onder verbandt als naer rechten ende versochte hier van
gemaeckt te worden Acte in forma, welcke is dese, Des toirconden desen bij ons
Adriaen van Ossenberch Schout, Jacob van Donselaer, ende Jacob Petersz
Schepenen tot Doorn onderteyckent Opden 4e Julij 1692
Mij present
Adriaen Smits

Jnden Name des Heeren Amen.
Wij Hendrick Westenengh Schepen ende in desen Substituyt Schout, Cornelis Jansz
van Velpen ende Jacob Petersz Schepenen tot Doorn, Oirconden dat voor ons in
eygener persoon verschenen ende gecompareert is Anna Spijckers, Huysvrouw van
Monsr Aelbert de Kemp woonende tot Utrecht, Sieckelijck te bedde leggende, doch
haer verstant redenen ende memorie volcomentlijck gebruyckende, Ende verclaerde
sij Compte overdaght te hebben de menschelijcke swackheyt, niet seeckerder te
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wesen dan de doodt, ende niet onseeckerder als de ure van dien, ende daer omme
voorgenomen te hebben te disponeren van hare tijdelijcke goederen, Alvoorens dan
bevelende haer ziele in handen van Godt Amachtich, haren Schepper ende
Salichmaecker, ende haer doode Lijck ter Aerden nae hare qualiteyt begraven te
worden Ende voorts comende ter dispositie van hare tijdelijcke goederen, verclaerde
(uyt krachte vanden Octroye, aen haer ende haren voornoemde Man bijden Ed:
Hove van Utrecht Opden 12e September 1691 Smiddaghs ten twaelff uren verleent)
tot haer eenige ende universele Erffgenaem geinstitueert te hebben, gelijck sij
institueert bij desen, Adriaen van Ossenberch Schout van desen Dorpe Doorn, in alle
hare goederen, roerende ende onroerende, Cleederen ende Juweelen, gelt, gout,
zilver, gemunt ende ongemunt, haeff ende meubilen van linnen, wollen, bedden ende
bulster met allen haren toe behooren, Tin, keuper, yser ende hout werck Actien ende
Crediten, niets uytgesondert, die sij Compte metter doodt sal comen achter te laten,
Om bij hem van Ossenberch voor hem ende sijnen Erven, in eijgendom gebruyckt
ende genoten te werden ende dat met vollen rechten van jnstitutie, Des dat den
voorgenoemden haren Man Aelbert de Kemp aen alle de selve goederen sal
behouden den Lijftoch volgens den Testamente bij haer Testatrice ende haren
gemelte Man Opden 16e September 1691 voorde Notaris Adriaen Houtman ende
seeckere getuygen binnen Utrecht gepasseert, alle twelcke sij Testatrice verclaerde
te wesen haer Testament ende uytterste wille, begeerende dat tselve sal werden
naergecomen achtervolght, ende volcomen effect Sorteren tsij als Testament, Codicil
ofte laetste wille, sulcx dat naer rechten off goedertieren gewoonte best sal konnen
bestaen, Alwaert schoon dat alle Solemniteyten nae rechten requireren[de] hierjnne
niet en waren geresolveert, ende v[er]sochte hier van gemaeckt te worden
Jnstrument jn forma, Aldus gepasseert ten huijse vanden voorn Adriaen van
Ossenberch, staende jnden Dorpe Doorn ende bij ons Substituyt Schout ende
Schepenen boven genoemt onderteyckent Opden 14 e Julij 1692
[handtekeningen]
Mij present
Adriaen Smits

Copie
Op huyden den xvije Decemb xvjc twee ende tnegentich Compareerden voor mij
Cornelis de Coole Notaris ‘shooffs van Utrecht, binnen Utrecht residerende, ende bij
Borgemeesteren ende Vroetschap der selver Stadt mede geadmitteert, jnt bij wesen
der na benoemde getuijgen D’Hr en Mr Johan van Cleeff Adt voorden Gemelten Heer,
ende verclaerden hij heere Compt te constitueren ende machtich te maecken bij
desen Johan Andreas Becker Nots ‘shooffs voorsz omme uyt sijn Compts name
ende van sijnen twegen te Compareren voorden Gerechte van Doorn, ende aldaer te
Cedeeren, transporteren ende over te geven aen ende ten behoeve van de wel Geb:
Jocnkvrouwe Catharina Maria van Oostrum tot Moersbergen, alle soodaninge
meubile Goederen berustende opden huijse van Moersbergen, als op 25 e October
1681 t’sijn Compts voorden Gemelte Gerechte Doorn Heere van Moersbergen in
prive ende als Gemachtichde vanden Heer Commandeur Oestrum za: sijn
getransporteert, ende daervan te renuncieren ende af te staen ten behoeve voorsz,
ende te bekennen vande Cooppenningen vandien voldaen ende betaelt te sijn,
belovende derato ondert verbant en Submissie als naer rechten, versoeckende hier
van Acte die is desen, Aldus gedaen t’Utrecht ter presentie van Egbert van Oostrum
ende Joris Cuyper getuygen hiertoe versocht, die de Minute deses neffens den heere
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Compt en mijn Notario in mijn prothocolle onderteyckent hebben ten Jare dage en
plaetse voorsz Oinder stont Quod Attestor ende was onderteyckent C Coole Nots.

Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Cornelis Jansz van Velpen ende Jacob Petersz
Schepenen tot Doorn Doen kont dat voor ons quam jnden Gerechte Jan Andreas
Becker Notaris ‘shooffs van Utrecht, als speciale gemachtichde vanden heere ende
mr Johan van Cleeff Adt voorden gemelten Hove vermogens Procuratie voor Cornelis
de Cole Nots ende seeckere getuygen, Opden 17e Decemb. 1692 binnen Utrecht
gepasseert, alhier vertoont ende geregistreert, ende verklaerden hij Compt in dier
qualite te Cedeeren, transporteren ende over te geven aen ende ten behoeve van de
welgeb: Jonckvrouwe Catharina Maria van Oestrum tot Moersbergen, alle soodanige
Meubile goederen berustende op den huijse van Moersbergen, als opden 20e
October 1681 ten behoeve van sijn gemelte principael voor desen Gerechte door den
Heere van Moersbergen soo in sijn prive als als gemachtichde vande heere
Commandeur Ooostrum za: sijn getransporteert, renuntierende ende afstaende
daervan ten behoeve voorsz, ende bekennende de Cooppenningen vandien voldaen
ende betaelt te sijn, aen sijn gemachtichde principael, Alles sonder arch Actum
Doorn den 22e Decemb. 1682
Mij present
Adriaen Smits

Wij Adriaen van Ossenberch Schout Aris Jansz ende Cornelis Jansz van Velpen
Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons Compareerden Joost Jansz, ende
Jantgen Gerrits, geassisteert met de voorn Joost Jansz haer Oom ende Momber,
ende alvooren vertoonende het recht vanden 40e penninck betaelt te zijn aenden
heer Ontfanger Casenbroot, hebben gecedeert, getransporteert, ende overgegeven
aen Jan Gerritsz van Renswoude een huijsken ende erve groot ontrent een hondert
vijff ende vijftich roeden staende ende gelegen onder desen Gerechte, daer
Oostwaerts een Vicarie, behoorende aende Capel tot Driebergen, ende Westwaerts
Daem van Cauwenhoven ofte die daer met recht naest gelegen zijn, vrij goet
uytgesondert ‘sheeren ongelden, daer voor sij Compte ’t voorn getransporteerde
goedt belooffde te vrijen ende waren als Erffcooprecht is, volgens Costuyme vanden
Lande van Utrecht Bekennende vande totale Cooppenningen vant voorsz goedt
voldaen ende betaelt te zijn, renuncierende diensvolgende van alle actie, recht ende
toeseggens, als sij daer aen hadden mitsgaders van alle oude brieven ende
bescheyden, als daervan roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve vande
voornoemde Jan Gerritsz van Renswoude ende sijnen nacomelingen Sonder arch,
Den 7e Februarij 1693
Mij present
Adriaen Smits

Compareerden voorden Gerechte van Doorn Anthonis Cooll ende Neeltgen Thomas
echte luyden ende verclaerden te Cedeeren transporteren ende over te geven aen
ende ten behoeve van Cornelis Hermansz van Holten ende Metgen Gellis van
Waveren echte luyden een huys ende Erve, met de bepotinge ende beplantinge
daerop staende, ende alle tgene daerjnne Aerd ende Nagelvast is Staende ende
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gelegen in desen dorpe Doorn aende Noort zijde vant kerckhorff, Streckende vant
kerckhoff Noortwaerts op tot den Heeren wegh, belent ten Oosten den Brinck, ende
ten Westen Goossen Cooll, ende de Diaconie tot Doorn voornt Opde Laste van tien
stuyvers Jaerlijcks van uytganck de kercke tot Doorn Competerende, Voorts vrij
goedt uytgesondert ‘sheeren ongelden, Daerop sij Comparanten tselve belooffden te
vrijen ende waren als Erffcoop recht is, mitsgaders alle voor commer ende
voorplichten aff te doen volgens Costume vanden Lande van Utrecht, Bekennende
vande totale Cooppenningen voldaen te zijn renuncierende diensvolgende van alle
Actie recht ende toeseggens, Mitsgaders van alle oude brieven ende bescheyden als
daervan roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve vande voorn Corn van
Holten ende Metgen van Waveren, haren Erven ende nacomelingen ende nadien
ons Schout ende Schepenen is gebleecken, den xle penninck voldaen te zijn, aenden
heere Ontfanger Casenbroot Heer van Rijnesteyn volgens Quitantie vanden 4 e feb.
1693 Als mede het huys ende dubbelt huijsgelt Sonder arch Actum den 28 e April
1693 Present Adriaen van Ossenberch Schout, Hendrick Westenengh ende Jacob
Petersz Schepenen
Mij present
Adriaen Smits
10Wij

Adriaen van Ossenberch Schout Aris Jansz ende Jan Gerritsz van Renswoude
Schepenen tot Doorn, Oirconden dat voor ons quam inden Gerechte Mr Hendrick
Wilhem Brieel Advocaet ‘shooffs van Utrecht als gemachtichde vande heer Johan tho
Boecop, ende verclaerde hij Compt in die qualite te Cederen, transporteren ende
over te geven aen ende ten behoeve van Sr Willem van Bambrugh Borger ende
Wijncoper woonende binnen Utrecht seeckere plechte deses Gerechts van twee
hondert gulden Capitaels, Specialijck gevesticht op eene huijsinge ende Erve met
allen sijn toebehoren, Staende ende gelegen alhier tot Doorn, daer den Engel uyt
hangt, met het boomgaertjen daer annex, breeder volgens de plechtbrieff van dato
den 16e May 1605 daer van sijnde, ende jegenwoordich beseten wordende bij
Grietjen Spijckers, Ende renuncieerde ende verteegh den Compt uin qualite voorsz
daervan als mede vande renthen tsedert den 7e December 1690 ende tot date deses
verschenen ten behoeve als vooren Belovende hij Compt in qualite voorsz deselve te
vrijen ende te waren, ende bekende hij Compt in voorn qualiteyt vanden geseyden S r
Willem van Bambrugh, de voorsz Cooppenningen, ende tot date deses verschenen
renten ontfangen te hebben ende alsulcx voldaen te zijn Ende dit alles sonder arch
actum den je May 1693
Mij present
Adriaen Smits

In de kantlijn staat: ‘Alsoo ons Schout ende ondersz Schepenen is v[er]toont de pnaele nevenstaen[de]
Transporte van[den] plechte van twee hondert gul[den] Gedaen den 16 e may 1605 ten behoeve van Willem van
Bambrugh getransporteert ende mede gesien volgens sijn hand daer onderss staen[de] daer van voldaen te sijn
met de v[er]schene ende onbetaelde renten vandien v[er]soecken[de] derhalven dat desen ten registre alhier
worde gecast en geannulleert. ende alsoo de originele plechte ofte registre van[den] Jare 1605 v[er]mist ofte niet
te vinden is, ende deselve nadien hand wederom moeste te voorschijn comen soo word deselve hiermede
gehouden voor gecasseert ende te niete gedaen aldus gedaen ende gecasseert ter pntie van Adriaen van
Ossenberch Schout Reijer van Dijck en Corns Jansz van[den] Laer Schepenen opden 24 e Jarij 1698
[handtekeningen] Mij pnt sectrs J:V:Dam’.
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Wij Adriaen Smith Substituyt van Adriaen van Ossenberch Schout Cornelis Cornelisz
Spijckhoven ende Jacob Petersz Schepenen tot Doorn oirconden dat voor ons jnt
Gerecht Compareerde Grietgen Frans wede van Wiggert Jansz geassisteert met Jan
Hendricksz van Renswoude haren gecoren vooght in desen Ende alvoorens
v[er]toonende ‘trecht vanden xle penninck betaelt te zijn aen de heer Casenbroot van
Rijnesteyn heeft gecedeert, getransporteert ende opgedragen, Cedeerde,
transporteerde, ende droegh over mits desen, aen ende ten behoeve vande heer Mr
Pr van Voorbergh Advocaet een hoeckjen ofte eyntgen van een acker lants groot
ontrent twee hondert roeden ofte soo groot ende cleyn als ‘tselve gelegen leyt inden
Doornschen Engh daer ten Oosten d’heeren van St Peter t’utrecht Suyd ende West
Jan Westenengh, ende noortwaerts de Bunt Competerende Willem Jansz de boode
naest gelegen zijn ende dat vrij goedt sonder met eenige lasten beswaert te zijn,
daer op sij Comparante tselve belooffde te vrijen ende waren als Erffcoop recht is,
ende alle voorcommer ende voorplechten aff te doen volgens Costume vanden
Lande van Utrecht, Bekennende sij Compte vande totale Cooppenningen voldaen te
zijn, renuncierende dienvolgende van alle actie recht ende toeseggens mitsgaders
van alle oude brieven als daer aff roerende ende spreeckende zijn, Alles ten
behoeve voorsz Sonder arch, Des toirconden desen bij ons Schout ende Schepenen
onderteyckent Opden 15e May 1693
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Cornelis Jansz van Velpen ende Jacob Petersz
Schepenen Oirconden dat voor ons Compareerde Gerrit Tijmensz, ende al voorens
vertoonende ‘trecht vanden xle penninck betaelt te zijn aen Johan van Sandijck ende
heeft gecedeert getransporteert ende opgedragen aen ende ten behoeve van Rijck
Willemsz ontrent een mergen landt edoch soo groot ende kleyn als het selve gelegen
is onder desen Gerechte jnde Catwinckel, met de voet te stoten, daer aende
Oostzijde Jantgen van Ommeren ende den heer van Meersbergen gemeender voor,
ende aende Westzijde Cornelis Jansz van Velpen naestgelandt zijn, streckende
vande dwarssloot Noortwaerts op tot aent Wilde Landt ende dat vrij goed sonder met
eenige lasten ofte ongelden beswaert te zijn, daerop hij Compt ‘tselve belooffde te
vrijen ende waren, mitsgaders alle voor commer ende voorplichten aff te doen als
Erffcoop recht is volgens Costume vanden lande van Utrecht, Bekennende hij
Comparant vande totale Cooppenningen voldaen te zijn, renuncierende
dienvolgende van alle actie, recht ende toeseggens, mitsgaders van alle oude
brieven als daer van roerende ende spreeckende zijn, Alles ten behoeve vande
Gemelte Rijck Willemsz sijnen erven ende nacomelingen, Sonder arch Des
toirconden desen bij ons Schout ende Schepenen onderteyckent opden 27 e feb.
1694
[handtekeningen]
Mij present
Adriaen Smits

Wij Adriaen van Ossenberch Schout Corn Jansz van Velpen ende Jacob Petersz
Schepenen Oirconden dat voor ons Compareerden Steven Jansz als getrout
hebbende Jantgen Gerrits, Jan Cornelisz als getrout hebbende Grietgen Gerrits ende
Rijck Willemsz van Wagensvelt weduwnaer van Teuntgen Gerrits, als Erffgenamen
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van Neeltgen Teunis in haer leven huijsvrouw van Gerrit Hendricksz ende alvoorens
vertoonende het recht vanden xle penninck voldaen te zijn bijde naervolgende
quitantien, alse eene van den heere Ontfanger Zuijlen gedateert den 16 e Augusti
1684 eene van Johan van Sandijck, gedateert den 31 e Januarij 1694 ende
verclaerden te Cederen transporteren ende op te dragen aen ende ten behoeve van
Cornelis Gerritsz van Langelaer haer Comparanten Swager, hare portien van
seeckere huijsinge ende erve mitsgaders ontrent een ende een halve mergen
Landts, als de selve qualitate qua is competerende, staende ende gelegen int Tuijl
onder den Gerechte van Doorn daer ten Oosten het Wilde landt, ten zuijden de Wel
Ed Heere van Sandenborch ende Gerrit Tijmensz met hare Bunten, ten Westen
Wulphert Claesz, ende ten Noorden den benedensten heeren wegh naest gelegen
zijn, Opde laste van eene gulden die Jaerlijcx Martinij ofte veertien dagen daer nae
onbegrepen uyt een gedeelte vant voorsz Landt aende Rentm r vande Domeynen
slandts van Utrecht tot thins betaelt moet worden, te verongelden tvoorsz
getransporteerde Landt, jnt hoeffgelt voor anderhalff mergen, ende int Outschiltgelt
voor een Outschilt Voorts vrij goedt, daer voor de Compten tselve beloofden te vrijen
ende waren, oock alle voorcommer ende voorplechten aff te doen naer Costume
vanden lande van Utrecht, bekennende voorts de Compten vande Cooppenningen
voldaen ende betaelt te zijn renuncierende diensvolgende van alle actie recht ende
toeseggens als de Compten daer aen hadden, mitsgaders van alle oude brieven als
daer aff roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve voorsz Sonder Arch Des
toirconden desen bij ons Schout ende Schepenen onderteyckent Opden 27 e feb.
1694
[handtekeningen]
Mij present
Adriaen Smits

Wij Adriaen van Ossenberch Schout Cornelis Jansen van Velpen ende Jacob
Petersen Schepenen Oirconden dat voor ons Compareerde Cornelis Gerritsz van
Langelaer, ende al voorens vertoonende het recht vanden xle penninck voldaen te
zijn aen den here ontfanger Casenbroot tot Reijnesteijn ende verclaerde te Cederen
transporteren ende op te dragen aen ende ten behoeve van Wulphert Claesz
seeckere huijsinge ende erve mitsgaders ontrent een ende een halve mergen
Landts, staende ende gelegen int Thuijl onder den Gerechte van Doorn, daer ten
Oosten het Wilde landt, ten zuijden de Wel Ed Heere van Sandenborgh ende Gerrit
Tijmensz met hare Bunten ten Westen Wulphert Claesz ende ten Noorden den
benedensten heeren wegh naest gelegen zijn, Op de laste van eene gulden die
Jaerlijcx Martinij ofte veertien dagen daer nae onbegrepen uyt een gedeelte vant
voorsz Landt aende Rentmr vande Domeynen Slandts van Utrecht tot Thins betaelt
moet worden, te verongelden ‘tvoorsz getransporteerde Landt jnt hoeffgelt voor
anderhalff mergen, ende int Outschiltgelt voor een outschilt, Voorts vrij goedt
uijtgesondert ‘sheeren ongelden daer voor hij Compt ‘tselve belooff te vrijen ende
waren, oock alle voorcommer ende voorplechten aff te doen naer Costume vanden
lande van Utrecht, Bekennende voorts hij Compt vande totale Cooppenningen
voldaen ende betaelt te zijn, renuncierende diensvolgende van alle actie, recht ende
toeseggens als hij Compt daeraen hadde mitsgaders van alle oude brieven als daer
aff roerende ende spreeckende zijn, alles ten behoeve vande voornoemde Wulphert
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Claesz zijnen erven ende nacomelingen, Sonder arch, Des toirconden desen bij ons
Schout ende Schepenen onderteyckent Opden 3 e April 1694
[handtekeningen]
Mij present
Adriaen Smits

In den name des Heeren Amen kennelijck sij een yegelijck bijdesen yegenwoordigen
openbaren Jnstrument dat jnden Jare naede geboorte ons Heeren Jesu Christi een
duijsent ses hondert vier ende tnegentich Opden 26e April des naernoens ontrent ten
vijff uren voort Gerecht van Doorn in eygener persoonen erschenen ende
gecompareert zijn d’heer George van Ophoven Advocaet voorden Hove van Holland
en Vrouwe Adriana de Beeckmans echte luijden, ende verclaerden de Compten te
revoceren alle testamenten, dispositien ende maeckingen die sij voor date deses
hadden gemaeckt ende geordonnoort ende specialijck de dispositie die de Vrouwe
Compte opden 23e December 1693 voorden Notaris Rombout van Veckhoven ende
seeckere getuygen binnen Utrecht hadde gemaeckt ende geordonneert, alle de selve
voor nul kragteloos ende van onwaerden houdende on aengesien in eenige de
clausule deregatone mochte wesen gestelt, ende op nieuws disponerende voor soo
veel tnoot sij, uyt kraght vanden Octroije bijden Ed: Hove van Utrecht opden
voornoemden 23e December 1693 verleent, verclaerden de Compten jnde bloote
Legitime portie te jnstitueren het kint off kinderen die sij sullen naerlaten, ende bij
gebreecke van kinderen, verclaerde de vrouwe Compte mede jnde blote legitime
portie te jntstitueren des selffs moeder vrouwe Anna Maria Toussain huysvrou vande
heer Hendrick Steck tot Heuvelwijck met expres begeeren dat de voornoemde
legitime portien sullen worden betaelt uyt de vaste goederen off inmeubile effeckten
jnde Provintien van Gelderlandt gelegen ofte uytstaende, soo deselve opt affsterven
vande eerst overlijdende der Compten ende onroerende goederen, effecten actien
ende Crediten waer ter plaetse die gelegen off uytstaende mochten zijn, verclarende
de Compten uijt eene matrimoniale affectie den anderen reciproce dat is den eerst
overledene den langhst levenden tot sijn off haer universele ende eenigen
Erffgenaem te institueren ende voor soo veel eenige goederen jnden Boedel vande
Compten op hun overlijden mochten worden bevonden waer ontrent de voorn
maeckinge niet soude konnen subsisteren, soo ist begeren dat de langhstleven[de]
daer van, sijn ofte haer leven langh geduerende, sal hebben het vrucht gebruyck
ende de Lijftoght, twelck de Compten den anderen bij desen over ende weder over
maecken ende bespreecken, doch onder die expresse Conditie ende stipulatie dat
vande naetelaten goederen vande vrouwe Compte ofte incomen vandien, noyt
Jemand vande Crediteuren vande heere Compt door wat middel off pretext tsoude
mogen wesen, jae selfs niet met bewillinge vanden heere Compt yets sal mogen
hebben genieten off profiteren, directel[ijck] off indirectel[ijck] de wijle ’t de uytterste
wille vande vrouwe Compte is dat alle haer naetelatene goederen ende de revenues
vandien (de voornoemde legitime portien uytgesondert) sullen sijn ende dienen tot
onderhout vanden heere Compt hoe groot deselve oock souden mogen sijn, met die
vordere Condie dat ingeval, de Crediteuren vanden heere Compt off yemande vande
selve wie ’t oock soude mogen wesen des niet tegenstaende de naelatenschap
vande Vrouwe Compte tsij int geheel off een gedeelte vandien, off oock de revenu
vande selve den heere Compt souden traghten te ontsetten bekmen off intehouden
tot voldoeninge off verminderinge van hun achter wesen, tsij met practijk middelen
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van rechten off ander sints, dat sij Vrouwe Compte jnden voorn gevalle de voorn
maeckinge ten voordele vande Heere Compt gedaen, mitsgaders de besproocken
Lijftocht met consent ende goedvinden vanden heere Compt herroept ende
vernietight, ende daerjnne tot Erffgenaem jnstitueert de heer Mr Jan Boogaerd
Advocaet haren Swager woonende tot Delff met die speciale last ende beswaernisse
dat gemelte Mr Jan Bogaerd alle de goederen doch echter niet anders als vande
Vrouwe Compte ende de revenuen vandien van tijt tot tijt, aen haer voorn man de
heer George van Ophoven tot simpele vermaninge sal moeten over geven, sonder
detractien vande trebellianiken off andere portien, de selve bij desen wel
expresselijck verbiedende, Gelijck dan de voorn Gesubstitueerde Erffgenaem op het
goedvinden ende ordonnantie van des vrouwe Compts man, alle de vaste goederen
off een gedeelte vandien te optie van haer man sal mogen vercoopen, de
uytgelooffde penningen ontfangen aen haer voorn man Mr George van Oppenhoven
over tellen ende ter handen stellen Soo ende in der voegen als de man van de
Testatrice sal goedvinden ende ordonneren niet willende de Vrouwe Compte dat oyt
ofte immer meer, jn welcken gevalle het oock soude mogen wesen yets van hare
naetelatene goederen off revenuen vandien, sullen konnen off mogen comen tot
profijt off voordeel van yemand van haer mans Crediteuren, verclarende de vrouwe
Compte dat haer intentie geensints is haer man eenichsints te becommeren off
verbieden de alienatien van haer goederen ‘tsij int geheel off voor een gedeelte maer
ter contrarie het volle bewint directie ende alienatie aen haer man laet, sonder dat
den selven verplicht sal mogen worden eenige Cautie te stellen off ontrent de
vercopinge off transport eenigh billet sal mogen worden gedaen, ende v[er]claerde
de heer ende Vrouwe Compt den langhstlevende van hun te stellen tot Momboir
ende Vooght over hun nae te laten kind ende kinderen met maght omme een off
meer vooghden te mogen assumeren off substitueren, welcke geassumeerden off
gesubstitueerden nae doode vande langhstlevende gelijcke maght van assumptie
ende Substitutie sullen hebben, ende excuseren de Compten vande Vooghdije van
haer nae te laten kind off kinderen, ende de administratie harer goederen den Heere
Beeckman Out Schepen der Stadt Nimegen, de Heeren Gecommitteerdens ter
Momber kamer alwaer ’t Sterffhuijs vande Compten mochte vallen, ende allen
anderen niet willende datt die eenigh bewint off directie over haer kinderen off
goederen sullen hebben, Verclarende de Heere ende Vrouwe Compten
‘tvoornoemde te wesen haer laetste ende uytterste wille begerende dat de selve naer
haer overlijden sal worden achtervolght ende naergecomen sulcx die naer rechten
ende Costumen sal connen bestaen, ‘tsij als Testament Codicill, gifte ofte maecke
onder den Levenden, ofte uyt saecke des doots, Al waert dat alle Solemniteyten naer
rechten noodigh, hierjnne niet en waren geobserveert ende waergenomen Ende
versochten de Compten hier van Acte in forma welcke is dese, Aldus gedaen ende
gepasseert ten huijse vanden Secretaris Des toirconden hebben wij Adriaen van
Ossenberch Schout, Jacob Petersz ende Cornelis Jansz van Velpen Schepenen tot
Doorn voornt desen neffens de Compten ten Prothocolle onderteyckent Op date
ende ure als boven
[handtekeningen]
Mij present
Adriaen Smits
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Wij Adriaen Smits Substituyt Schout in desen Jacob Petersz ende Cornelis
Spijckhoven Schepenen te Doorn Oirconden dat voor ons Compareerde Adriaen van
Ossenberch Schout tot Doorn, ende al voorens vertoonende het recht vanden
veertichsten penninck voldaen te zijn aen de heere L: de Casenbroot tot Rijnesteyn
den 9 May 1694 ende verclaerde te Cederen transporteren ende over te geven aen
ende ten behoeve van Cornelis Jansz van Velpen negen mergen vier en twintich
roeden bouwlandt ende de bunt daer aen behoorende, gelegen inde Broecklanden,
ofte soo groot ende Cleyn als tselve onder desen Gerechte is gelegen, ende op de
Caerte geteyckent met de Letter F. van outs genaempt Maanarden Broeck Belent ten
Oosten de heer Johan van Cleeff ten Westen Cornelis Jansz van Velpen, ten
Noorden den Heerenwegh, ende ten zuijden de Goyerweteringe, ende dat vrij sonder
eenige lasten off Commer, Belovende hij Comparant het voorsz getransporteerde te
vrijen ende waren als Erffcooprecht ende jnden Lande van Utrecht gebruyckelijck is,
Verclaerde het selve met geen speciale off generale hijpotecque beswaert maer vrij
goet te zijn, uytgesondert ’s heeren ongelden, Bekennende hij Comparant vorder
vande totale Cooppenningen vandien voldaen ende betaelt te zijn, renuncierende
dierhalven vant voorsz getransporteerde, mitsgaders van alle actie recht ende
toeseggens als hij daer aen hadde Oock mede van alle oude brieven ende
bescheijden daer van roerende ende spreeckende alles ten behoeve vande
voornoemde Cornelis Jansz van Velpen zijnen erven ende nacomelingen Des
toirconden hebben wij Substituyt Schout ende Schepenen desen onderteyckent
opden xe May 1694.
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenb[erch] Schout Jacob Petersz ende Pieter Busch Schepenen
tot Doorn, doen condt dat voor ons quam int Gerecht, Hendrick Thomasz van
Waveren, ende Cornelia Logens van Hagenouw echtel[ieden] wonende alhier ende
verclaerde uijt krachte van opene brieven van Octroij hunlieden opden 28 e deser des
voornoens ten vijff uren bijden Ed: Hove van Utrecht verleent, op den 29 e dito
hadden gecompareert voor Johan van reumst Nots ende seeckere getuijgen en bij
donatie intervivos erfel[ijck] ende onweder[roepelijck] gegeven aen Thomas
Hendricxe van Waveren haer Comparanten Soon seeckere vierde parten met alle
appendentien en dependentien vandien eerstel[ijck] in ongeveerl[ijck] veertien
mergen soo bouw als bunt land, noch in een huijsinge en ontrent drie mergen bouw
als buntland en eijndel[ijck] ’t vierdepart in een huijse met een hoff daer annex alle
staende ende gelegen onder desen Gerechte breder belent ende bepaelt als bij de
respe brieven en bescheijden daer van roerende en sprekende originel[ijck] onder
Anthonis Cool als Eijgenaer vande helfte vande voorsz huijsen hofsteden en landen
en bij denselven als weduwenaer en boedelharder van Neeltje Thomas van Waveren
sijn overleden huijsvrouw noch int geheel ende onverdeelt word gepossideert, en
voorts in sulcker voegen de voorsz vierdeparten op hunluijden donateuren en alhier
Compten in eeniger wijse door t’overlijden vande voorsz Neeltje Thomas van
Waveren hadden gedevolveerd geweest geheel alle ende klaerl[ijck] sonder eenige
reservatie op de lasten daer deselve vierdeparten voor geaffecteerd en v[er]bonden
sijn mede geen uijtgesondert ende tot meerder seeckerheijt verclaerden sij
Donateuren Compnten voorts daer van te renun[cieren] v[er]tijen en absoluten
afstandt te doen voor nu ende ten eeuwigen dagen voor aen ende ten behoeve
vanden meergenoemden Thomas Hendricxe van Waveren haren soon ende
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Donataris ende sijne Erfgen[amen] om hem int beheren vandeselve voortaen te
dragen, doen en handelen als sijn eijgen goed, v[er]soeckende daer van acte ten
registre gebraght en aen[den] voorn[oemde] haere Compntens Donataris
geextradeert te worden welck v[er]soeck wij Schout en Schepenen gehoort,
hunluijden Compnten v[er]leent hebben Aldus gedaen ende gepasseert ten
ov[er]staen van[den] Schout ende Schepenen voor[noem]t opden 31 Meij 1695.

Copie
Requeste voor Anna Westenengh laest wed. van Harmen Hendrick Harmansz van
Seijst.
Aende Ed: Mo: Heeren Ordrs Gedeputeerden van[den] Staten s’Lants van Utreght,
Geeft oitmoedelijck te kennen Anna Westenengh laest wed. van Hendrick Harmsz
van Seijst, dat de supplnte all voor desen aen Ued Mo: requeste heeft gepresenteert
omme te hebben afschrijvinge vant Extraordinaris middel waer mede abusivelijck
gedebiteert staet ontrent acht mergen bouw en omlant gelegen onder Doorn de
suppliante competerende dat ook naer jngenomen beright vanden Schout aldaer
ende gehoort rapport van[den] Heere Rossum en andere heeren Ued: Mo:
Gecommitteerden de Supplnte gratieuselijck was ontheft vant voors extraordinaris
middel, wel voor soo veele het intoecomende mogte aengaen, dogh hadden Ued:
Mo: sonder alle bedenckelijckheijt, abusivelijck niet geleth op de voorleden negen
Jaren, emmers althans niet geordonneert en deselve somme bij die verleden negen
Jaeren vervath insgelijcx den Schout van Doorn op een van Ued: mo: Comptoiren aff
te schrijven, dat nochtans de supplnte onder Driebergen van tijt tot tijt in het
famieligelt gedebiteert sijn[de] geweest t’elckens deselve quote aenden Schout off
gadermr aldaer heeft opgebraght en vervolgens dan oock in dese Prointie niet
beswaert conde werden met een extraordinaris middel t’welck oock in allen gevalle
geensints de geeijste somme staende geexpresseert op de lijst vanden Exploicteur
Braemhorst soude connen uijtmaeken door dien de op gemelte acht mergen lants
volgens de ordre van Ued: Mo: van date den 14 aprill 1676 maer sijn geestimeert op
taghtigh gulden, en vervolgens dan soo veel gedepretieert sijn van twee hondert
veertigh gulden waer op t’selve land voor date was gewaerdeert, alles blijckende ex
annexis dat echter den Exploicteur Braemhorst in sijne qualite de suppliante tot
voldoeninge van die soo gepretendeerde ongelden daeghlijcx drijghde de voorsz
acht mergen lants te decreteren. ende want Ued: mo: oock doorgaens afschrijvinge
van sodanige extraordinaris middel verlenen, aen die genen welcke aenthonen hier
in dese Provintie famieligelt te betalen, gelijck onder die de suppliante oock in desen
doet met consecutie billetten haer daer toe ter hand gestelt, soo keert de supplante
haer tot Ued Mo: oitmoedelijck v[er]soeken[de] dat Ued Mo: goede gelieste sij de
voors negen Jaeren extraordinaris middel ter somme van negen ende sestigh gl drie
stuijvers den Schout van Doorn op een van Ued Mo: Comptoiren ofte schrijven ende
alsoo de supplnte daer van te ontlasten, Dit doende &c, was geteeckent Thimotheus
van Eijndhoven, in mergine stont, de Gedepe vande Staten sLants van utreght,
versoecken ende Committeren de Heeren van rossum en de andere haer Ed: Mo:
gecommitteerdens tot het famieligelt om desen te examineren, ende daer van te
rapporteren Gedaen t’Utrecht den 24 Aprill 1694 ter Ordonnantie als boven ende was
onderteeckent P Voet van Winssen verder stont De Gedeputeerde vande Staten
s’Lants van Utrecht gehoort het rapport vande Heren van Rossum ende andere haer
Ed: Mo: Gecommitteerden accorderen den Schout van Doorn Ord. van afschrijvinge
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ter somme van negen en ‘tsestigh gulden drie stuijvers, wegen negen Jaren
extraordinaris middel daer op de supplante was gequotiseert om redenen als in
desen gedaen ’t Utrecht den 8 meij 1694 ter Ordonnantie als boven ende was
onderteeckent P: Voet van Winssen (was omgeslagen met de volgende ordonnantie)
De Gedeputeerde vande Staten s’Lants van Utrecht, ordonneren de Heer en Mr
Willem van Mansvelt ontfanger vant eene deell der generale middelen s’Lants van
Utrecht bij afschrijvinge te betalen aen Adriaen van Ossenbergh Schout van Doorn
de somme van negen ende sestigh ponden drie schellingen tot veertigh groten
vlaems t’pont, waer toe beloopt het extraordinaris middell van aght mergen lants
staende op de naem vande Erfgenamen van Dirck Canter, Competerende nu Anna
Westenengh wed. &c. over de Jaren 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1688 1689
ende 1690 blijckende vant consent tot dese afschrijvinge bij onse annexe
appoinctemente vanden achsten meij 1694 ende over brengende dese met
behoorlijcke quitantie, soo sullen die voors LXIX L iij st in reecke geleden ende
gepasseert worden, Gedaen t’Utreght den 8 maij 1694 was geteeckent Adam van
Lockhorst tot Schonauwen, D:V Velthuijsen ECV Sijpesteyn 1694 Ter Ordonnantie
vande voors Heeren Gedeputeerden ende was onderteeckent P Voet van Winssen
ter sijden stont regra. fol 64 vso nogh S LXIX L iij st
Gecollationeert jegens sijn principael ende is bevonden daermede te
Accorderen bij mij
J:V:Dam

Registratie
Aengemerckt de Heeren Caspar, Willem, ende Johan Hendrick de ridder van
Groenesteijn, met Diderick Johan Albereght de ridder van Groenesteijn Heere van
Rijnesteijn, ende Willem Corns de ridder van Groenesteijn opden 4/14 Octob 1692
tot Mons hebben gemaeckt en opgerecht seecker accoord, waer bij haer Ed: voor
haer ende hare mannel[ijcke] descendenten renuntieren van het recht het welcke
haer Ed: ’t eeniger tijd soude mogen becomen uijt krachte vande fideicommissaire
Clausule geinflueert inden Testamente vanden Heere Cornelis de Ridder van
Groensteijn tot de helfte van seeckere huijsinge staende binnen de Stad Utrecht, op
de westsijde vande nieuwe graft over de Bregitte straet tot twee woningen
geprepareert, met de Cameren int Catharijne steechjen daer achter staende, Jtem tot
de hofstede ende aenhorige landeren gelegen in Harmelenweerd, waer aen een
gedeelte Leenroerigh is aende Proostdije van Oudemunster ’t Utreght noch veertien
margen lants in twee parcelen op Cattenbroeck, noch negen margen lants op
Linschoterhair, vijff mergen op s’Gravensloot en vier mergen op Schonauwen alle in
de Provintie van Utrecht gelegen, mitsgaders tot de helfte van seeckere landeren
gelegen buijten de Stad Alckmaer in Noorthollandt genoempt de Beverchove waer
van de wederhelfte Jor van Omdam competeert jndier de Casus fideccommissi ’t
eeniger tijd op hare Ed: ofte hare Ed: kinderen soude mogen comen te vallen, om
daermede te handelen naer haer welgevallen, daer nevens oock meubilen en
penningen vande v[er]cogte goederen geprocedeert, te weten vant darde part vande
huijsinge tot Amsterdam vande hofstede ende ontrent jnde twintigh margen lants
onder Amstelveen en van ontrent seven off aght margen lants tot Voorhout in twee
parcelen, en van vijff mergen lants in Velserbroeck gelegen, sijnde alle de selve
goederen en landerijen gecomen uijt den boedel vanden Heere van Berckenroorde
alles soo groot ende kleijn deselve gelegen sijn mits dat daer uijt betaelt moeten
worden de schulden, doodschulden, en legaten voor gemelten Heere Cornelis de
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ridder van Groenesteijn, des dat in plaetse van[den] voorsz ontslagen goederen
weder gestelt ende deselve Clausule fideccommissair onderworpen sijn, de
ridderhofstadt rijnesteijn met de aenhorige landerijen, visscherijen, tienden, ende alle
toebehoren onder Cothen, ende vier mergen lants in langb[roeck] voorden hoff van
Groenesteijn gelegen, met een eijcke bos naest de steech van Sandenb[urgh] onder
Doorn oock met die Conditie dat hier op approbatie vanden Ed: Hove van Utreght
sall worden versocht ende het selve behoorlijck geregistreert, dat ingevolge vandien
deselve approbatie bij partijen contrahenten hinc jnde bij den Ed: Hove is versocht
geworden, ende naer gedane rapport vanden Ed: Hoogh gel: Heere Charles
Parmentuer Heere van Heeswijck daer op geappnt als volght Te Hoff gehoort het
rapport vanden Commissaris ende gesien sijn verbael, mitsgaders het bovenstaende
Accoord, approbeert het selve accoord ende condemneerd partijen hinc jnde inden
inhoude vandien Actum t’Utreght den 17e feb 1694 ende op dat namaels van het
voorsz geimponeerde fidecommis van[den] voorsz Heere van rijnesteijn nimaend
daer van eenige jgnorantie saal connen pretenderen, maer hem daer na sall hebben
te reguleren, soo word het voorn gejmponeerde fidecommis ingevolge vant voorsz
accoordt ende opgevolghde approbatie van[den] Ed: Hove van utreght behoorlijck
aen gebracht en geregistreerd, Aldus gedaen ten Leenhove vande Ed: Mo: Heeren
Staten ’s Lants van Utrecht op den .. Decemb. 1694
Gecollationeert Jegens een Copije ende is bevonden daermede te Accorderen
bij mij J:V:Dam

Ten versoecke vande Collaterale Erfgen[amen] van Johan van Heijmenbergh in sijn
leven Erfhuijsmr tot Utreght hebben wij Adriaen van Ossenbergh Schout, Erris Janse
ende Jacob Petersz Schepenen tot Doorn ten Overstaen vande Heer Leonard de
Casembrood heer van Rijnesteijn als ontfanger vanden xxe en xle penn deser
Provintie, de helfte van een huijsinge ende Erve met acht mergen vijff hond lants
nagelaten bij den voornoemden Johannus van Heijmenb[ergh] gelegen onder den
Gerechte van Doorn, geestimeert ende getaxeert naer onse beste kennisse ende
wetenschap in gereden gelde waerdigh te sijn de somme van ses hondert gul Aldus
gedaen ende geestimeert op den 20e feb 1695
[handtekeningen]

Ten versoecke vande collaterale Erfgenamen van Vrouwe Catharina Wttenbogaert in
haer leven laest wed. vanden Heere ende Mr Jacob Servaes in sijn leven raed
Ordinaris inden Ed: Hove van Utrecht hebben wij Adriaen van Ossenbergh Schout,
Erris Janse, ende Jacob Petersz Schepenen tot Doorn, ten Overstaen vanden Heere
Leonard de Casembrood heer van rijnesteijn als Ontfanger vanden xxe en xle
penningh deser Provintie, het huijs de Wijngaerd met boomgaerden, bergen, schuer
ende duijffhuijs alles binnen de Graghten gelegen onder den Gerechte van Doorn
nagelaten bijde voorn Catharina Wttenbogaert voorde helfte geestimeert ende
getaxeert naer onse beste kennisse ende wetenschap in gereden gelde waerdigh te
sijn de somme van een duijsent twee hondert vijftigh gul[den] Aldus geestimeert
ende getaxeert opden 20e feb. 1695
[handtekeningen]
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Ten versoecke vande Collaterale Erfgenaemen van Vrouwe Catharina Wttenbogaert
in haer leven laest weduwe vanden Heere ende Mr Jacob Servaes in sijn leven raed
Ordinaris Jnden Ed: Hove van Utrecht, hebben wij Adriaen van Ossenb[ergh] Schout
Erris Jansz ende Jacob Petersz Schepenen tot Doorn Ten ov[er]staen van[den] hr
Leonard de Casenbrood heere van rijnesteijn als Ontfanger vanden xxe en xle
penningh deser Provintie, het huijs van Jan Philipsz ende Claes Frericksz met de
landerijen bruijen waranden, stegen heijvelden &c nagelaten bij de voorn vro e
Catharina wttenb[ogaert] gelegen onder den Gerechte van Doorn voorde helfte
geestimeert ende getaxeert naer onse beste kennisse ende wetenschap in gereden
gelde waerdigh te sijn de somme van drie duijsent vijff hondert gulden, Aldus
geestimeert ende getaxeert opden 20e feb 1695
[handtekeningen]

11Wij

Adriaen van Ossenb[ergh] Schout ende Cornelis Spijckhoven ende Jacob van
Donselaer Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons quam jnden Gerechte
Gijsbert Hendrickse van Eijck wonende tot Delft ende heeft hij Compnt alvorens
‘trecht vanden 40e penningh met de reele ongelden tot date deses voldaen te sijn
gecedeert getransporteert ende overgegeven, als hij cedeerde transporteerde ende
over gaff mits desen aen ende ten behoeve van Jan Janse Haerman wonende tot
Doorn seeckere ses mergen lants dogh soo groot ende kleijn deselve aen
v[er]scheijde parcelen gelegen sijn onder desen Gerechte belent volgens de brieven
ende bescheijden daer van sijnde, op de last van s’Heeren ongelden Jaerl[ijcks] daer
uijt te verschuldigen, ende hij Compt renun[cierende] daer van als mede van alle
brieven ende bescheijden daer van roerende ende spreeckende klaerlijck geheell
ende all ten behoeve als voren Bekennende dat de totale Cooppenningen vandien
voldaen ende betaet sijn den lesten penninck metten eersten Belovende hij Compnt
het voorsz and te vrijen en waren op de voorsz lasten, ende alle voorcommer ende
voorplechten aff te doen als recht is ende nae costume vanden lande, van Utrecht
gebruijckelijck daer voor v[er]bindende sijn persoon ende goederen deselve
submitterende als nae rechten Sonder arch desen 16e Aprill 1695
[handtekeningen]

Compareerde voorden Gerechte van Doorn, de Eersame Gijsbert Cornelisz van
Waveren en Dirckje Cornelis van Waveren ende verclaerden sij Comparanten uijt
krachte van procuratie voorden Notaris Simon Hoff ende seeckere getuijgen binnen
Amsterdam op den vijftienden Aprill 1695 s.n. op haer Compnten bij haerl[ieder]
vader Cornelis Thomasz van Waveren als voorde eene helfte Erfgenaem van sijn
overleden Suster Neeltje Thomas van Waveren in haer leven huijsvrouw van
Anthonij Cool gepasseert alhier verthoont ende gelesen inhoudende onder andere de
Clausule van substitutie ende verclaerden sij compnten uijt krachte vandien in
haerl[ieder] plaetse te substitueren den Eersamen Hendrick Thomasz van Waveren
Gerechts bode alhier voorde wederhelfte Erffgenaem vande voornoemde Neeltje
In de kantlijn staat: ‘NB ‘tland getransporteert onder Doorn is gegrosseert op een zegel van 12 sts also de coop
niet meer is geweest als 350 gul[den]’.
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Thomas van Waveren zar omme uijt den naeme ende van wegen haerl[ieder]
Comparanten te doen ende verrichten alle ’t gene daer ende tot die erffenisse nodigh
wesen sall alles conform den inhouden van[den] voorsz Jnstrumente van date als
voren, Belovende de rato onder v[er]band ende submissie als nae rechten Aldus
gedaen ende gepasseert voor Adriaen van Ossenb. Schout Jacob Petersz ende
Pieter Bus Schepenen op den 12e April 1695
[handtekeningen]

Copije
Op huijden den 16 Julij anno 1695 ouden stijll Compareerde voor mij Johan van
Wijck openbaer Notaris s’hooffs van Utrecht binnen utrecht residerende en bij
Borgemren en Vroedschappe derselver Stad geordt in presentie vande nabenoemde
getuijgen de heer ende mr Johan van Cleeff Adt voorden voorn Hove van utrecht, en
Jue Aletta van Cleeff voor hun selven, ende sich sterckmakende voor Pieter Vinck
Major der stad Gorinchem, ende Jue Willemina van Cleeff echtelieden, mitsgaders
voor Jue Beatrix van Cleeff wed. ende boedelharster van Cornelis V[er]weij, te samen
nevens Maria van Cleeff kinderen ende Erfgen[amen] van Willem van Cleeff in sijn
leven Schout tot Doorn, en verclaerden de Compnten in krachte deses te
constitueren en machtigh te maecken Hendrick Thomasz van Waveren
Gerechtsbode tot Doorn voors, en Harmen van Holten, mede wonende aldaer te
samen en elcx van hun int bijsonder, omme te Compararen voorden Gerechte van
Doorn voorsz, en aldaer voor soo veell de Compnten aengaet te cederen,
transporteren en erffelijck over te geven, aen ende ten behoeve van Meesjen de
Kemp, laest wed. van Peter Valck, ende te vorens van Nicolaes van Ossenb.
seeckere huijsinge ende erve, met schuer, stallen Bergh Boomgaerd, en Hoff,
staende ende gelegen inden selven Dorpe van Doorn, conform de Coopced e daer
van t andere tijden opgerecht, oock te bekennen dat de totale Cooppenn, soo
aen[den] eersten qq, als anders, wettelijck sijn voldaen, en mits dien voor soo veel
de Compnten aengaet te beloven t’voorsz goedt te vrijen en waren, als erfcoop recht
is Belovende de Comparanten van alle waerden te houden, alle ‘tgene bij de voorn
geconstitueeerdens te samen en[de] elcx van hun int bijsonder, in krachte deses sal
werden verricht, alles onder verband ende submissie als nae rechten, Versoeckende
en condenterende hier van acte, dewelcke is dese, Aldus gedaen en gepasseert,
binnen utrecht ten huijse vanden Here Compnt ten overstaen van Cornelis van
Megen en Huijbert van Anraed als getuijgen hier toe versocht, die de
geprothocolleerde acte deses nevens den Compnten en mij Nots ten tijde ende
plaets als boven mede ondert[ekent] hebben onderstnt quod Attestor ende was
getekent A:V:Wijck Nots.

Copije,
Wij Schout Borgemeesteren ende Schepenen der Stadt Rhenen, doen cond ende
certificeren mits desen, dat voor ons quam jnden Gerechte Adriaen van Wijck Procur
alhier, als in huwelijck hebbende Maria van Cleeff (daer hij blijkende geboorte bij
heeft) die een dochter ende mede Erffgenaem is van zar Willem van Cleeff in leven
Schout tot Doorn, ende Maria de With gewesene echtelieden ende verclaerde in
krachte deses te constitueren ende machtigh te maecken Hendrick Thomasz van
Waveren Gerechts-bode tot Doorn voorsz ende Hermen van Holten, mede wonende
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aldaer, te samen ende elcx van hun int bij sonder omme te compareren voorden
Gerechte van Doorn voorsz, ende aldaer voor soo veel hem Comparant ende sijn
voorn huijsvrouw aengaed erfel[ijck] te cederen, Transporteren op te dragen ende
over te geven aen ende ten behoeve van Meesje de Kemp, laest wed. van Peter
Valck ende te bevorens van Nicolaes van Ossenbergh seeckere huijsinge ende erve,
mette Schuer, stallen, bergen, Boomgaerdt ende hoff, staende ende gelegen inden
selven Dorpe van Doorn, conform de Coopcede daer van t’anderen tijden op gerecht,
oock te bekennen dat de totale Cooppenn soo aenden Adt van Cleeff als anders
wettelijck sijn voldaen, ende mits dien voor soo veel hem Compnt en sijn voorn
huijsvrouw aengaed te beloven t’voorsz goed te vrijen ende waren als Erfcoops recht
is, belovende den Comparant van volle weerden te houden alle t’gene bij de voorn
geconstitueerdens te samen ofte elcx van hun int bijsonder in krachte deses sal
werden verricht alles onder v[er]band ende submissie als nae rechten, Actum den 13
Julij 1695 onderstond Absente Secretaris ende was ondert[ekent] Dirck Rooghaijr
Schepen

Wij Cornelis Janse van Velpen Schepen ende in desen Substituijt Schout Jacob
Petersz ende Pieter Busch Schepenen tot Doorn Oirconden dat voor ons
Compareerde Hendrick Thomasz van Waveren Gerechtsbode alhier voorsz als
gemonsde van de heer en Mr Johan van Cleeff Adt voorden Ed: Hove van Utrecht,
ende Jue Aletta van Cleeff voor hun selven ende sich sterckmaeckende voor Pieter
Vinck Major der stad Gornichem, en Joe Willemina van Cleeff Echtelieden,
mitsgaders voor Jue Beatrix van Cleef wed. ende boedelharster van Cornelis Verweij
volgens procuratie van[den] 16 Julij 1695 alhier vertoont ende geregistreert
gepasseert voor Johan van Wijck, Notaris ende seeckere getuijgen mitsgrs noch als
gemachtichde van Adriaen van Wijck in huwelijck hebbende Maria van Cleeff daer hij
blijckende geboorte bij heeft mede volgens proe van date den 13 Julij 1695 voor
Schout Burgemren ende Schepenen der Stadt Rhenen gepast te samen kijnderen
ende Erfgenamen van Willem van Cleeff in sijn leven Schout tot Doorn alvorens
vertoonde t’recht van[den] lxe penningh betaelt te sijn aende Ontfanger Johan van
Sandijck tot Wijck volgens quitantie van date den 13 maij 1682 ende verclaerde
indier qt te cederen transporteren ende erfelijck over te geven aen ende ten behoeve
van Meesje de Kemp laest wed. van Peter Valck ende te vorens van Nicalaes van
Ossenbergh, seeckere huijsinge ende erve met schuer stallinge Bergh boomgaerd
ende hoff staende inden voorsz Dorpe van Doorn daer het Dorp ende kerckhoff ten
noorden, ende ten zuijden het stuck lants genaemt groten schilt mitsgrs ten Oosten
de kercksteegh ende ten westen Aert robbertsz naest gelegen sijn ofte wie alomme
met recht daer naest gelandt ende gelegen mochte wesen conform de coopdeculle
daer van t’anderen tijden opgerecht alles ten behoeve voornt bekennende dat de
totale Cooppenn Soo aenden eersten Compnt qq als anders wettelijck sijn voldaen
renuntierende ende vertijende vande voorsz huijsinge ende erve als mede van alle
actie recht ende toeseggens als sijn principaelle in qualite als voren daer aen waren
hebbende volgens de brieven ende bescheijden daer van roerende ende
spreeckende, met beloftenisse van vrijdinge ende waringe nae Costuijme vanden
Lande, ende alsoo ons Subst Schout ende Schepenen is gebleecken de reele
ongelden tot date deses voldaen te sijn desen bij ons onderteijckent op den 16 Julij
1695
[handtekeningen]
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Wij Corns Janse van Velpen Schepen ende Substituijt Schout in desen, mitsgaders
Jacob Petersz ende Pieter Busch Schepenen deses Gerechts van Doorn doen cont
dat voor ons quam int Gerechte Meesje de Kemp laest wed. van Pieter Valck
geassisteert met Hendrick Thomasz van Waveren haren gecoren voocht in desen
ende v[er]claerde alvorens t’recht van[den] lxe penn betaelt te sijn aen P: Haeck de
Jonge volgens quitantie van date den 29e Novemb 1690 te cederen transporteren
ende erfelijck over te geven aen ende ten behoeve van Adriaen van Ossenbergh
haren Soon Schout van Doorn voornt seeckere huijsinge ende erve met schuer
bergen den hoff, Boemgaerd ende alle het getimmer ende bepotinge daer op
staende, mitsgrs alle t’gene daerjnne aert ende nagelvast is, staende ende gelegen
inden voorsz Gerechte van Doorn, belent ten Oosten, den Herewegh ten zuijden het
Predicants huijs ende erve, ten westen Harmen van Holten, ende ten noorden het
kerckhoff ende den Brinck, gelijck het selve de voorn Compten in Coop is
aengecomen van Willem van Cleeff ofte desselfs Erfgen[amen]12
13Wij

Adriaen van Ossenb Schout Cornelis Janse van Velpen ende Jacob Petersz
Schepenen jnden Gerechte van Doorn Oirconden dat voor ons quam Jnden
Gerechte Ebbertjen Lauwen, naegelaten wed. en boedelharster van Gerrit Tijmansz
ende mede als moeder ende momberse over hare onmundige kinderen bij den voorn
Gerrit Tijmansz zar aen haer in huwel[ijck] v[er]weckt mitsgrs Cornelis Lodder als in
huwel[ijck] hebbende Beatrix Gerrits, ende verclaerde sij Compte in qualite voornt
wel ende deuchdel[ijck] schuldigh te wesen aen Joe Lidia Meus, nagelaten wed. van
Doe Johannus Brinckhuijsen in sijn leven Bedienaer des Goddelijcken Woorts in
Venendael, ende desselfs erven ofte den wettigen Toonder deses, de somme van
een duijsent twee hondert Car[olus] gulden tot xx sts ’t stuck, spruijtende uijt saecke
van eene Oble van een hondert gul[den], bij de Compnte, ende haer man za r den 25
feb 1689 van gemelten Doe Johannis Brinckhuijsen zar op interesse genomen, ende
welcke Obligatie door t passeren deses word gecast ende voorts uijt eene somme
van een duijsent een hondert gulden, spruijtende uijt aengetelde penn bij de
Compnte ten vollen ontfangen ende tot betalinge van haere en haer man zar
achterstallige ongelden aen[den] Schout van Doorn tot den Jare 1693 incluijs ende
andere boedels lasten geemploijeert in conformite van[den] appnte vanden Ed: Hove
van utr[echt] in date den 30 7b 1695 ende tot dien eijnde renun[cierende] de Exe van
geen gelt ontfangen te hebben, ende beloofde sij Compnte daer van aen[den]
voorn[oemde] wed. ende haren erven Jnteresse te betalen jegens den penn xx sijnde
sestigh gul[den] Jaerl[ijcks] vrij gelts van alles niets uijtgesondert waer van t’eerste
Jaer renten omgecomen ende verschenen sall wesen huijden over een Jaer, ende
soo voorts Jaerl[ijcks] ende alle Jaer, ter voller ende effectuele aflossinge toe
gedurende die sij Compnte t allen tijden sall mogen doen, met gelijcke somme van
twaelff hondert gulden, daer bijleggende de v[er]schene ende onbetaelde renten mits
12

Deze akte is incompleet. Het boek vertoont scheursporen. Blijkbaar is er ooit een of meerdere akten
verwijderd.
13
In de kantlijn staat: ‘Alsoo aen ons ondergesz Schout, ende schepenen is gebleecken bij q e staen[de] op de
pnaele plechte deses dat de wed. van Doe Johannis Brinckhuijsen daer van bekend voldaen te sijn met de
v[er]schene intresse tot d’aflossinge toe, mogende derhalven lijden dat deselve alhier ten registre werde gecas t ’t
welck is geschiet ten ov[er]staen van Adriaen van Ossenberch, Pieter Bus ende Jan van Spijckhorst schepenen
tot Doorn op den 19e Decemb. 1699 [handtekeningen]’.
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deselve lossinge drie maenden te voren opseggen Stellende voorts sij Comparante
tot een speciael hijpotheecq ende onderpand voorde voorsz hooftso e ende
Jaerl[ijckse] renten vandien den vrijen eijgendom van 16 mergen lants, met een
huijse ende vorder getimmer van schuren bergen mitsgrs bepotinge ende beplantinge
soo alle t’selve is staen[de] ende gelegen onder desen Gerechte van Doorn,
streckende deselve landen van[den] benedensten wegh int Tuijland tot den
bovensten turfwegh daer aende Oostsijde Corns Janse van Velpen ende aende
Westsijde Teunis Cooll naest geland ende gelegen sijn, ofte wie alom e met reght
daer naest geland ende gelegen soude mogen wesen. Jtem noch ontrent 20 m r
erfpacht goed vant Barbara Gasthuijs t’utrecht, streckende vande Goijerweteringe tot
jnde Buntvelden, daer aende Oostsijde Corns Janse van Velpen ende aen[den]
westsijde den heere Orroeick Generael Provoost &c naestgelandt ende gelegen sijn
ofte wie met recht daer naest gelegen soude mogen wesen, sijnde vrij ende onbelast
als alleenl[ijck] met 13-13- Jaerl[ijcks] van[den] erfpacht en s’heren ongelden, mitsgrs
een plechte van 800 gul[den] Capll mede ten behoeve van wijlen den here Johannis
Brinckhuijsen gecast ende voorts gnalijck haer Compnts persoon, ende pupillen
mitsgrs derselver vordere goederen deselve onderwerpende alle Heren Hoven
rechten ende Gerechten v[er]soeckende sij Compnte qq hierjnne te werden gecondt
ende t’voors soo speciale als Gnale hijpoteecquen voorden voorsz hooftsoe ende
renten vandien v[er]claert te worden pantbaer ende Exll twelck bij desen geschiet is,
Sonder argh des t’oirconden is dese bij den Schout bezeghelt ende bij den Secretrs
van[den] Gerechts-wegen ondert[ekent] op den 4 8b 1695
Dat den Schout ende Schepenen is gebleken dat den 40 p ter soe van 30 gul[den] is
bet[aelt] op den 3 8b 1695 aen L. de Casembroot tot Rijnesteijn
[handtekeningen]

Wij Johannis van Dam Subst Schout in desen van Adriaen van Ossenb. Aris Janse
ende Jacob Petersz Schepenen deses Gerechts van Doorn Doen cond dat voor ons
quam inden Gerechte Corns Thomasz van Waveren ende v[er]claerde (alvorens ’t
recht van[den] xx en xl: penn betaelt te sijn aen L de Casembroot tot Rijnesteijn
volgens quitantien vanden 23e Augustus 1695 te cederen transporteren ende erfelijck
over te geven aen ende ten behoeve van Thomas Hendrickse van Waveren, voor
hem selven ende hem sterckmaeckende ende de rato caverende voor sijnen
minderjarigen Broeder Lodewijck Hendricksz en waer voor desselfs vader Hendrick
Thomasz van Waveren (v[er]mits sijne onmundigheijt mede compareerden)
eerstelijck t’vierdepart in ontrent veertien mergen bouw en Buntlandt leggende onder
desen Gerechte van Doorn daer ten Oosten en westen t’Capittel ten Dom en ten
Noorden de Buntwegh, mitsgaders ten Zuijden de Goijerweteringe, off wie met recht
alomme daer naest gelandt ende gelegen soude mogen wesen, Jtem t’vierdepart
jnde huijsinge ende erve met het Bosje daer annex van outs genaemt de Swaen,
mede onder desen Gerechte gelegen, ende hij Compnt renuntieerde daer van
alsmede van alle actie recht ende toeseggens die hij Compnt op t’voorn goedt soude
connen ofte mogen pretenderen, Bekennende vande totale Cooppenn vandien
voldaen ende betaelt te sijn Belovende t’voornde getransporteerde te vrijen en waren
als erfcoop recht ende inden lande van Utrecht gebruijckel[ijck] is, ende nae dat ons
subst Schout en Schepenen gebleecken is de reele ongelden vant voornde goed tot
date deses toe voldaen ende betaelt te sijn des t’oirconden is dese bij ons
onderteeckent op den 11e Novemb 1695
81

[handtekeningen]
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Johannis van Dam Substituet Schout in desen van Adriaen van Ossenb. Aris
Janse ende Jacob Petersz Schepenen jnden Gerechte van Doorn, Doen condt dat
voor ons quam jnden Gerechte Thomas Hendrickse van Waveren voor hem selven
ende hem sterckmakende ende de rato caverende voor Lodewijck Hendrickse van
Waveren sijnen minderjarigen broeder, en waer voor desselfs vader Hendrick
Thomasz van Waveren (v[er]mits sijne minderjarichheijt mede compareerden) ende
v[er]claerden sij Comparanten bij desen wel ende deuchdelijck schuldigh te wesen
aen ende ten behoeve van Corns Janse van Velpen sijnen erven ende nacomelingen
de somme van acht hondert Car[olus] gul[den] tot xx sts het stuck spruijtende uijt
saecke van aengetelde penn bij ons ten vollen ontfangen ende in onsen oirbaer
geemploijeert te sijn, Belovende vande voorsz somme Jaerlijcx tot jntresse te betalen
Jegens den penn vijf en twintigh sijn[de] twee en[de] dertigh gul[den] Jaerlijcx, waer
van t’eerste Jaer renten omgecomen ende v[er]schenen sall wesen, huijden over een
Jaer, ende soo voorts Jaerlijcx ende alle Jaer ter volle ende effectuele aflossinge toe
gedurende, welcke lossinge t’allen tijden sall mogen geschieden, mits malcanderen
drie maenden te voren denuntierende ingevolge vande Ordonnantie Decisois met
gelijcke somme van acht hondert gulden, mits daer bij leggende de alsdan
v[er]schene, ende onbetaelde renten, Stellende voorders sij Compten tot een
speciael hijpotheecq ende onderpant voorde voorsz hooftsomme ende Jaerlijcxe
renten, den vrijen eijgendom van ontrent veertien mergen lants gelegen onder desen
Gerechte, van Doorn daer Oostwaerts ende westwaerts t’Capittel ten Dom, t’Utrecht,
ende noortwaerts, de Buntwegh mitsgrs zuijtwaerts die Gojerweteringe, ofte wie
alomme met recht daer naest gelandt ende gelegen soude mogen wesen ende
voorts generalijck alle haer Compnten persoon ende goederen, roerende ende
onroerende deselve altesamen ende de keure vandien submitterende den Ed: Hove
t’utrecht ende allen anderen rechteren v[er]soeckende sij Comparanten in alle t’gene
voorschreve gecondt ende de voorsz speciale ende gnaele hijpothequen v[er]claert
te worden pantbaer ende Executabel t’welck bij desen geschiet is, verclarende de
Compnten dat t’voors landt niet belast en is als met dese plechte van acht hondert
gulden, renun[cierende] ende te buijten gaende de exceptie dat geen gelt getelt en
soude wesen, sulcx dat tot bewijs van dien geen andere als dese v[er]eijst wort, ende
dit alles nae dat ons Subst Schout en Schepenen is gebleken t’recht vanden xl penn
betaelt te sijn aen C. van Sandijck volgens qe van Date den 30e October 1695 Des
t’oirconden is dese bij ons onderteeckent op den 11 e Novemb 1695
[handtekeningen]

Compareerde voorden Gerechte van Doorn Corns Thomasz van Waveren ende
v[er]claerden hij Compnt bij desen te constitueren ende machtigh te maecken S r
Dirck de Wijs wonende tot Wijck bij Duerstede omme uijt den naem en van wegen
den compnt te compareren voorden Ed: Gerechte der Stadt Wijck ende aldaer uijt
den naem en van sijnent wegen te cederen transporteren ende over te geven aen
Thomas Hendricksz ende Lodewijck Hendrickse van Waveren seecker vierdepart
van een huijsinge, staende aende Oostsijde ontrent het midden vande Peperstraet
In de kantlijn staat: ‘Dit hijpoteecq v[er]cogt aen[de] rentheffers en het Capl in minder[inge] der Cooppenn
gevalideert dus alhier gecasseert’.
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daer den yserman uijthanght, ende mede te bekennen dat de Cooppenn vandien
voldaen en betaelt sijn, Aldus gedaen ende gepasseert voor Johannis van Dam
Subst Schout in desen van Adriaen van Ossenb. Aris Jansz ende Jacob Petersz
Schepenen op den 11 gb 1695
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenb Schout Corns Jansz van Velpen ende Pieter Bus
Schepenen tot Doorn, doen cont dat voor ons Compareerde Corns van Muijswinckel
als speciale gemde van Geertjen Gijsberts van Schalckwijck wed. Jacob Dircxe van
Oostrum volgens proe van date den 5 Januarij deses Jaers 1696 voorden Nots Corns
van Sandijck ende seeckere getuijgen binnen Wijck te Duerstede gepas t alhier
vertoont ende voorgelesen mitsgrs Joost Dircxe van Oostrum ende v[er]claerden sij
Compnten in qe voornt te cederen transporteren ende over te geven aen ende ten
behoeve van Corns van Ysendoorn, seeckere huijsinge ende erve met de bepotinge
ende alle t’gene daerjnne aert ende nagelvast is staen[de] ende gelegen onder
desen Gerechte, strecken[de] voor uijt den Dorpe tot aent lant van Harmen van
Holten daer ten oosten de wed. van rutger van Velpen, ende ten westen de Heeren
wegh naest gelant ende gelegen sijn, Jtem Aembeelt blaesbalcken hamers, tangen,
ende voordere gereetschap tot de smederije dienende mitsgaders, yser en kolen met
een slijpsteen daer tegenwoordigh sijnde, jnde winckell gemaeckt ende ongemaeckt
op de last van tien stuijvers uijtgangh Jaerlijcx de kercke tot Doorn competerende,
voorders vrij goed, uijtgesondert s Heren ongelden, daer op sij Compnten t’selve
beloofde te vrijen en waren, als erfcoop recht is, mitsgaders alle voorcommer ende
voorplichten aftedoen volgens costume van[den] lande van Utrecht, bekennen[de]
vande totale cooppenn vandien, voldaen ende bet[aelt] te sijn ende sij Compnten
renun[cierende] dienvolgende daer van alsmede van alle actie recht ende
toeseggens mitsgrs van alle brieven ende bescheijden daer van roerende ende
spreeckende als ten behoeve van[den] gemelten Corns van Ysendoorn, ende sijnen
erven ende dit alles nae dat ons Schout ende Schepenen is gebleecken t’recht
van[den] xl penn betaelt te sijn aen P. Haeck de Jongh op den 30 7 b 1687 alsmede
het huijsgelt ende dubbelt huijsgelt, Sonder argh des t’oirconden desen bij ons
geteijckent opden 6 Januarij 1696
[handtekeningen]

Registratie
Op huijden den 10e feb 1696 Compareerde voor mij Hendrick Terbeeck van Coesfelt
Openbaer Notaris bij den Hove van Hollandt geadmitteert in s’Hage residerende, ter
presentie vande getuijgen naegenoemt den Hoogh Ed: Geb: Heere Nicolaes vander
Duijn Heere van rijswijck &c Bregardier ende Collonell te paert ten Dienste deser
landen ter eenre, ende den Hoogh Ed Geb Heere Johan Orroeick Generael Provoost
vande Legers van desen Staet, ter andere sijde, te kennen gevende sij Heeren
Comparanten, dat sijluijden onder den Gerechte van Doorn int Sticht van Utrecht,
pelle melle ofte door malcanderen hadden leggen v[er]scheijde partijen van Landen,
over welcke limietscheijdinge geschapen was tusschen haer Hoogh Ed: qtie ende
different te rijsen, goetgevonden ende geresolveert hebben, om die questie ende
different te prevenieren met malcanderen over de voorsz limietschijdinge te
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Accorderen op Conditien ende manieren hier naer volgen[de] namentlijck dat van nu
af aen ende ten eeuwigen dage soo voor haer Compnten als voor hare Erfgenamen
ende nacomelingen in eijgendom sullen toe behoren die landen waer op de palen,
tonende ofte afbeeldende de limiet scheijdinge sullen werden gestelt ende mette
letters R ende O sullen werden geteijckent, wel verstaende dat de landen die de R
sall aenwijsen sullen sijn ende blijven in eijgendom van nu af aen, ende ten allen
tijden aen[den] gemelten heere van Rijswijck sijne Erfgen[amen] ende
naecomelingen ende die landen die de O sal aenwijsen sullen sijn ende blijven in
eijgendom van nu af aen ende ten allen tijden aenden gemelten Heere Orroeick sijne
erfgenamen ende nacomelingen, sonder dat desen aengaende eenige verdere
scheijdinge van noden wesen sal ofte gepretendeert sal mogen worden houden[de]
sij heeren Compnten haer met dit accoort te vreden, sonder daer ietwes, soo in als
buijten rechten tegens te doen, ofte laten geschieden, Consenterende sij heren
Comparanten dat dese acte ter Secretarije van Doorn, door den Secretaris aldaer
sall werden geregistreert, Tot naercominge ende voldoeninge vant gene voorsz
staet, verbinden de voornoemde heren Comparanten hunne respective personen
ende goederen, deselve submitterende allen heeren hoven, rechteren ende
gerechten, ende specialijck den Hove van Hollandt, Aldus gedaen ende gepasseert
in s’Hage ter presentie van Hermen de Coninck ende Johan Boeckhoel als getuijgen
hier toe v[er]socht onderstont quod attestor ende was onderteeckent H:T:van
Coesfelt Notaris p. 1696
Gecollationeert Jegens sijn principale ende is daermede bevonden te
Accorderen bij
mij secretaris
J:V:Dam

Compareerde voorden Gerechte van Doorn Mr Anthonij van Reede als Ontfanger
vande gebenefe goederen sLants van Utrecht ende verclaerde hij Compnt in qt voornt
te Cederen transporteren ende in vrijen eijgendom over te geven aen ende ten
behoeve van Georgius Bos een mergen Bouwlants edoch zoo kleijn en groot tselve
volgens de Coopconditien gelegen is gelegen tot Doorn welck den Coper op den 23 e
feb 1695 ter Camere van Haer Ed: Mo: hadt gekocht en den voorsz Transportant in
sijn qt ingevolge van H: Ed: Mo: resolutie in date den 23 Januarij 1695 had doen op
veijlen, renuntieren[de] derhalven alsmede van alsodanigh recht en pretensie als de
Ed: Mo: Heeren Staten sLants van Utrecht aen het voorsz Land waren hebbende,
bekennende vande Totale Cooppenn bij desen te sijn voldaen belovende het
getransporteerde in sijn voors qt te vrijen en waren als erfcoop recht is, ende dit alles
nae dat ons Schout en[de] Schepenen is gebleken ’t recht van[den] 40 p bet[aelt] te
sijn volgens qe vanden Ontfanger rijnesteijn van date den 9 maert 1695 alhier
vertoont ende gelaten oock dat de reele ongelden tot den Jare 1695 toe incluijs
voldaen ende betaelt sijn, ende dit alles onder v[er]band] en submissie als nae
rechten aldus gedaen ende gepast voor Adriaen van Ossenberch Schout Jacob
Petersz ende Pieter Bus Schepenen opden 22 Julij 1696
[handtekeningen]
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Compe voorden Gerechte van Doorn Peter Meijndersz van Putten, ende v[er]claerde
hij Compnt (nae dat alvorens was v[er]toont den xl p voldaen te sijn aen L: de
Casembroot Ontfanger vanden xl p deser Provintie) te Cederen transporteren op te
draegen en in een volcomen eijgendom over te geven aen ende ten behoeve van
Corns Jansz van Ysendoorn, sijnen erven ende nacomelinge seeckere huijsinge
bepotinge ende beplantinge staende ende gelegen onder desen Gerechte daer
aende Oostsijde ’t schoolhuijs, ende aen[de] westsijde Jannighje Geurden naest
gehuijst is waer van de gront in eijgendom competeert de Diaconie arme alhier tot
Doorn, voornt, ende Jaerl[ijcks] tot erfpacht aen[de] voorgemelte Diaconie uijtgaende
is de somme van eene gulden tien stuijvers voorders vrij ende onbelast als alleenlijck
s’Heeren ongelden, ende hij Comparant renuntieerde daer van alsmede van alle
actie, recht ende toeseggens die hij op’t voorgenoemde goed soude mogen ofte
connen pretenderen, alles ten behoeve van voorgemelte Corns van Ysendoorn en
sijnen erven, Belovende ’t getransporteerde op de last als voren te vrijen en waren
als erfcoopo recht ende inden lande van Utrecht geb[ruijckelijck] is, Bekennende
vande totale Cooppenn vandien ten vollen voldaen ende betaelt te sijn, Aldus
gedaen ende gepasseert voor Adriaen van Ossenbergh Schout Pieter Bus ende
Cornelis Jansz van Velpen Schepenen oopden 26e Octob: 1696
[handtekeningen]

Compareerde voorden Gerechte van Doorn Adriaen van Ossenberch Schout tot
Doorn in qualiteijt als kerckmr met kennis en Communicatie van die vanden gerechte
voornt mitsgrs Doe Sijpesteijn, ende Wulphert Claesz twede kerckm r, oock in gevolge
vande acte van authorisatie bij die van[den] Gerechte voorsz op den 28 e December
1695 op hem vercoper gepasseert, ende verclaerde hij Comparant in voorgenoemde
qualiteijt te cederen transporteren ende in een volcomen eijgendom over te geven
aen ende ten behoeve van Jan Cornelisz Blanckesteijn ende sijnen erven seeckere
ontrent vier mergen lants de kercke van Doorn gecompeteert hebbende, dogh soo
groot ende kleijn als ‘tselve gelegen leijt onder desen Gerechte, daer aende oostsijde
de vrouw van Matenesse, ten westen den Coper selffs, ten noorden ’t Capittel St
Pieters ’t Utrecht, ende ten zuijden de Gojerweteringe ofte wie alomme met recht
daer naest geland ende gelegen zoude mogen wesen, vrij goed uijtgesondert
s’Heeren ongelden, daer op den Transportant in sijne qt ’t voorgenoemde goed
beloofde te vrijen en waren als recht is, Bekennende vande totale Cooppenn vandien
ten vollen voldaen ende betaelt te sijn Renuntieren[de] derhalven vant voornd lant
alsmede van alle brieven ende bescheijden daer van roerende ende spreeckende
alles ten behoeve van voorgemelten Blanckesteijn ende sijnen erven ende dit alles
nae dat ons Substituijt Schout ende Schepenen is gebleecken ’t recht van[den] 40 e
penn betaelt te sijn aen L. de Casembroot volgens quitantie van date den 3 e gb 1696
mitsgrs reele ongelden tot den voors Jare 1696 incluijs, Aldus gedaen ende
gepasseert voor Jan van Dam subst in desen van Adriaen van Ossenberch Schout
Aris Jansz ende Jacob Petersz Schepenen op den 4e Novemb. 1696
[handtekeningen]
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Op date ende conditien nabeschreven heeft Anthonis Cool vercoft ende in cope
gegeven aen ende ten behoeve van Corns Jansz van Velpen, dewelcke bij desen
oock in coop is aennemende een acker lants genaempt den Dristacker groot ontrent
een mergen, dogh soo groot ende kleijn als deselve gelegen leijt onder desen
Gerechte van Doorn streckende met ten eenen eijnde van[den] Hogenwegh tot
aen[den] Berch kant toe daer Oostwaerts Hendrick Cornelisz Blanckesteijn, ende
aende Westsijde den Hoogh Ed: Welgeb Heer van Sandenborgh &c naest geland
ende gelegen zijn ofte wie alomme met recht daer naest geland ende gelegen soude
mogen wesen, ende bij den Coper tot noch toe gebruijckt, ende dit voor ende om de
somme van vijff en twintigh Ca: gulden tot xx sts ’t stuck vrij gelt soo vanden xle
penningh Transport en vorder aencleven vandien welck alle bij den Coper sal worden
gelast ende betaelt , ende belangende de Cooppenn daer van bekende den vercoper
bij het onderteeckenen deses van voldaen ende betaelt te zijn, ende dit alles onder
verbant ende submissie als nae rechten Des ’t oirconden bij ons onderteeckent op
den 3e Augustij 1696 ende was onderteeckent Anthonis Cool 1696 Corns Jansz van
Velpen, onder stont mij present sectrs ende was onderteeckent J:V:Dam

Opden 11 October 1697 hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout, Cornelis Jansz
van Velpen en Harmen van Holten Schepen[en] tot Doorn ter presentie vanden heer
Ontfanger vanden xxe en xle penn deser Provintie ons getransporteert op seecker
stuck landts groot ontrent vijff mergen gelegen onder desen Gerechte int Tuijlland
toebehorende de wel Ed: Vrouwe Margareta Trip wed. wijlen den welgeb: Heer
Samuel de Marees in sijn leven heer van Meersbergen daer Oostwaerts Cornelis
Jansz van Velpen, westwaerts de Erfgenamen van Joan Bor, zuijtwaerts de
gojerweteringe, en Noortwaerts de Buntwegh naest geland ende gelegen leijt, ende
jegenwoordigh gebruijckt wordende bij Aert Jansz, welck landt wij naer onse beste
kennisse ende wetenschap voor een dartichste part geestimeert en geweerdeert
hebben in gereden gelde waerdigh te sijn de somme van drie en dartigh gulden
actum datum uts
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenberch Schout Pieter Bus en Reijer van Dijck Schepenen inden
Gerechte van Doorn Doen cond dat voor ons quam inden Gerechte Herman Corns
van Holten, ende v[er]claerde hij Compnt te Cederen transporteren ende in een
volcomen eijgendom over te geven aen ende ten behoeve van Jacobus Teunisz van
Hamersvelt sijnen erven ende nacomelingen seeckere huijsinge, erve, bergen,
Schueren, en Schaepschoten van outs genaemt den Hulck, en daer Jegenwoordigh
de Koning van Engeland uijthanght, met alle ‘tgene daer inne aert ende nagelvast is,
staende ende gelegen jn desen Dorpe, streckende Noortwaerts op tot aent landt
vanden Heere van Rijswijck, daer Oostwaerts denselven heere van rijswijck, ende de
Diaconie arme alhier, ende westwaerts Anna van Schaick off wie alomme met recht
daer naest gehuijst en geerft soude mogen zijn, bekennende mede vande totale
Cooppenn vandien voldaen ende betaelt te sijn, renuntieren[de] hij Compnt
dienvolgende daer van klaerlijck geheel en al, alsmede van alle oude brieven ende
bescheijden daer van roerende ende spreecken[de] alles ten behoeve vanden voorn
Jacobus Teunisz ende sijnen erven Belovende dienvolgende ’t getransporteerde te
vrijen en waren als erfcoop recht ende jnden lande van Utrecht gebruijckelijck is, als
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alleenlijck op de last van s’Heeren ongelden voorders vrij ende onbelast ende dit
alles naer dat ons schout ende schepenen is gebleecken ’t recht vanden xl e penn
voldaen te sijn aen L: de Casembrood tot rijnesteijn volgens quitantie van[den] 20 e
Novemb 1697 mitsgaders de reele ongelden tot Paesschen 1698 incluijs sonder argh
des t’oirconden bij ons schout ende Schepenen ondert[ekent] op den 8 e Meert 1698
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenberch Schout Harmen van Holten, en Cornelis Willemsz
Hooghlander, Schepenen tot Doorn hebben ten overstaen vanden Heere Leonard de
Casembroot tot rijnesteijn als Ontfanger vanden 20 e en 40e p deser Provintie, ende
ten v[er]soecke vande gesubstitueerde erfgenamen van Jo r Diderick van
Merenburgh, geestimeert twee dardeparten vanden groven ende smalen tiend vant
overste block van Tuijl, genaemt het Wilde landt onder desen Gerechte, wesende
Leengoed vande Proostdije vanden Dom, ende Oudemunster, gelijck wij deselve
estimeren bij desen, in gereden gelde waerdigh te wesen, de somme van drie
duijsent vijff hondert gulden, Actum den 19e Martij 1698
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Harmen van Holten en Cornelis Willemsz
Hooghlander Schepenen tot Doorn, hebben ten overstaen van[den] Heere Leonard
de Casembrood tot rijnesteijn als Ontfanger vanden 20 e en 40e penn deser Provintie
ende ten v[er]soecke vande gesubstitueerde Erfgenamen van Jo r Diderick van
Merenburgh, geestimeert twee dardeparten vanden groven ende smalen Tient vant
nederste block van Tuijll, genaemt den Tuijlschen Tiend, onder desen Gerechte,
wesende leengoed vande Proostdije vanden Dom ende Oudemunster, gelijck wij
deselve estimeren bij desen in gereden gelde waerdigh te wesen de somme van vier
duijsent gulden, Actum den 19e Martij 1698
[handtekeningen]

Ten v[er]soecke vande Collaterale Erfgen[aemen] vanden Heere van Rijswijck
hebben wij Adriaen van Ossenberch Schout Pieter Bus ende Harmen van Holten
Schepenen tot Doorn, ten ov[er]staen vanden Heere Leonard de Casembroot Heere
van rijnesteijn als Ontfanger van[den] 20 en 40 p deser Provintie het huijs
Schoonoort met de Landen daer aen behorende onder desen gerechte gelegen ende
bij gemelten heere van rijswijck naergel[aten] naer onse beste kennisse ende
wetenschap voorde helfte geestimeert en getaxeert in gereden gelde waerdigh te
wesen de somme van drie duijsent twee hondert vijftigh gul[den], Actum Doorn den
22e Septemb[er] 1698
[handtekeningen]

Ten v[e]rsoecke vande Collaterale Erfgen[aemen] vanden heere van rijswijck hebben
wij Adriaen van Ossenberch Schout Pieter Bus ende Harmen van Holten Schepenen
tot Doorn ten overstaen vanden Heere Leonard de Casembrood tot rijnesteijn als
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Ontfanger vanden xx en xle penn deser Provintie Doorneijck daer voor desen een
huijs op gestaen heeft met ’t gene daer aen behoort gelegen onder desen gerechte
en bij gemelten Heere van rijswijck naer gelaten naer onse beste kennisse en
wetenschap voor de helfte geestimeert en[de] getaxeert in gereden gelde waerdigh
te wesen de somme van vijff hondert gulden actum Doorn den 22 e September 1698
[handtekeningen]
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reijer van Dijck subs: in desen van Adriaen van Ossenberch Schout, Harmen
van Holten, en Pieter Bus Schepenen inden Gerechte van Doorn doen cont dat voor
In de kantlijn staat: ‘Compde de hr Gerard Cocq, als eijgr en possesseur vant goed schoonoort, en v[er]sochte
dat dese navolgen[de] papieren ten prothecolle mogte worden geregt, luijden[de] als volgt, Ext gesien bij de
Heere van Utr[echt] de respe eijsschen van preten[sie] en concurr[entie] voor Cois [Commisssarissen] van[den]
selven hove geinst, en[de] onder den hove gesur[geeerd], bij de Ed: Crediteuren van Nicolaes van[den] Duijn in
sijn leven Hr van rijswijk, sustinerende respectivel[ijck] te prefereren of concurreren, op de kooppen[ningen]
vandesselfs v[er]cofte en[den] nagelate goederen, gesien mede de rel[aes] van[den] deurwr en pander van[den]
gem: Hove daer bij blijct dat de uijtroepen in conformite van[den] resol[utie] van[den] selven Hove behoorl[ijck]
sijn gedaen, mitsgrs gesien mede de respe gebittelde eijsscher tusschen Jacoba Agnes theresa van bam, douariere
van wijlen den voorn Nicolaes van duijn eijsscherse in cas v[an] pret e ter eenre en[de] Johan dingstee sollicr
militair in sHage ofs geinteresseerde Crediten van[den] voorn[oemde] Hr v[an] rijswijk deb en ter andere sijde,
Jtem Did. ramp hr van steenhuijsen, Cabauw in griesoort, mede eij r in cas v[an] presen[tatie] ter eenre, en[de] de
voorn geintde Creden van[den] Hr v[an] rijswijk debatten ter andere sijde, en[de] nogh de voorn vro e douariere
v[an] rijswijk eijre ter eenre en[de] jacques signeur mede Credr van[den] selven Hr v[an] rijswijk, debattant ter
andere sijde, tvoors hof doen[de] recht, afgetogen het recht v[an] consign: rapport gelt, leges van Cois, subst
griff, het recht van dele sentie mitsgrs het zal[aris] v[an] deurwr en pander over de uijt gevallen bedragen[de] te
samen 308-5-0, heeft eerstel[ijck] geprefer[eert] en[de] prefereerdt mitsdesen, op de kooppenn van[den] huijse
schoonoort mette landerijen daer aen behorende Daniel ende Justus de Milaen Jmpnten van benefitie van jnvents
wegens de nalatenschap van alexandrina Criep, met een plechtb: van 3000 gl Capl in dato den 9 julij 1664 voor
schout en ger[echte] van Doorn gepast met drie jaren renten vandien, jaerl[ijcks] 120 gul[den] prefereerd nogh
op deselve kooppenn rochus van eede borger en houtcoper binnen Utr[echt] met 147-8-0 wegens gelevert houdt
aen[den] voorsz huijse Schoonoort v[er]staet wijders dat op de helfte van[den] selve kooppenn prefereren sall
den voorn Did: ram met een Capl van 2000 gl volgens de vestenis brief in dato den 26 jary 1699 waer af de
voorn Vroe van rijswijk haer leven langh geduren[de] de vruchten sal mogen genieten, preferende in alle de
vordere ov[er]schieten[de] penn de voorn vro e van rijswijck met 1411-10-0 bij deselve gedeboursr aen
v[er]scheijde p[er]sonen voor doodschulden van[den] voorn hr v[an] rijswijck, jtem de kerckm rs van rijswijk met
132-16-0 voort recht van[den] kerck van rijswijck, ten tijde v[an] begraeffenisse van[den] selven heer, waer naer
de voorn vroe van rijswijk nogh preten[deren] sal 6535-4-0, wegens een hofsted met ontr[ent] 22 mer[gen] lants
gelegen tot lis, haer aengecomen uijt den boedel van haer ouders, ende bij de hr en[de] vroe van rijswijck
voordeselve soe v[er]coft, nogh deselve met de soe van 9750 ter sake van een snoer paerlen en een Croiset de
amore bij deselve vroe van huwel[ijck] aengebracht, en[de] bij den voorn hr v[an] rijswijck huwel[cijk]
v[er]pand, en bij hem in mind: v[an] meerder soms ov[er]gegeven, reserverende deselve en[de] alle de vordere
Crediteuren hier voren genoemt, mitsgrs andries drieskercke gedaen t’utr[echt] bij mijne heeren en m rs van
outbroechuijsen, presid: smissaerd, van roijen, heeswijk, van bergen, mijdrecht, van[den] nijport, bol, ende
valckier raden inden voorsz Hove ende gepr[esenteert] den 20 xb 1707 onderstond, geext[raheert] uijt register der
civile senten, onder den hove berusten[de], en is voor soo veel dit ext[ract] aengaet, daermede bevonden
t’accorderen bij mij en[de] was ondert[ekent] W: Pesters, op huijden den 5 feb a o 1708 Compde voor mij
Melchior van Kleijnenbergh openbaer Nots bij den Hove van Holland gead t, binnen de stad haerlem resid: ende
voorde nagen: getuijgen den weled: Heere Diderick Ramp Heere van Cabauw &c &c wonende binnen dese stad
mij nots bekend, ende bekende hij here Compnt op de krachtigste wijse sijn ed t eenigsints doenel[ijck] te Consten
ende volmachtigh te maken mitsdesen den EE: Jacobus Woerman procur voorden Ed: Hove van justitie binnen
de stad utr[echt], ome uijt sijn Hre Compnts name ende van sijn Ed: Wegen te jnnen vorderen en onts: van[den]
wel Ed: Heere griffier van hooggem: Hove, sodanige so e van] 2000 gl Capl, als gem: Hre Compnt bij sentie v[an]
preferen[tie] van[den] selven Hove gehouden, ov[er] de v[er]cofte en gediscusseerde goederen van[den] hr
Nicolaes vander Duijn, in sijn leven hr van rijswijk &c op den 20 xb 1707 sijn geadjndic: ende toegewet ende
inde helfte van[den] koopenn vande huijse Schoonoort mette landerijen daer aen behoren[de], volgens de
vesteniss brief ten prothocolle te doen roijeren, alsmede ome in sijn hr Compnts ziele, ende name de
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ons quam in[den] ger[echte] vro. Jacoba Agnes Theresa van Bam weduwe wijlen
den heer Nicolaes vander Duijn in sijn Ed: leven Heer van Rijswijck, Bregardier ende
Collonel van een regiment Cavalerije ten dienste vanden staet der v[er]eenighde
Nederlanden, ende v[er]claerden bij affreecke tusschen haer Vrouwe Compnte ende
den hr Diderich Ramp heer van steenhuijsen &c, in qt als Erffgenaem vanden oock
wel Ed: heer Cornelis de Nobelaer in sijn leven heer van Cabauw de Vroe
Comparantes eerste Man zar, wegens schulden ende lasten vandien gemeijnen
boedel voor sooveel deselve voor hare portie daerinne te betalen hadde, in Junio
1686 gehouden ende gesloten schuldigh te sijn gebleven, een som e van twee
duijsend gulden. ende dat geaccordt was dat die some niet eerder soude worden
voldaen als naer de vroe Compntes doodt bij derselver Erffgenamen buijten eenige
interesse, ende dat haer Ed: middelerwijlen aengehouden sijnde om daer voor
suffisante verseeckeringe te doen, dat sij vrouwe Compnte bij desen ten behoeve
van gemelten heer van Steenhuijsen ende sijn Ed: Erfgenamen voorde voldoeninge
vande voorsz. twee duijsent gl in voegen voorsz special[ijck] was v[er]bindende de
helfte van een huijsinge ende hofstede van outs genaemt Schoonoort onder desen
Gerechte gelegen met sijn tuijnen boomgaerden bepotinge ende beplantinge, daer
onder ontrent drie mergen acht en sestigh roeden tient vrij mitsgaders nogh een
hoeveniers woninge, twee duijffhuijsen stallingen, bergen vrij thiend schaepskot met
een drift tot boven aenden bergh toe, alsmede nogh een boere woninge met een
hoybergh, daer bij staende, te samen grood vijff en dartigh mer[gen] een hondert vier
en dartigh roeden belast alleen in het geheel met een plechte van drie duijsent
gulden ten behoeve vanden heer Johan de Milaer, noch een en twintigh mergen vier
hondt roeden lants genaemt den Doorneijck gelegen bij den Dorpe van Doorn
bestaen[de] soo in bouwland houd gewas stegen, en opgaende bomen daer aen
behorende, belast met ses stuijvers Jaerl[ijcks] ten behoeve van[den] Domeijnen
s’Lants van Utrecht, en tien stuijvers Jaerl[ijcks] de kerck van doorn daer uijt
competerende, sijnde vorders met gene speciaele hijpotequen belast van welcke
beijde partijen staende houwel[ijck] vande vrouwe Compnte metten heer van rijswijck
zar aengecoft sijn, ende waer van de wederhelfte alsulcx behoord aenden boedel van
gemelte heer van rijswijck za: ten eijnde om in cas van wanbetalinge van het voorsz
capitael in voegen als voren het voorsz Capitael van twee duijsent gulden daer aen
te weten aende voorsz eene helfte soude connen werden verhaeldt, ende v[er]sochte
de Vroe Compnte hierinne gecondt, ende het voorsz speciael hijpoteecq daer voor
pantbaer ende exll verclaert te worden t’welck mits desen geschiet is (naer dat ons
substituijt schout ende schepenen is gebleecken ’t recht van[den] xl e penn voldaen te
sijn aende Heere Baerle als Ontfanger van[den] xl e p deser prove volgens quitantie
van date den 26e Januarij 1699 des t’oirconden bij ons ondert[ekent] op den 26e Jarij
1699 voorsz
[handtekeningen]
deugedelijckheijt van[den] schult te v[er]claren, ende v[er]eijste cautie de restituendo te stellen, alle actens soo
wegens het stellen van contraborgtogt, als andersints t’onderteeckenen, mitsgrs sijn heer Compnts p[er]soon en
goederen te verbinden met de ontfangene penningen sijn Heer Compnts schriftelijcke ordre te volgen ende voorts
alles meer te doen, soo gnael als speciael als hij Heere Compnt selfs present sijnde, doen soude konnen, al waer
’t schoon dat breder ende speciaelder last dan dese daer toe wierde gerequireerd, met belofte van aprob, ende
ratificatie, alles onder v[er]band en submissie als nae rechten aldus gepast binnen Haerlem voornt present Aelst
de bruijn, ende Theodorus Elout als getuijgen ende was getekend m: van Kleijnenbergh Nots 17 2/5 08
pub[licq], onderstondt bekenne ick ondergesz ingevolge van[den] bovenstaende proe ontfangen te hebben de
some van twee duijsend gul[den], hier boven breder uijtgedruct, en dat uijt handen vanden heer griffier pesters
actum den 18e feb 1708 en was ondert[ekent] Jan Woertman verder stond accoord met de pnaele onder den hove
berustende ende was ondert[ekent J:D Water’.
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Wij Adriaen van Ossenberch Schout, Pieter Bus en reijer van Dijck Schepenen
inden Gerechte van Doorn doen cont dat voor ons quam inden Gerechte Paulus
Stael Nots s’hoofs van Utrecht als speciale gemachde van[den] Heer Johan Meerman
Gerritssoon woonachtigh tot Delff, v[er]mogens proe den 24e Octob. 1697 voor Dirck
Woertman Notaris en Getuijgen binnen Utrecht gepasseert alhier v[er]toont en op
gelesen, en v[er]claerde in die qualite te cederen transporteren en in vollen
eijgendom over te geven aen ende ten behoeve van de Heer Johan Pit, ende sijne
nacomelingen seecker Creupel Bosie, met een schaeps drift nae den Bergh en twee
stucken Boulants, het eene genaemt den Bocam, en het andere den Bieracker, met
de plantagien daer op staende, groot ontrent samen vijff mergen gelegen nae den
Berch, voor het huijs Cleijn Geresteijn, gelegen onder desen Gerechte,
renun[cierende] hij Compnt daer van, mitsgrs van alle actien recht en toeseggens,
die sijns Compnts heer pnael daer aen hadde, geheel en al ten behoeve van gemelte
Jan Pit, Bekennende v[er]volgens hij Compnt dat de Beloofde Cooppenn sijn
voldaen, Beloven[de] derhalven hij Compnt ’t voorsz getransporteerde te sullen vrijen
en[de] waren als erfcoop recht is, en dit alles nae dat gebleecken is t recht van[den]
40e p bet[aelt] te sijn Aldus gepast op den huijse Cleijn Geresteijn den 31e Aug: 1699
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenberch Schout Cornelis Willemsz Hooghlander ende Jan van
Spijckhorst Schepenen inden Gerechte van Doorn, doen cont dat voor ons quam
inden Gerechte Aris Jansz wonende op ’t Zant, als man ende voocht van Aeltie
Tonis, Geertie Tonis, weduwe van Tonis Gerritsz, Tonis Jansz, als getrouwt sijnde
aen Jannigie Tonis, Gerrit Evertsz van Daetselaer als in huwelijck hebbende Gerrigie
Tonis, ende Adriaen Tonisz bejaert Jonghman wonende tot Driebergen te samen
kinderen ende Erffgenamen van Tonis Tonisz, ende Willempie Claes gewesene
Echtelieden onder Hardenbrouck, ende verclaerde sij Comparanten te Cederen,
Transporteren ende in een volcomen eijgendom over te geven, aen ende ten
behoeve van Reijertie Elis, lest weduwe van Jan Cornelisz Blanckesteijn wonende op
Sterckenburgh seeckere ontrent vijff mergen Bouwlants gelegen onder desen
Gerechte daer Oostwaerts den Broeckwegh, ende westwaerts het Geesthuijs binnen
Utrecht naest geland sijn, wesende vrij allodiael goedt, met sodanige gerechtigheden
en servituijten tam active quam passie daer toe specterende, renuntierende sij
Comparanten daer van, mitsgrs van alle actie recht en toeseggens die sij
Comparanten daer aen hadden ten behoeve vande voorgemelte wed Blanckesteijn
ende haeren erven, Bekennende mede vande totale Cooppenningen vandien
voldaen ende betaelt te sijn, Belovende Dienvolgende t voornoemde
Getransporteerde te vrijen en waren als Erff coop recht is alleenlijck op de last van
s’Heeren ongelden vorder vrij ende onbelast ende dat alles nae dat ons schout ende
Schepenen is gebleecken t recht vanden 40e p bet[aelt] te sijn aenden Ontfanger
Baerle volgens qe van date den 23 7b 1699 mitsgrs de reele ongelden tot de voorsz
Jare van 1699 in cluijs Aldus gepast op den Gerechtscamer tot Doorn opden 23e
Novemb 1699
[handtekeningen]
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Wij Adriaen van Ossenberch Schout Pieter Bus, ende Jan van Spijckhorst
Schepenen inden Gerechte van Doorn doen cond dat voor ons quam inden Gerechte
Cornelis Jansz vande Laer als in huwel[ijck] hebbende Ebbertie Lauwen te voren
wede ende boedelharster van Gerrit Tijmansz ende de voorn Ebbertie Lauwen soo
voor haer selven mitsgaders als ’t recht bij maeckgescheijt van[den] 20 e febrij 1696
becomen hebbende tot de naebeschreve Hofstede, ende Landerijen ende
verclaerden sij Comparanten te Cederen transporteren, ende in een volcomen
eijgendom over te geven aen ende ten behoeve van de Heer Johan Pith, eene
hofstede met eene mergen lant daer Jan van Amerongens Erfgenamen boven, ende
Maria Maghdalenen Autaer tot Wittevrouwen naest gelant ende gelegen sijn Jtem
vier en dartigh ackeren, off stucken lants, daer van d’eersten acker met den eenen
eijnde affleijt voorde Herbergh van Stoppelenbergh, ende d’andere stucken soo
voorts Oostwaerts te Veenwaerts omme, daer de heeren van Ste Catharijnen
t’Utrecht ende Maria Maghdalenen Autaer voornt, eerst Taetsen nacomelingen ende
dat Clooster ende de Heeren van Wijck te Duerstede naest gelegen sijn, mitsgrs
nogh twee ackeren lants, houdende ontrent vijff mergen, in Tuilrebrouck gelegen,
daer boven naest gelegen sijn de Heeren van S te Catharijnen ’t Utrecht ende
beneden Maria Maghdalenen Altaer voornt ende nogh een stuck lants houdende
ontrent seven mergen, gelegen in het voorsz Broeck, geheten die Geer, daer boven
Hendrick van Zijls Erffgen[amen] ende beneden die nacomelingen van Jan
Wijndiepsen naest gelegen sijn, off wie alomme met regt naest de voorsz: goederen
mochte gelandt off gelegen wesen, sijne erff pacht goed behorende tot het Barbara,
ende Laurentii Gasthuijs binnen Utrecht op een Erfpagt off Canon van ses en een
halve goede oude Vranckrijckse schilden off die regte waerde daer van, als die
Ecclesio van Utregt van Haren Erfpagten indertijt de betalinge ontfangende sijn en
twee goede pagtcapoenen, ende daer toe nogh vijff oude penningen alles breder als
bij den Erfpagt brieff daer van laestelijck op den 18 e Augustij 1695 bij de Heeren
Huijsmren indertijt mitsgrs de gemene broeders ende regenten vant Gemelte
Gasthuijs uijtgegeven, Jtem nogh twee mergen lants met alle sijne bepotinge ende
beplantingh daer op staende, mede gelegen onder desen voorss: Gerechte breder
v[er]metl bij den Transport brief in dato den 19e Junij 1659 alleenlijck op den last van
tien stuijvers die Jaerlijx uijt een gedeelte vant voorss lant tot Tins aen[den]
Domeijnen s’Lants van Utrecht betaelt moeten worden, ende laestel[ijck] nogh
ontrent sestien mergen landt, met een huijsinge ende vorder getimmer van schueren
bergen, mitsgaders, bepotingh ende beplantingh soo alle ’t selve staende ende
gelegen is onder desen Gerechte streckende deselve landen vanden benedenwegh
int Tuijlland tot den bovensten Turffwegh, daer aende oostsijde Cornelis Jansz van
Velpen, ende aende westsijde Teunis Cool naest geland ende gelegen sijn, off wie
daeroe off aen met regt mogte gelegen wesen, in dier voegen als het bij de
vercoopers Jegenwoordigh gebruijckt wordt, sonder dat de Comparanten in eenige
onder off overmaet willen gehouden wesen ende dit alles uijtgesondert den acker int
Wildelant gelegen die vrij van ongelden is ende sij Comparanten renuntieerden daer
van klaerlijck geheel en[de] all ten beheove van meergemelte Heer Johan Pith en
sijne nacomelingen Bekennende mede vande totale Cooppenn vandien voldaen
ende betaeld te sijn, Belovende dienvolgende ’t getransporteerde te vrijen en waren
als Erffcoop regt is, Alleenlijck op de last vanden Jaerlijxen Erfpagt ende Thins, hier
voren gemelt mitsgrs s’Heeren Ords ongelden voorders vrij en onbelast, ende dit
alles nae dat ons Schout ende Schepenen is gebleecken ’t regt vanden veertigsten
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penn betaeldt te sijn Aenden Ontfanger Baerle volgens quitantie van date den 6 e
Decemb 1699 mitsgaders de reele ongelden tot dat deses toe Aldus gedaen en
gepasseert op den Gerechtscamer tot Doorn opden 19 e December 1699
[handtekeningen]

Ten versoecke vande Wel Ed: geb: Heer Dubslaff van Eicksted &c. hebben wij
Adriaen van Ossenberch Schout, Jan van Spijckhorst, en Jacob Petersz Schepenen
inden Geregte van Doorn ten ov[er]staen van Aelbert Spithoven en Gerrit van
Muijswinckel Mr Timmer en Metsellieden geestimeert de materialen van seeckere
huijsinge staende op de gront van Welgemelte Heere Eickstedt toebehorende Jacob
Jans van Doncelaer sonder sant, calck off arbeyts loon, in allen schijn ende regt off
die vande grondt geamoveerdt, ende gedissolveert ware, Eerstelijck het hout, yser,
en glas werck mitsgaders ’t dack, geestimeert ter somme van sestigh gulden Jtem de
stenen op dertigh gulden, Jtem een vijff roedigen bergh met sijn toebehoren op een
some van dertigh gulden, Jtem nogh een vier roedigen bergh op twintigh gulden,
Jtem een schaeps schuer op twee en twintigh gulden, mitsgaders nogh een
wagenschuertien, op een somme van agt gulden, verder hebben wij schout en
schepenen geestimeert de bomen inden boomgaert, als seventien appelbomen,
ieder op tien stuijv: ses peerbomen t stuck op vyftien stuijvers, veertien kersbomen t
stuck op vier stuijvers, alles in convormite vande Ord: van[den] Ed: Mo: Heeren
Staten s’Lants van Utrecht ten dien fine geemaneerd, Aldus geestimeert opden 7 e
feb 1700
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenbergh, Schout, Pieter Bus, en Jacob Petersz, schepenen
inden Geregte van Doorn, doen cont dat voor ons quam inden Geregte, Pieter
Voorburgh, ende v[er]claerde hij compnt te cederen, transporteren, en in een
volcomen eijgendom over te geven aen ende ten behoeve van Peter Petersz een
hoeckie ofte eijntie van een acker lants groot ontrent twee hondert roeden, ofte soo
groot ende cleijn als ’t selve gelegen leijt in den engh in desen Geregte met een
huijsie daer op daer ten oosten de Heeren van St. Pieter t’Utregt, Zuijt, en
Westwaerts de Erfgenamen van Jan Janse Westenengh Zar, ende noortwaerts de
Bunt, Competerende Willem Janse de Bode ende hij Compnt renuntieerde daer van
claerl[ijck] geheel en al alsmede van alle brieven en bescheijden daer van
spreeckende alles ten behoeve van[den] voorn[oemde] Peter Petersz. Bekennende
mede vande totale cooppenn[ingen] voldaen te sijn. Belovende dienvolgende ’t
getransporteerde te vrijen, en waren als erfcoop regt is, alleenl[ijck] op de last van
s’Heeren ongelden, vorder vrij en onbelast, ende dit alles nae dat ons schout en
schepenen is gebleecken ’t recht vande Joe ende betaelt te sijn aenden ontfanger
Baerle, mitsgrs de reele ongelden tot dato deses toe, dogh en sal den voornoemden
Peter Petersz ’t voors: getransporteerde niet v[er]mogen te alieneren off beswaren,
sonder speciael consent vande Diaconie van desen Dorpe Aldus gedaen en gepast
op de Gerechts Camer tot Doorn op den 22e febry 1700
[handtekeningen]
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Registratie
Aende Ed: Mo: Heeren Staten s’Lants van Utregt, ofte haer Ed: Mo: Ordinaris
Gedeputeerdens
Geven oitmoedel[ijck] te kennen schout ende Geregte van Doorn, dat de gemeene
wegh tusschen Doorn, ende Driebergen door den continuelen regen, ende
quaetweder soo onbequaem is geworden, dat deselve niet wel en is te gebruijcken,
ende bij nae onmogelijck om de voorsz wegh te connen maecken, ten sij dat door de
voorsz: gemene wegh worden geleyd vier â vijff bequame heulen om door deselve ’t
water te connen losen inde Goijerweteringe, ende alsoo de supplnte ’t gene voorss:
is gaerne souden sien tot het gemene beste soo keeren sij haer toe Ued Mo:
oitmoedelijck versoeckende, dat Ued Mo: gelieven te Ordonneren dat door de
voorss. wegh werden geleijt vier off vyff goede en bequame heulen, om door deselve
het water te connen losen, off anders dat Ued. Mo. sodanigh gelieven te Ordonneren
als deselve tot Gemene beste sullen oordeelen te behoren. Dit doende &c onder
stont Ter Ordonnantie vant Geregt ende was get[ekent] J:V:Dam secretrs in Capite
stont Geappoincteert de Gedeputeerden vande Staten s’Lants van Utregt,
v[er]soecken, en committeren, de Heeren Ruijs, van Natewis, ende Spoor, om dese
te examineren, den schout van Doorn daer op te horen, ende daer van te
rapporteren, Gedaen t’utregt den 2e Decemb 1698 onder stont Ter ordonnantie als
boven ende was onderteijkent P: Voet van Winssen verder stont geappnt De
Gedeputeerden vande staten s’Lants van Utrecht gehoort het rapport vande heeren
haere Ed: Mo: Gecommitteerden, die de Geerfdens als in desen hadden gehoort en
dewelcke hadde aengenomen de wegen hier bij geroert behoorlijck rijclaer, ende
bruijckbaer te doen maecken, ende onderhouden, ordonneren de supplnten Jaerlijx
over de voornoemde wegen een schouwe te voeren, ende, die te laten repareren tot
costen vande voorss Geerfdens Gedaen t’utregt den negenden gb 1699 onderstond
Ter Ordonnantie als boven ende was onderteijckent P: Voet van Winssen agter op
den rugge stont geschreven De Weduwe Westenengh neemt aen de Wegh ten
eeuwigen dagen wel te onderhouden, ende des winters een wegh over haer land t
laeten boven haer Hofstede daer ’t water altijd inde Orde Wegh staet
Gecollationeerd Jegens sijn pnael ende is bevonden daermede t’accorderen bij mij
J:V:Dam

Ten Versoecke vande Collaterale Erffgenamen van Jannigie Anthonis Haerman in
haer leven huijsvrouw van Anthonis Jansen Haerman hebben wij Adriaen van
Ossenberch Schout, Cornelis Willemsen Hooghlander, ende reijer van Dijck
Schepenen inden Geregte van Doorn, ten Overstaen vanden Heere J: Baerle als
Ontfanger vanden xx en xle penningh deser Provintie, de helfte in acht mergen bouw
en buntlant sijnde Leenroerigh aenden huijse Cuijlemborgh gelegen onder desen
geregte bij de voorn Jannigie Anthonis nagelaten, geestimeert ende gewaerdeert in
gereden gelde waerdigh te wesen de somme van drie hondert vijftigh gul[den],
Actum Doorn voornt opden 13e Augustij 1700
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[handtekeningen]

Ten versoecke vande Collaterale erffgenamen van Jannigie Anthonis Haerman, in
haer leven huijsvrouw van Anthonis Jansen Haerman hebben wij Adriaen van
Ossenbergh schout, Cornelis Willemsen Hooghlander, ende reijer van Dijck,
Schepenen tot Doorn, ten Overstaen vanden Heere J: Baerle, als Ontfanger vanden
xx en xle penningh deser Provintie de helfte in ontrent vijff mergen Bouw en onlant
gelegen onder desen Geregte geestimeert ende geweerdeert naer onse beste
kennisse in gereden gelde weerdigh te wesen de somme van een hondert gulden,
Actum Doorn voornt op den 13e Augustij 1700
[handtekeningen]

Registratie
Wij Gijsbert Johan van Hardenbroeck, Heer van Hindersteijn, vrij Heer van
Giessenburgh en Giessen Nieuwkerck &c doen cont allen luijden, dat voor ons, ende
mannen van Leen naer beschreven gecompareerd is gerrit van Gerversoort, als man
ende voogt van desselffs huijsvrouwe Geertien Aertsen tes in plaeste van desselffs
schoonvader Aert Cornelis Tes, en droegh op in onsen handen als in des
Leenheeren handen een stuck ofte twee kampies tiend vrij land geheten de pijper
leggende in den Geregte van Doorn, digt bij de wintmolen, aldaer boven Jo r Johan
van Oostrum Heere van Moersbergen, voortijts Baren Grauwert, ende Beneden
Cruijsbergens stege naest geland en gelegen sijn, streckende van[den]
dwaersgruppel met het eene eijndt ten berghwaert op tot die bouwinge van
Cruijsbergen, ende men vanden huijse van Hindersteijn te leen behoud, renuntieerde
en v[er]teegh vandie voornoemde landen, ende van alle actie regts en toeseggens sij
daer aen hadde ende mede van alle brieven en bescheijden daer aen specterende
klaerlijck geheel en d’al tot onsen behoeven dat wij onsen vrijen wille daermede doen
mogen alsoo die mannen van leen wijsde dat regt was, dit gedaen wesende terselver
tijd hebbende wij daermede v[er]leijte en beleendt, gelijck wij v[er]leijen en
v[er]leenen mits desen Jegenwoordige brieven Nicolaes Adriaense van Ossenbergh
met de voorss: landen, soo deselve hier voor beschreven ofte bepaelt staen, te
houden van ons ende onse hofstadt Hindersteijn, en van onse nacomelingen en
besitters derselver hofstad voorss: Nicolaes Adriaense van Ossenbergh ende sijn
nacomelingen tot eenen rechten goeden onsterffelijken erfleen, en te
v[er]heergewaden als het v[er]schijnt met een paer witte hantschoenen, behoudens
ons en een ider sijn goedt regt, ende geregtigheijd, ende heeft Adriaen van
Ossenbergh schout tot Doorn, als vader en voogt van desselffs onmundigen soon
Nicolaes Adriaens. van Ossenbergh ons eed, huld en manschap gedaen, die wij hem
afgenomen hebben naer behoren, onder die conde nochtans dat wij den
voorn[oemden] Nicolaes Adriaenss. van Ossenberch gehouden blijft, dat wanneer tot
sijne mundige Jaren gecomen sal wesen, aen ons selfs ofte wel aen onse
nacomelingen huld, eed, en manschap te doen, hier waren aen en over doen dit
geschieden, Aert Volckers, en Gerrit Hardenbergh, als getuijge bij gebreecke van
Leenmanne des huijse van Hindersteijn in kennise der waerheijt soo hebben wij
desen ondert[ekend], en onsen zegel hier aen doen hangen, geschreven int Jaer
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onses Heren 1687 opden 16e dagh meij, ende was ondert[ekend]
G:J:V:Hardenbrouck,
Accordt met sijn pnael bij mij
J:V:Dam sectrs

16Wij

Adriaen van Ossenbergh Schout Pieter Bus, ende reijer van Dijck, Schepenen
inden Gerechte van Doorn Doen cont dat voor ons quam inden Geregte Thomas
Hendrixen van Waveren voor hem selven ende hem sterckmaken[de] voor sijnen
Broeder Lodewijck Hendrix Jegenwoordigh absent, Compareerde mede Hendrick
Thomas van Waveren die sijn selven mede sterckmaeckt ende de rato caveert voor
sijn voorn soon Lodewijck Hendricks ende v[er]claerde sij comparanten wel ende
deuchdelijck schuldigh te wesen aen ende ten behoeve van Cornelis Janse van
Velpen en sijnen erven de somme van vier hondert Carolij guldens tot xx stuijvers het
stuck spruijtende uijt saecke van aengetelde penningen bij ons ten vollen ontfangen
ende in onsen oirbaer geemploijeert Belovende daer van tot intresse te betalen
Jegens den penn[ingen] vijff en twintig sijnde twintigh gulden Jaerlijx waer van het
eerste Jaer renten omgecomen ende v[er]schenen sal wesen den elffden November
seventien hondt een, ende soo voorts Jaerlijx ende alle Jaer ter volle afflossinge toe
gedurende die t’allen tijden en tot v[er]maninge sal mogen ende oock moeten
geschieden mits malcanderen drie maenden te voren waerschouwende, daer bij
leggende d’alsdan v[er]schenen ende onbetaelde renten, stellende sij Compnten tot
een speciael hypotheecq ende onderpant voorden voorss hooftsomme ende Jaerlijxe
renten, den eijgendom van ontrent veertien mergen lants gelegen onder desen
geregte van Doorn, Daer Oost, ende Westwaerts t Capittel ten Dom t’utregt, ende
Zuijtwaerts de Gojerweteringe ofte wie alomme met regt daer naest geland ende
gelegen soude mogen wesen, ende voorts gnaelyck alle haere compntes persoonen
ende goederen, deselve onderwerpende den Ed: Hove t’utregt, ende allen anderen
regteren, v[er]souckende sij compnten in alle t gene voorss. gecond t ende de voorss:
speciale en gnale hypothequen v[er]claerd te worden pantbaer ende Exll t welck bij
desen geschied is, verclarende sij compnten dat ’t voorss. hypotheecq niet anders en
is belast als met nogh een plegte van acht hondert gulden ten behoeve vanden voorn
Cornelis Janse van Velpen gepasseert renuntierende ende buijten gaen[de] de
exceptie dat geen gelt geteld en soude wese sulx dat tot bewijs van die geen ander
als dese vereijst word, ende dit alles nae dat ons schout ende schepenen is
gebleecke ’t regt vanden 40e p[enning] betaeld te sijn aen Cornelis van sandyck tot
Wyck volgens twee Distinctien de een van date de 2 febrij 1698 ende d’andere
van[den] 2 xb 1699 met de respective registratie ter secretarij der stad Wijck voornt
Des t’oirconden bij ons ondert[ekent] in Doorn opden 17e Jarij 1701
[handtekeningen]

In margine staat: Dit hypoteecq [verc]ogt aen[den] rentheffers en ’t capittel gevallen in mindering der
Cooppen[ningen].
16
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Wij Adriaen van Ossenbergh schout, Corns Willems. Hooglander, en Jan van
Spijckhorst schepenen tot Doorn, Doen condt dat voor ons quam inden Geregte De
Hr Mr Jacob Godin schepen ende raidt der stad Vere in Zeland, voor sijn selven,
mitsgrs als speciale gemde van sijn Ed: swager de heer Adriaen Verelst eerste
regerende Burgemr der voorsz stad Vere als in huwelijck hebbende vrouwe Margarita
Maria Godin, oock voor hemselven, alsmede in qt als voogt over Je Wijnanda Godin,
ende nogh denselven Heer Burgemr Verelst als gemde vanden Wel Ed; Heer Jacob
Godin, heer van Maersenbroeck Boelesteijn, &c. sijn mede voogt van gemelte Jo e
Wijnanda Godin, als bij proe op den 28e Julij 1699 voor rombout van Veckhoven Nots
ende seeckere getuijgen binnen de stad Utregt gepasst Inhoudende deselve onder
anderen de magt van substitutie, als oock den voorn heer Verelst nevens gemelde
heer van Boelesteijn tot de v[er]copingh vande navolgende goederen mede soo bij
de Ed: Achtb. Magistraet der voorss. stad Vere als (voor soo veel des noot sij) bij de
Ed: Mo: Heren Staten van Zeland special geauthoriseert te samen met en neffens
den voorn here compnt nagelaten kinderen vanden heer Louis Godin, en vrouwe
Anna Maria Schuyl van Walhoorn, gewesene echteluijden, als oock universele
Erfgenamen van wijlen de Heer Wijnand Schuyl van Walhoorn de Jonge in sijn Ed e
leven Canonick ten Dom t’utregt haerlieder overleden Oom, volgens pro e op den 19e
Aug: 1700 voor Pieter Hekelbeke nots ende seeckere getuijgen binnen de voorss:
stad Vere in Zeland gepasst, alhier vertoont, ende in onsen registre geregistr[eert]
ende v[er]claerde in dier qt, ende in kragte vanden voorss: proen te cederen,
transporteren ende in vollen eijgendom over te geven, aen ende ten behoeve van
Arris Janss. wonende op’t Zandt onder desen Geregte van Doorn, seeckere huijse
ende hofstede van outs genaemt Vossesteijn, met voorburgh, stallinge, Coets en
duijvenhuijs Jtem boere huijsinge, Bergen, schaeps-schuer met sijne laenen,
Bosschen, en vorder gerimmer, bepotinge ende beplantinge, Jnsgelijx Bouw ende
weijlanden, Boomgaert, ende hof aenden anderen tsamen groot als bij de Caerte
daer van sijnde negen en vijftigh mergen vijff hondt negen en veertigh roeden met
twee woningen daer op staen[de] alle gelegen onder desen geregte van Doorn
voorss. aen off ter sijden de Wegh tussen Driebergen, ende desen Geregte, met een
laen, streckende tot aenden here anders genaemt den Arnhemsen wegh wesende
vrij allodiael goed, uijtgesondert dat daer aen off onder begrepen is twee mergen
leengoets vanden huijse van Hindersteijn in Nederlangb[roeck] te Leen gehouden
wordende, edogh soo groot ende cleijn als alle de voorstaen[de] landerijen, met sijne
appendentien ende depententien vandien sijn leggende te stoten met de voet, en
sulx soo en in dier voegen als de gemelte kinderen ende Erfgen[aemen] vande Heer
Louis Godin, en Vroe Anna Maria Schuijl van Walhoorn, gewesene echtelieden
deselve gepossideert hebben, ende voorts met de geregtigheden, ende servituten,
tam active quam passive daer toe van outs specterende ende op sodanige lasten
van s’heren ongelden, schattingen, ende lantlasten alsmede den thiend als buren
boven ende beneden daer uijtgaende, niet uijtgesondert, alles ingevolge van[de]
Coopced. daer van opden 8e xb 1699 voorden voorn[oemde] Nots Veckhoven ende
seeckere getuijgen gepast, ende den heere compnt in qt als voren, ende in kragte
vanden voorss. proen renun[tierende] ende v[er]teegh van deselve gecedeerde
goederen, ende van alle actie regt ende toeseggen Hij Heere Compnt ende sijne
pnaelen daer aen hadden, ende van alle brieven en bescheijden daer van roerende
ende sprekende, Belovende ’t voorss. getransporteerde te vrijen ende waren als
erfcoop regt is nae costume vanden lande van Utregt, Bekennende hij here compnt
dat de totale cooppenn[ingen] vandien ten vollen voldaen en betaelt sijn sonder argh
&c. Actum den 20e Augustij 1700.
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Mij present
J:V:Dam

Registratie
Extract
Op huijden den 19e Aug: 1700 Compde voor mij Pieter Hekelbeke Nots openbaer bij
den Ed: Hove Provintiael van Holland Zeland, ende Westvrieslant geadmitteert,
binnen de stad Vere in Zeland residerende, ter pntne vanden nagenoemde getuijgen,
de Hr Adriaen Verelst eerste regerende Borgemr der voorss. stad, als in huwel[ijck]
hebben[de] Vrouw Margaritha Maria Godin voor hem selven, alsmede in qt als voogt
over Jue Wijnanda Godin, ende noh denselven Hr Borgemr Verelst als gemde
van[den] Wel Ed: Hr Jacob Godin, heer van Maerssenbroeck Boelesteijn &c. sijn
mede voogt van gemelte Jue Wijnanda Godin volgens proe opden 28e Julij 1699 voor
rombout van Vechoven nots, ende seeckere getuijgen binnen de stad Utregt gepas t
Jnhoudende deselve onder anderen agt van substitutie, mitsgrs den here compnt
nevens gemelten Heer van Boelesteijn tot de v[er]copinge van[de] navolgende
goederen soo bij de Ed: Aghtb: magistraet der voorss. stad Vere (als voor soo veel
des noots sij) bij de Ed: Mo: Heren Staten van Zeland special[ijck] geauthoriseert, te
samen met ende neffens de Heer Mr Jacob Godin schepen ende raid der voorss:
stad vere nagelatene kinderen vande Heer Louis Godin, en Vroe Anna Maria Schuijl
van Walhoorn, gewesene echtel[ieden] als oock univ[er]sele erfgen[amen] van wijlen
de Heer Wijnandt Schuijl van Walhoorn de Jonge in sijn Ede leven Canonick ten Dom
t’utr[echt] haerl[ieder] ov[er]leden Oom, ende v[er]claerde in dier qt te constitueren
ende magtigh te maken, soo als sijn Ed: doed bij desen, den voorn Heer Mr Jacob
Godin schepen ende raid der stad Vere voornt sijn heer Compnts swager om uijt den
naem ende van wegen hem heer Compnt in qt als voren te compareren eerstel[ijck]
voor schout en schepenen van Doorn inde Provintie van utregt, ende voor deselve
ten behoeve van Arris Janss. wonende op’t Zand onder den geregte van Doorn
voornt te cederen, transporteren, ende in vollen eijgendom over te geven, sekere
huijse ende hofstede van outs genaemt Vossesteijn, met voorburgh, stallinge, koets
ende duijvenhuijs, Jtem boere huijse, bergen, schaepsschuer met sijne lanen, bossen
ende vorder getimmer bepotinge ende beplantinge, Insgel[ijcks] bouw, ende weijland
en Boomgaerd ende hof aenden anderen, t samen groot als bij de Caert daer van
sijnde, negen en vijftigh margen vijf hondt negen en veertigh roeden, met twee
woningen daer op staen[de], alle onder den Geregte van Doorn, aen off ter sijden de
wegh tusschen Driebergen en Doorn voornt, met een laen streckende tot aen[den]
Heren andere genaemt den Arnhemse wegh, wesende vrij allodiael goedt,
uijtgesondert dat daer aen off onder begrepen is twee mergen leengoets vanden
huijsse van Hindersteijn in Nederlangb[roeck] te leen gehouden wordende &c. edogh
soo groot ende cleijn als alle de voorstaende landen met sijne appendentien ende
dependentien vandien onder den Geregte van Doorn sijn leggende, te stoten met de
voet en sulx soo en in dier voegen als de gemelte kinderen ende erfgen[aemen] van
Hr Louis Godin en vrouw Anna Maria Schuijl van Walhoorn gewesene echteluijden
deselve gepossideert hebben, ende voorts met de geregtigheden ende sarvituten
tam active quam passive daer toe van outs specterende, ende oop sodanige lasten
van s Heren ongelden, schattingen, ende lantlasten, mitsgaders den thiendt als
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buren boven ende beneden daer uijtgaen[de] niet uijtgesondert nogh gereservt &c.
alles breder volgens de Coopcede daer v[an] op den 8. xb 1699 voor den voorn Nots
vechoven ende seeckere getuijgen gepasst, van alle de voorss goederen te
renun[ieren] ende v[er]tgen, ende van alle actie regt ende toeseggen de voorn
kinderen ende erfgenamen van wijlen de Hr Louis Godin en vroe Anna Maria Schuijl
van Walhoorn gewesene echtelieden daer aen hadden ende van alle brieven, ende
bescheijden daer af roeren[de] ende sprekende, vrijdingh ende waringh te beloven
als erfcoopregt is, naa costume v[anden] lande van utr[echt] te bekennen bij de
transporten of anders dat de cooppen[ningen] voldaen ende bet[aeld] sijn tot dien
eijnde den ?? Heer Mr Jacob Godin qualificer[en], om de nogh rester[ende]
Cooppen[ningen] te jnnen ende ontfangen, ende wijders gener[alijck] in’t gene
voorss. te v[er]rigten dat daer toe v[er]eijst wert, ende den Hre Compnt in sijne qt als
voren selfs pnt sijnde soude connen ofte mogen doen &c. Consenteren[de] de here
Compnt hier v[an] acte, Aldus gedaen ende gepasst binnen de stad Vere ter pntie
v[an] Johannis Buijs Mr Coperslager, ende Aernout van Keep inwoon[der] deser
stad, als getuijgen hier toe v[er]sogt, die de minute deses beneffens den here compnt
en mij notario in kennisse der waerheijt hebben ondet[ekent] onderst: quod attestor,
ende was ondert[ekent] V. Hekelbeke Notaris publiek

ter Secretarije van Doorn, Johan Andreas Becker, Nots s’Hoofs van
Utregt, ende Bragte aen Ingevolge van het sevende articul van[den] Ordonnantie
vande Ed: Mo: Heren Staten s’Lants van Utregt van date den 18 e Jary 1700
raeckende de vestenisse en hypothequen, dat den Hoogh Welgeb Heer Johan
Gerard van Oestrum in sijn leven Heer van Moersbergen &c. op den 21 e febry 1687
voor Leenheer en Leenmannen van[den] Huijse Sterckenb[urg] hadde gepass t de
navolgende plechte,
Wij Johan van Hardenbroeck Here van Matenesse, Hardenbroeck, Sterckenburgh
&c. Leenheer, doen cont dat voor ons gecompareert is de Hoogh Ed: Wel geb Heer
Johan Gerard van Oestrum Heere van Moersbergen &c, ende bekende hij Heere
Comparant wel ende deuchdelijck schuldigh te sijn, aen ende ten behoeve van
Johan Andreas Becker Nots s’Hoofs van Utreght, sijne Erffgenamen ende
nacomelingen, de somme van vijff hondert car[olij] guldens, tot xx st: het stuck,
spruijtende uijt sake van aengetelde penningen, bij hem Compnt ten danck
ontfangen, ende in sijnen oirbaer geemploijeert, belovende daer van aen handen
voorss: te sullen betalen een Jaerlijxe losrente van vijf en twingtigh gulden vrij geld
van alles niet uijtgesondt waer vant eerste Jaer renten v[er]schenen ende
omgecomen sal sijn op den 10e Jarij xvjc achtentachtigh toecomende, ende soo
voorts van Jaer tot Jaer ter volle ende effectueler aflossinge toe geduren[de], die hij
Heere Compnt t’allen tijden sal mogen ende oock moeten doen, met de voorss:
Hooftsomme van vijf hondert guldens t’eenenmael t’effens mits daer bij leggende de
v[er]schene ende onbetaelde renten vandien, alles in goeden geevalueerden gelde,
dogh elcanderen drie maenden te voren waerschouwende, stellende hij Here
Compnt tot een speciael hijpotheecq ende onderpant voort voors. Capitael ende
Jaerlijxe renten vandien, met de costen van verwin, decreet als anders, seeckere
17Compareerde

17

In margine staat: Compareerde ter secretarije de hr Johan Andreas bekker bekennende vant Capitael en
intresse deses voldaen te sijn consenterende inde aflatie deses den xj e januarij 1725 J:V:Dam 1725
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seven mergen lants gelegen onder den Geregte van Doorn, met allen sijnen
toebehoren streckende uijt de Goijerweter[ing] aenden gemenen wegh, boven naest
gelandt den Heere van Moersbergen selffs, ende beneden die stamerwegh, sulcx
den heere Compnt opden 18e febrij 1687 daermede verleijt is, ende voorts
generalijck den haer Compnts persoon ende goederen versoeckende int gene
voorss: te worden gecondemneert, ende dat het voorss speciael ende gnael
hypotheecq daer voor magh worden verclaerd verbonden pantbaer ende Exll ’t welck
bij desen geschiet is nae dat ons v[er]toont was den xle p[enning] betaeld te sijn,
Aldus gedaen ende gepasseert opden Huijse van Sterckenburgh ten overstaen van
Cornelis Vernoij ende frerick Cloppert, Leenmannen, In Kennise der waerheijt hebben
wij desen met ons uijthangende zegel bekragtigt, gegeven op onsen Huijse
Sterckenburgh int Jaer ons s’Heeren een duijsent ses hondert seven ende tachtigh,
den 21e feb. ende was ondert[ekent] J.V. Hardenbroeck versoeckende hier van acte
die is dese, Actum Doorn den 20e Januarij 1701
In kennisse van mij
J:V:Dam 1701

Ten versoecke vande Heer en Mr Johan van Cleeff Adt voorden Ed: Hove van Utregt
dit navolgende maeghgescheyt van Maria de With Zar geregistreert
Op huijden Compareerde voor mij Dirck Woertman Notaris s’hoofs van Utr[echt]
binnen de Stad Utregt residerende oock bij de Magistraet aldaer geadmt ende voorde
getuijgen nabenoemt de Here Mr Johan van Cleef Adt s’hoofs van Utregt, Adriaen
van Wijck als in huwelijck hebbende Maria van Cleeff, Corns Verweij als in huwelijck
hebbende Beatris van Cleeff, Pieter Vinck als in huwel[ijck] hebbende Willemina van
Cleeff mitsgaders Aletta van Cleeff te samen kinderen ende erfgenamen van Zar
Willem van Cleeff ende Maria de With in haer leven echtelieden ende v[er]claerden
den eersten compnt bij forme van maegh gescheijt uijtten Boedel vande voorn
haerliede vader ende moeder, mitsgaders schoonvader ende schoonmoeder resp e
toegescheijden, ende toegedeijlt te hebben, gelijck sij doen in cragte deses, ende hij
eerste compnte oock aennemende is bij desen, eerstelijck ontrent vijff mergen
Broecklandt gelegen onder den Geregte van Doorn, waer van bruijker is Gerrit
Thijmanss. daer Oost waerts denselven, westwaerts de Heere Lobbregt ende ten
Noorden den Heere Weg gelegen sijn, ofte wie anders met regt daer naest gelegen
soude mogen wesen, Jtem de bovenste Bunt ende steegh boven de voornoemde
vijff margen Broecklandt gelegen, groot ontrent eene margen daer Oostwaerts Gerrit
Tijmanss. ende westwaerts de Here Lobbregt naest gelandt sijn, Jtem de
benedenste Bunt groot ontrent anderhalff margen boven de voorss: vijf mergen
gelegen daer Oostwaerts Gerrit Tijmanss. ende westwaert de Here Lobbregt naest
gelandt sijn, Jtem ene margen Englandt gelegen onder Doorn voorss. bij de Hofstede
van Gerrit Tijmanss. daer Gerrit Tijmanss. rontsomme gelegen is, Jtem drie mergen
weijlandt genaemt de Catwinckel gelegen onder den voorss: Geregte daer
Oostwaerts den Heer van Mathenes Westwaerts …. ofte wie &c. Jtem twee mergen
weijlandt, gelegen als voren gecoft vanden Convente van St Catharijne Jtem een
camp weijland groot drie ende een halve margen, gelegen t’eijnde de voorss:
Catwinckel mede gecomen vanden Convente van St Catharijnen daer Oostwaerts
den Heere van Matenesse, ende westwaerts Wulphert Claess. naest gelandt sijn
Jtem de Middelste Camp int Broeck vanden Convente van Catharijnen gecomen,
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groot drie ende een halve margen bepaelt als voren, Jtem een Camp Weijlandt groot
ontr[ent] drie en een halve mergen leggende naest de Goijerweteringe int Broeck
vanden Convente van St Catharijnen gecoft bepaelt als voren, ende eijntelijck nogh
ontrent anderhalve mergen gelegen onder den Geregte van Doorn voorss: genaemt
Marie Gerrarden Campien daer de wegh rontom loopt te samen geestimeert op een
somme van drie duijsent vier hondert twintigh gulden, Jn minderinge van welcke
somme, mitsgrs. seven en dartigh gulden tien stuijvers van renten daer van
v[er]schenen, denselven Mr Johan van Cleeff aen sijn selffs handen betaeld heeft
sodanigh Capitael van twee duijsent mitsgaders een hondert ses en sestigh gulden
dartien stuijvers agt penn[ingen] van renten als hij aende Erfgenamen vande Here
Johan Haenst betaeld heeft volgens Oble dar van in dato den 13e Martij 1674 bij den
Compnten voorn moeder ende schoonmoeder in plaetse vanden Drost Pieter van
Cleeff gepasst, ende qe vanden 22e gb 1689 daer agter staende, Jtem sodane ses
hondert vijff en seventigh gulden vijftien stuijvers als hem heer van Cleeff bi sloth van
reecke als Exr vanden Boedel op huijden gedaen, was aencomende, ende de
resterende ses hondert vijftien gulden end stuijvers aght p[enningen] sal hij betalen
aen handen van sijn suster Aletta van Cleef in minderinge van sodane twee duijsend
gulden als de selve uijt den boedel is competeren[de] ten aensien van gelijke
sommen bij elcke van haer andere Broeders ende susters ten huwel[ijck] genoten,
alsmede van sodane vier hondert gulden als haer bij haer voorn[oemde] moeder zar
tot een prelegaet besproken is volgens Dispositie in date den xve 7b 1681 voorden
Nots Arnoldus van Ossenbergh ende seeckere getuijgen binnen Wijck te Duerstede
gepasst gelijck deselve Aletta van Cleeff in minderinge als voren sal innen ende
ontfangen soo veel haer mogelijck is als de openstaende v[er]schene landpagten tot
Corsmisse 1685 incluijs v[er]schenen monterende ter somme van vijff hondert een
en vijftigh gulden negen stuijvers tien p[enningen], volgens restantcedulle daer van
sijnde ende bovendien een Capl van vier hondert gulden tot laste van het Dorp van
Doorn, met twee en vijftigh gulden van renten daer van v[er]schenen ende onbetaelt
sijnde ende dan nogh uijtte renten vande Capitalen ten laste vande Heer van
Moersbergen de some van negen en twintigh gulden seven stuijvers veertien
p[enningen], renuntierende, ende v[er]tijende de vier laetste compnten van alle de
voorss. landerijen ten behoeve vanden Adt van Cleef voren genoemt, gelijck almede
ten behoeve van Aletta van Cleef gerenun[tieerd] word van sodane vier mergen
Bouwland gelegen onder den Geregte van Nederlangbrouck als bij haer tot
voldoeningh vant voorss: huwel[ijck] goedt ende t’prelegaet noch resterende was,
daer Oostwaerts ende westwaerts den Here van Walenborgh naest geland is,
Blijven[de] alsnogh gemeen, ende tot dat anders sal wesen geresolveert de vordere
Boedels effecten &c. Belovende de Compnten malcanderen ten allen tijden des
v[er]sogt sijnde, sodane naerdere ende Geregtelijke transporten te doen vande voren
gementioneerde goederen als vereijst soude mogen worden Alles ten wedersijden
onder v[er]band ende submissie als naer regten, Aldus gedaen ende gepast binnen
Utregt ter pntie van fredrick Beerninck J:F; en Huijbert Janss. van Anraed als
getuijgen die de geprothocolleerde minute deses neffens de compnten ende mij
notaris mede beteeckent hebben, op den 23e xb 1686 verder stond Quod Attestor
ende was ondert[ekent] D: Woertman Nots verder stond dese qen luijdende als volgt
Ontfangen uijt handen van Broeder Jan van Cleeff de some van een hondert vijftien
gulden in minder[ing] vande ses hondert vijftien gulden en stuijver mij bij den voorn
Maeghgescheijde toegedeijlt Actum den 4 martij 1687 segge een hondt vijftien
gulden en was ondert[ekent] A:V:Cleef, Bekenne ick ondergess. door Broeder Jan
van Cleff soo in geld als een Oble voldaen te wesen vande resterende ses hondert en
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vijftien gulden, int voorstaende maechgescheijt gemelt ende dat met de intresse
vandien tot date deses v[er]lopen, consenterende mitsdien dat sulx tot Doorn word
geregistreert
Actum Wijck Den 17e Julij 1687 ende was ondert[ekent] Aletta van Cleef onder stond
mij pnt ende was ondert[ekent] B:V:Cleef
Naer voorgaen[de] Collatie is dese registratie met het originele bevonden
t’accorderen bij mij
J:V:Dam

Compareerde voorden Gereghte van Doorn, Jan Philipss. vande Laer, ende
verclaerde hij comparant te cederen en op te dragen aen ende ten behoeve van Jan
Stevenss. ende Sander Gartss. eerstelijck een swart sprakelde koeij, ontrent de
vijftigh stocken off Immen bijen twee varckens, een margen rogge, ende ontrent
anderhalve margen boeckweijt, mitsgaders alle vorderen huijsraet en Imboedel soo
van stoelen, bancken kasten en kisten niets uijtgesondert, ende dat voor sodanige
achterstallige huere, ende vordere pretensien die den voorn[oemde] Jan Stevenss.
ende sander gartss. van hem compnt sijn competerende, compareerde mede sander
gartss. voornt voor hem selven ende hem sterckmaken[de]n voor Jan Stevense ende
v[er]claerde hem selven borge te constitueren voor alle sodanige agterstallige
ongelden die den eersten compnt alrede ten agteren is en die nogh sullen comen te
v[er]schuldigen Aldus gedaen ende gepast voor Adriaen van Ossenberch schout,
Pieter Bus, ende Jacob Petersz schepenen op den 3e Julij 1701
[handtekeningen]

Ten versoecke vande Collaterale Erfgenamen vande Heer Louis Trip de Marees tot
Meersbergen, hebben wij Adriaen van Ossenbergh schout Jacob Petersz ende Jan
Aertsz schepenen tot Doorn, ten ov[er]staen vande heere J. Baerle als Ontfanger
vanden xx en xle penn[ing] deser Provintie, geestimeert en gewaerdeert een tiende
part in ontrent vijff mergen landt bij den voorn[oemde] Heere de Marees nagelaten,
ende onder desen Geregte van Doorn voorn[oemt] gelegen, daer Oostw[aerts]
Cornelis Jan van Velpen, westwaerts de Heeren van St Marien t’utregt ten suijden de
Goijerweteringe, ende ten noorden de Middelwegh naest gelegen sijn, naer onse
beste kennise in gereden gelde waerdigh te wesen de somme van tachtigh gulden
Actum den 22 Augustij 1701
[handtekeningen]

Compareerden voorden Geregte van Doorn, Cornelis Jansz. van Velpen, ende
Elisabet Claes Echtelieden alhier tot Doorn woonachtigh beijde haer volcomen
verstand ende memorie gebruijkende, soo ons schout en schepenen is gebleken,
ende exhibeerde aen ons ondergess. dit haer besloten Testament ende Wtterste
wille, door de hand van[den] secrets deses Geregts geschreven, willende ende
begerende dat het selve naer haer Comparanten overlijden punctueel sal worden
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achtervolgt, ende nagecomen, ’t sij als Testament Codicille ende laetste Wtterste
wille, alwaren alle nodige solemniteijten in desen gerequireert niet nabehoren
geobserveert, houdende deselve alhier voor geinsereert, versouckende sij compnten
hier van acte die is dese, Aldus gedaen ende gepasst voor Adriaen van Ossenberch
schout, Cornelis Willemss. Hooghlander, ende Jacob Petersz. schepenen tot Doorn
opden 4e 7b 1701 ende was ondert[ekent] Adri: van Ossenberch met dusdanigh
merck + daerom geschreven stond dit merck is gestelt bij Jacob Petersz Corns
Willemsz Hooghlander, onder stond mij pnt ende was ondert[ekent] J:V:Dam secrets
Accordt met de pnale acte in dorso van[den] besloten Testamente voorss: staen[de]
bij mij
J:V:Dam

Wij Adriaen van Ossenberch schout Pieter Bus, ende Jan van Spijckhorst schepenen
tot Doorn, doen cond dat voor ons quam inden gerechte Cornelis Jansz. vande Laer,
ende Egbertie Lauwen echtelieden ende verclaerden sij compnten te cederen,
transporteren, ende in een volcomen eijgendom over te geven aen ende ten behoeve
van Jan Aertsz. van Hoefflock en sijnen erven ontrent twee mergen boulandt edogh
soo grood ende cleijn ’t selve gelegen leijd onder desen Geregte van Doorn voornt
int Wilde landt streckende uijt de Bunt tot aende sloot daer ’t Geregt van Darthuijsen
en Doorn voorss: vanden anderen scheijdt Daer boven den wel Ed: Heere van
Sandenburgh, ende beneden de kinderen van Cornelis Brants naest gelandt ende
gelegen sijn off wie daer naest geland ende gelegen soude mogen wesen
Bekennende Compnten van[den] totale Cooppen[ningen] vandien voldaen en betaelt
te sijn renuntierende dienvolgende vant voorss: getransporteerde Claerlijck geheell
en al ten behoeve als voren, Belovende ’t selve te vrijen en waren als Erfcoop recht
ende inden lande van Utrecht gebruijckelijck is en specialijck dat vant
getransporteerde geen ongelden en worden betaelt, off verschuldt (alsoo int
Transport vande Transportanten ten behoeve vanden here Johan Pit gedaen deselve
daer van voor vrij sijn verclaerdt) maer uijt de voorss: hofstede en aenhorige landen
worden betaeldt ende dit alles nae dat ons schout en schepenen is gebleecken ’t
recht vanden 40e penn[ing] betaeld te sijn aenden Ontfanger Corns van sandick tot
Wijck volgens quitantie van date den 20e October 1701 mits opgevolgde registratie
der stadt Wijck, Aldus gepasseert tot Doorn opden 14e November 1701
[handtekeningen]

Compareerde voor den Gerechte van Doorn Jan Van Dam Secretaris, ende
versochte dat dese sijne Commissie alhier ter Secretarije mochte worden
geregistreert Luijdende als volgt
Wij Dubslaff Rickstedt Heere van Larenstein als Gemachtichde vanden Heer Cajus
Laurentius Grave van Brockdorff Proost ende Archidiacon ten Dom t’Utrecht hebben
vermits t’overleijden van Adriaen Smits in sijn leven Secretaris van Doorn
gecommitteert ende aengestelt, gelijck wij bij desen Committeren ende aenstellen
Jan Van Dam, om het voorss: Secrets: ampt sijn leven lanck gedurende in persoon
wel ende getrouwelijck waer te nemen, ende hem puntuelijck te reguleren nae de
respective placcaten ende Ordonnantien bij de Ed: Mog: Heeren Staten s’Lants van
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Utrecht bereijts geëmaneert, ende in toecomende te emaneren, ende mits den
voorss: Jan Van Dam den gewoonlijcken eedt doe, ordonneeren wij den schout ende
Gerechten van Doorn, mitsgaders allen anderen die het soude mogen aengaen den
voorss: Jan Van Dam voor Secretaris te erkennen, Commissie met ons hand
ondertekent ende pitcier bekrachticht, Actum den 15e Aug: 1694 ende was
ondertekent Dubslaff van Rickstedt als Gemachtichde vande Domproost tot Utrecht.
Ter seijde stont op huijden den 5e 7b: 1694 heeft Jan Van Dam voor mijn onderss:
Schout ter presentie vant volle Gerecht den eedt als secretaris hier in vermelt,
gedaen oircond mijn hand ende was ondertekent Adri: van Ossenberch
Accordeert nae gedane collatie met sijnen principael opden 30e November 1701
Ter ordonnantie vanden gerechte van Doorn voornoemt bij mijn
Adri: van: Ossenberch

Wij Adriaen van Ossenbergh schout Jan Aertsz en Jan van spijckhorst schepenen
inden Gerechte van Doorn, doen cond dat voor ons quam inden Gerechte Hendrick
Thomasz van Waveren, als speciale gemachtigde van sijn twee kinderen met namen
Thomas, en Lodewijck Hendrixe van Waveren volgens procuratie voorden Nots van
reumt en seeckere getuijgen op den laetsten maert 1697 gepasseert, en aen ons
gebleken, en v[er]claerde uijt krachte van dien te cederen transporteren, en in een
volcomen eijgendom over te geven aen en ten behoeve van Hendrick Cornelisse van
Blanckesteijn en sijnen erven, een stuckie warand ofte boschien groot ontrent een
mergen gelegen achter de huijse en hofstede de Swaen in ofte aen desen Dorpe van
Doorn voornt soo als het selve Jegenwoordige bewalt, en bepoot is, streckende van
deselve hofstede tot den gemenen herenwegh, daer den compnt sijn pnalen en den
voornoemden Blanckesteijn ten suijden, ten Oosten noch een gemene wegh, ende
ten westen den Ed: Heere van Diest &c, naest gelegen sijn, ofte wie daer met recht
aen gelegen soude mogen wesen, doch soo groot en cleijn ’t selve inden voorss:
limiten gelegen is, met bedingh vanden compnt in sijn qt en beloften vanden voorn
Blanckesteijn, dat d’eerste rijde heghout achter ’t erff de swaen altijd sal blijven ten
behoeve vanden compnt sijn pnalen, ofte aen ’t hofstedeken de swaen, en tot
beheijninge van selve dienende, en dan voorts alles in sulcker voegen ’t voorss:
Boschien uijt den boedel van Cornelis Lobbrecht aen Anthonis Cool, vandenselven
aenden compnt sijn pnalen met de knoot eijken daerom staende gecomen en
gesuccedeert is, Ende hij Comparant renun[rierende] in sijn qt vant voornoemde en
getransporteerde Claerlijck geheel en al ten behoeve van gemelten Blanckesteijn,
met belofte van vrijdinge en waringe als regt is Bekennende mede vande
Cooppen[ningen] in sijn gemelte qt voldaen te sijn, ende dit alles nae dat ont schout
en schepenen is gebleecken t recht vanden 40e penn betaelt te sijn aenden
Ontfanger Cornelis van sandick tot Wijck, volgens qe vanden 21e April 1697 met
dervelver registr[atie] Aldus gepasseert opde Gerechts Camer tot Doorn opden 26 e
Junij 1702
[handtekeningen]
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Compareerde voorden Gerechte van Doorn Hendrick Thomasz van Waveren, als
gemachtigde van sijne twee sonen met namen Thomas en Lodewijck Hendrixe van
Waveren, volgens proe voorden Nots van reumst en seeckere getuijgen op den
laetsten maert 1697 gepasst en ons v[er]toont, ende verclaerde in die qualite wel
ende deuchdelijck schuldigh te wesen aen Cornelis Jansen van Velpen de somme
van vier hondert Carolij guldens tot xx stuijvers het stuck spruijtende uijt sake van
aengetelde penn[ingen] bij den Compnt ten vollen Ontfangen ende in sijn Oirbaer
beleijdt, belovende daer van tot jnteresse te betaelen jegens den penn vijff en
twintigh sijnde sestien gulden Jaerlijx, waer van het eerste Jaer renten omgecomen
en v[er]schenen sal wesen Martinij deses Jaers xvijc en twee, ende soo voorts jaerlijx
ende alle jaer ter volle aflossinge toe gedurende, die t’allen tijden sal mogen
geschieden mits malcanderen drie maenden te voren waerschouwende daer bij
leggende d’alsdan v[er]schene ende onbetaelde intresse, stellende hij compnt in sijn
gemelte qt tot een speciael hypotheecq en onderpand voorde voorss: hooftso e en
renten den eijgendom van ontrent veertien mergen lants, gelegen onder desen
Gerechte van Doorn, Daer Oost en Westwaerts ’t Capittel vanden Dom t utrecht, ten
suijden de Goijerw. ende ten Noorden de Buntwegh, naest geland sijn, Jtem noch
een huijsinge, staende in desen Dorpe van Doorn voornt van outs genaemt de
swaen, daer aende eene sijde ten Noorde Hendrik Blanckesteijn, aende Westsijde
denselven Blanckesteijn, aende Oostsijde den Amersvoortsen Wegh, en suijden de
Molenwegh naest geland off gelegen sijn, ende voorts gnalijck sijn compnts kinderen
p[er]sonen en alle hare goederen deselve onderwerpende den Ed: Hove t utr[echt]
ende allen anderen rechteren versouckende hij compnt in sijn gemelte qt int gene
voorss: gecondt te sijn, mitsgaders de speciale en gnael hypothequen voort gene
voorss: v[er]claert te wesen pantbaer ende Exll, twelck bij desen is geschiet,
v[er]clarende hij compnt dat het eerste hypotheecq niet anders en is beswaert, als
met noch twee capitalen, t eene van acht, en t’andere van vier hondert gulden, en
dat het laetste hypotheecq niet meer en is beswaerd als met dese plecht, ende dit
alles nae dat ons is gebleken t recht vanden 40e p[enning] betaelt te sijn aenden
Ontfanger sandick tot Wijck, volgens qe vanden 16 Novemb[er] 1701 met de
registratie daer onder staende, Aldus gedaen en gepasst voor Adriaen van
Ossenbergh schout Jan van Spijckhorst en Jan Aertsz schepenen op den 26 e Junij
1702
[handtekeningen]

Dat voor ons quam Jnden geregte Hendrick Thomasz van Waveren deses
Gerechtsbode, als speciale gesustitueerde gemachtigde vande Heere Johan
Huijssen raid inde Ed: Vroetschap ende out schepen der stad Utrecht geauthoriseert
in qt als boeckhouder vande Aelmoesenieren camer Administrerende de goederen,
gecomen van Jor Johan Ruijsch Alphertsz, tot het doen vanden nabeschreve
Transporte volgens resolutie vande Ed: Achtb: Heeren Borgem ren ende Vroetschap
der stad Utrecht voorss: in dato den 17e meij 1701 en in gevolge van sekere
procuratie voor Adriaen Houtman Nots s’Hoofs van Utrecht ende getuijgen bij
voornoemden Heere Johan Huijssen den 4e Julij 1702 op hem compnt gepasseert
alhier v[er]thoont ende in onsen registre geregistreert, ende heeft hij compnt in
cragte vande voorss: proe en in conformite vande voorss: resulutie wegens sijne
gemelte heren pnaelen jnder selver qualite gecedeert getransporteert ende in vollen
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eijgendom overgegeven, als hij doet bij desen aen handen ende ten behoeve van
Elisabet Helbergh, ende Cornelia Helbergh gesusteren, residerende binnen Utrect,
ende haerlieder erven seeckere vier mergen bouwland gelegen in desen Gerechte
van Doorn, bij voorn Jor Johan Ruijs Alphertsz, naergelaten, alwaer Oostwaerts de
wed. van Jan Cornsz. Blanckesteijn, ende Ed: Heeren vanden Caple van St Pieter t
Utrecht Westwaerts de vrouwe van Matenes, noortwaerts Arien Jansz, ende suijtw.
de goijerw: naest geland ende gelegen sijn, voor desen gebruijckt bij reijer Jansen
Westenengh, en Jegenwoordigh gebruijckt wordende bij Jan Gerritsz. van
Renswoude, welcke voorss: vier mergen lants bij gemelte haer Ed: Achtb: door
derselver gecommitteerden in conformite harer resolutie vanden 21e maij 1700
publiecquelijck opden 29 Augustij 1700 aen voorn Elisabet en Cornelia Helbergh
vercoft voorders v[er]claerde hij compnt in cragte vande voorss: respe volmacht en
resolutien vande voorn vier mergen lants wegens sijn pnalen te renuntieren en
v[er]tijen claerl[ijck] van alle actien recht ende toeseggens henlieden in qualite
voorss: daer aen gecompeteert hebbende, mede van alle brieven ende bescheijden
daer van roerende ende sprekende ten behoeve voornt Belovende den Compnt ’t
voorss: getransporteerde lant ten laste van sijn pnaelen in conformite vande
Coopconden te vrijen en waren als Erfcoop recht is, naer recht en gewoonte vanden
lande van utrecht Bekennende den Compnt mede in krachte van sijn volmacht dat
sijn pnaelen den Heer Johan Huijssen volgens gegeven qe vanden 4e 7b 1700 vande
volle cooppen[ningen] ende rantsoen der voorss: vier mer[gen] lants ter some van
vier hondert twee en sestigh gulden ten genoegen voldaen ende betaelt is, Oversulx
de meergemelte Elisabeth ende Cornelia Helbergh daer van bij desen te quiteren,
naer dat gebleeken is d’ongelden tot dato deses voldaen te sijn mitsgrs een briefie
waer bij den 40e p is bevrijt, Aldus gedaen en gepast voor Adriaen van Ossenbergh
schout, Corns Willemsz Hooglander, ende Jan van renswoude schepenen op den
10e Julij 1702
[handtekeningen]

Op huijden den vierden Julij des Jaers 1702 Compden voor mij Adriaen Houtman Nots
s’hoofs van Utrecht, binnen Utr residerende, ende bij de Ed: Achtb: Heren
Borgemeesteren ende vroetschap derselver stad geadmitteert, int bijwesen der
naebenoemde getuijgen, den Ed: Heer Johan Huijssen, raid inde Ed: Vroedschap
der stad Utr, in qt als boeckhouder vande Aelmosenieren Camer alhier,
Administrerende de goederen gecomen van Jor Johan Ruijs Alphertse dienvolgende
geauthoriseert ende vomachtigh vande Ed: Achtb Heren Borgem ren ende vroetschap
derselver stad tot het doen vanden nabeschreven Transporte, volgens derselver
resolutie in date den 17e maij 1701 ende v[er]claerde den here Compnt in crachte
vande voorss: resolutie gemaeckt te hebben als hij doet bij desen Hend: Thomasz
van Waveren Gerechtsbode van Doorn Omme te compareren voor schout
schepenen ende gerechte van Doorn, voorschreven, ende aldaer wegens sijns heere
compnten pnalen in qt voorss: te cederen, transporteren ende in vollen eijgendom
over te geven aen handen ende ten behoeve van Elisabeth Helberg ende Cornelia
Helbergh gesusteren residerende binnen utrecht, ende haren erven seeckere vier
mergen bouland gelegen onder den Gerechte van Doorn voornt bij voorn Jo r Johan
Ruijs Alphertsz. naergelaten bepaelt volgende de brieven daer van sijnde, alwaer
Oostwaerts de wed. van Jan Corns Blanckesteijn, en de Ed: Heeren vanden Caple
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van st Pieter t’utregt Westwaerts de vroe van Matenes, Noortwaerts, Arien Jansz,
ende suijtwaerts de Goijerw: naest geland en gelegen sijn, bij des heren Comnten
pnalen door derselver heeren gecomden ingevolge van haer Ed: Achtb: resolutie
vanden 21 maij 1700 publ[ieckelijck] opden 29e Aug: 1700 aen voorn Elisabeth, en
Cornelia Helbergh vercoft voorders vande voorss: vier mergen lants te renun[tieren]
en v[er]tijen claerlijck van allen actien recht ende toeseggens sijns Heere Compnts
pnalen in qt als voren, daer aen gecompeteerd hebbende, mede van alle brieven en
bescheijden daer van roerende ende sprekende ten behoeve voornt, met belofte van
vrijdinge ende waringe als erfcoop recht is, in Conformite vanden Coopconditien,
daer van sijnde in date voornt, mede te bekennen dat den Here Compnt in sijn
qualite vanden totale cooppen ende rantsoen vandien ter so e van 462-0-0 volgens
gegeven qe in date den 4 7b 1700 ten vollen voldaen en betaeld is, alsulx de voorn
Elisabeth, ende Cornelia Helbergh daer over te quiteren, gelijck hij Heere Compnt
doet bij desen, vorders te doen dat v[er]eijst ende den here compnt in q t voorss:
selffs present sijnde soude connen, ende mogen doen, Beloven[de] over alles de
rato onder v[er]band en submissie als nae rechten, v[er]soecken[de] en
consenterende hier van acte die dese is, Aldus gedaen ’t utrecht ter pntie van Hr
Harmannis van Cuylemborgh, ende Gerrit van Rijnhoven borgers binnen Utrecht,
getuijgen hier toe v[er]socht, die de minute deses neffens den here compt ende mij
notario in mijn prothocolle ondert[ekent] hebben ten Jare, dage, ende plaetse voorss:
onderstond, Jn kennise van mij ende was ondert[ekent] A Houtman Nots
Naer collatie accordt dese met sijn pnaele bij mij
J:V:Dam secrts

Wij Adriaen van Ossenbergh schout, Jan van Spijckhorst, en reijer van Dijck,
schepenen Jnden Gerechte tot Doorn, doen Cond dat voor ons quam Jnden
Gerechte d’Hoofh Ed: welgeb: Heer Dubslaff van Eicksted Heere van sarrentijn, &c.
ende v[er]claerden hij heere comparant te cederen transporteren, ende over te
geven, aen ende ten behoeve van d heer en Mr Johan van Cleeff Ad t voorden Ed:
Hove van Utrecht, desselfs Erfgenamen ende nacomelingen seecker stuck bunt veld
groot ontrent ses a seven morgen, edoch soo groot ende cleijn deselve gelegen leijd
onder desen gerechte, belent ten noort oosten de Wijngaert, ende ten suijtwesten
……, sijnde erfpachtgoed van het huijs tot Doorn op de last van een Canon van thien
gulden Jaerlijx, ende hij compnt renun[tierende] daer van roerende en sprekende,
belovende het selve te sullen vrijden, ende waren, als recht is, op de last van de
voorss: canon, ende vorder niet, bekennende vanden totale cooppen vandien
voldaen, ende betaelt te sijn, alles sonder argh & Actum den 1e 7b 1702
[handtekeningen]

Ten versoecke vande collaterale erfgenamen van Jannigje van Ommeren wed.
Teunis Willemsz. hebben wij Adriaen van Ossenbergh schout, Corns Jansz van
Velpen ende Jan Aertsz van Hoeflok schepenen tot Doorn, ten overstaen vanden
here Baerle, als Ontfanger vanden xx en xl p deser prove, ons getransporteert,
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eerstel[ijck] op twee ackeren lants gelegen aent Tuijleijnd inde Catw[inckel] onder
desen Gerechte, daer boven de heer en Mr Johan van Cleef Adt voorden Ed: Hove
van Utr[echt] ende beneden d’Erfgen[amen] van rijck Willemsz. Jtem noch op twee
ackeren lant daer aen gelegen, daer noortw de kinderen van Corns Brantsz ende
suijtwaerts de Catwinckel naest geland ende gelegen leijt te samen groot ontrent
twee mer[gen] de helfte van welcke twee mergen wij nae onse beste kennis e getaxt
en geestimeert hebben in gereden gelde waerdigh te wesen de som e van een hondt
vijf en seventigh gul[den], sijnde ’t voorss: geestimeerde belast met een Capl van
twee hondt seve gul[den] tien stuijvers ten behoeve vande Diaconie Arme alhier,
Actum Doorn den 27e Novemb 1702
[handtekeningen]

Registratie
Compareerden voor mij Johan van Reumst Nots s’Hoofs van Utr[echt] tt Werckhoven
resider[ende] ende de getuijgen naerbenoemt, Thomas Hendrixe van Waveren,
denwelcke v[er]claerden wel ende wettel[ijck] schuldigh te wesen, aen ende ten
behoeve van Lodewijck van Waveren de somme van drie hondert vijf en seventigh
gul[den], spruijtende uijt sake van goede ontfangen ende v[er]streckte p[enningen] op
verscheijden tijden, en diverse reijsen tot sijns compnts goeden genoegen genoten,
en in sijnen oirbaer geemplooijeert, ende want hij compnt buijten staet was de
voorss: sommen van penn te restitueren als nochtans wel soude behoren ende
echter ten vollen geinclineeert te sijn den voorn Lodewijk van Waveren sijnen
broeder, sekerheijt voor sijn voorseijde uijtgeschotene p[enningen] te doen hebben,
soo verclaerden hij compnt eerstel[ijck] aen ende ten behoeve vanden voorn sijnen
broeder te v[er]oppignoreren, en als een pant der minnen over te geven, cederen en
op te dragen sijnen compnts actie van coop aen seecker huijsken met den vorderen
opstal staen[de] aen[den] Dorpe Doorn, op de gront van[den] Diaconie aldaer, in dier
voegen t selve Jegenwoordigh bij Hend: Thomasz van Waveren sijnen compnts
vader bewoont ende gebruijct wort. Jtem sijns compnts portie ofte helfte van seker
huijse en schuerbergh als hofstedeken staen[de] ende gelegen mede aen ofte in den
Dorpe Doorn, daer de swaen placht uijt te hangen, Jegenwoordigh bij hem compnt,
en de wed: van Anthonis Gerrits bewoont ende gebruijkt wordende, eijndel[ijck] sijns
compnts recht dat hij boven ’t overschot van[den] gevestigde caplen noch heeft aen
sekere vijff mergen lants met het buntvelt daer aen behoren[de] noch soude mogen
bevonden worden hem compnt te competeren, renun[tierende] uijt redenen voorss
van[den] voorss drie effecten claerl[ijck] geheel ende all ten behoeve vanden
voornoemde Lodewijk van Waveren, ofte bij sijnen blijkende wille ’t recht deses
v[er]crijgen[de], sonder eenige reservatien, met belofte van ’t allen tijden daer toe
v[er]socht sijnde volcomene transporten, en v[er]tientenissen daer en soo als sulx
bevonden sal worden te behoren, tot costen sijns voorn broeders te doen, en
v[er]leijden inde sterckste en beste forma, daer toe v[er]bindende sijns compnt
p[er]soon, ende goederen, deselve stellen[de] ten wedewanck van[den] Ed: Hove
ende Gerechte van Utr[echt] mitsgrs allen anderen heren hoven rechteren, ende
Gerechten, met allerleij v[er]werpinge der uijtvluchten souden connen ofte mogen
worden, v[er]soecken[de] daer van gemaeckt, en uijtgelevert te worden een ofte
meer Instrumenten t welck is dese, aldus gedaen ende gepaseert ten huijse mijns
nots ter pntie van Anthonie Vernoij Out Buermr alhier, ende Theodorus Wilhelmus
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van reumst getuijgen van gelooff hier toe v[er]socht, die ’t geen voorss. neffens den
compnt horen lesen, met deselven en mij notario mede ondert[ekent] hebben opden
5e Jarij 1703 onderstont Quod attestor, ende was ondertekent J:V:Reumst Nots 1703
1/5, Actum den 6 Jarij 1703

Wij Cornelis Willemsz. Hooglander outste schepen en substituet in desen van
Adriaen van Ossenbergh schout Jan van Spijckhorst, ende Jan Aertsz van Leersum
schepenen in desen Gerecht, doen Cont dat voor ons Compareerden Adriaen van
Ossenberch, schout ende Geertruijt vander Lith echtelieden den eersten compnt
geson doch den laetste compnte sieck na lichaem op den bedde leggende, doch bij
haer volcomen verstan ende memorie als uijterlijck bleecq ende verclaerde
overdacht te hebben de Broosheijt des menschelijcken nature, datter niet seeckerder
en is dan de Doot, ende niet onsekerder dan d’ure vandien, willende daeromme uijt
dese werelt niet scheijden, sonder alvorens van hare tijdelijcke goederen
gedisponeert te hebben, Oock uijt kracht van Octroij haer bij den Ed: Hove van
Utr[echt] verleent van date den 27e feb: 1703 des voornoens ten negen uren, doch
recommanderen[de] hare sielen in handen van God almachtigh, en hare lichamen
d’aerde, en een Christelijke begraeffenisse, ende comende voorts tot hare Dispositie
soo verclaren de comparanten dat haeren soon Nicolaes voor uijt den boedel nae
haer beijder overlijden sal trecken bij form van prelegaet de somme van een duijsent
gulden doch ingevalle denselven Niclaes comt te overlijden sonder wettige blijkende
geboorte natelaten dat Jnsulcken gevalle sijn erfportie sal erven en succederen op
sijn susters, noch v[er]claren de comparanten haer wille ende begeerten te sijn dat
ingevalle haren soon voornt mochte comen te huwel[ijcken] tegen sijn ouders sin, dat
in sulcken gevalle denselven haren soon metter daet vervallen sal sijn van sijn hier
voren gemaeckte prelegaet, Jtem begeren noch dat denselven Nicolaes en sijn
suster Abigael van Ossenbergh Jder noch voor uijt haren boedel sullen trecken de
somme van vijf hondert car[olij] guldens in compensatie vant gene haere compnten
andere Dochter Meesien van Ossenbergh ten huwelijk heeft genoten, doch ingevalle
haren soon off dochter quamen te huwelijcken, dat haerlieden alsdan uytsettinge
ende mede gave sal worden gedaen als haer Dochter meesien van Ossenberg
voornt, in plaetse vande voorss vijff hondert gulden ende dat sijlieden daermede
oock volcomen genoegen sullen moeten nemen Institueren[de] voorders tot hare
eenige en universele Erfgenamen hare drie kinderen met namen voornt, soo in lenen
als allodiale goederen bij egale portien sonder dat haren soon Nicolaes van
ossenbergh eenigh recht van voordeel op t leengoed sal mogen pretenderen, ende
bij aldien v[er]staen mochte worden dat dese hare uijterste wille aengaende de
leengoederen in deser voegen niet naegecomen soude connen worden, maer dat
deselve leengoederen naer de leenrechten op den outsten soon soude moeten
comen soo is haer expresse begeerte dat hare andere kinderen elx soo veel andere
goederen daer tegens voor uijt haeren boedel sullen trecken, ende genieten, als
deselve lenen in gereet gelt waerdigh sijn tot taxatie van mannen hen dies
verstaende noch verclaren de comparanten malcanderen reciprocque ofte ten
wedersijden gegeven ende gemaeckt te hebben t usufruct of lijftocht van alle hare
goederen roerende ende onroeren[de] heerlijck ende deijlbaer, renten, actien, ende
crediten Inboedel ende huijsraet, niet ter werelt uijtgesondert, diede eerststervende
metter dood ontruijmen ende achterlaten sal, omme bij de langstlevende van haer
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beijden comparanten beseten, ende genoten te worden, in rechten lijftocht, ende ten
lijftochten rechten de langstleven[de], sijn off haer leven langh geduren[de], sonder
dat de langst levende gehouden sal sijn, aen hare kinderen ende erfgenamen stat off
Invent[aris] te leveren, veel min borger te stellen, op pene, soo en van hare kinderen,
den usufructuaris eenige moeijelijkheijt aendoet directelijck off indirectelijk in rechten
ofte daer buijten om Jnvents off Catatie te eijssen dat alsdan in sulcken gevalle hare
begeerten is, dat sulcken Opposant, met er daet v[er]beuren sal sijn gerechte
erfdeel, ende het selfde sal versterven op den genen die dese hare uijterste wille
goetwillichlijk sal gehoorsamen, die daer inne in sulcken gevalle wort gesubstitueert
off sodanigh als de langstlevende gelieven sal, Willende ende begerende de
comparanten dat dese hare Dispositie nae haerlieden overlijden in allen delen
punctuelijck sal worden achtervolcht, op pene als voren, soo uijt krachte van octroij
als andersints t sij als Testament Codicille off andere Wtterste wille soo ’t selve best
sal mogen bestaen, al waren alle nodige solemniteijten hier inne nodigh niet
nabehoren geobserveert, die de comparanten houden voor geinsereert,
versoeckende hier van acte die is dese. Aldus gepasseert tot Doorn, ten huijse
vande Compnten ter presentie vande bovengenoemde schepenen op den acht en
twintigsten febrij 1703 s nachts tusschen elff en twaelf uren
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenbergh schout, Corns Willemsz Hooglander, en Jan Aertsz,
schepenen inden Gerechte tot Doorn Doen Condt dat voor ons quam inden Gerechte
de heer Coenraed van Oosterhoudt, als procuratie hebbende van wijlen Jan Bor, in
dato den 19e December 1692 ende v[er]claerde in die qualiteijt te cederen
Transporteren, en in een volcomen eijgendom over te geven aen ende ten behoeve
vande Heeren Mr Nicolaes de Goije Domheer in St Jan binnen Utrecht, en Justus
van Cuijlemborgh, gecommitteerden vande Vicarissen der kercke van St Marie
t’utrecht, ten behoeve van hare principaelen twee ackeren broeckland gelegen onder
desen Gerechte van Doorn, voornt, streckende vande Goijerweteringe tot aende
wegh vanden Catwinckel, daer ten Oosten d’Erfgenamen vanden Heere van
Moersbergen, en ten westen Jor Egidius de ridder naest geland sijn, groot omtrent
vijf mergen, ingevolge de coopcedulle daer van sijnde van date den 12 e April 1702
voor d heer en Mr Ludolp Adriaen de With Adt voorden Ed: Hove van Utrecht in
qualiteijt als Nots en seeckere getuijgen binnen Utrecht gepasseert, ende den here
comparant in qualite als voren, renuntieerde ende verteegh van deselve gecedeerde
goederen, en van alle actie regt en toeseggen hij here Compnt ende sijn pnael daer
aen gehad hebben[de] alsmede van alle bescheijden daer van roerende en
sprekende, Belovende in qt voornt ’t getransporteerde te vrijen en waren als recht is.
Bekennende hij heere Compnt dat de totale cooppen voldaen en betaelt sijn, ende dit
alles nae dat ons schout en schepenen is gebleecken t recht vanden 40 p[enning]
voldaen te sijn aen[den] ontfanger Baerle volgens qe van[den] 15 Maij 1702 nevens
de onderstaende registratie ter secretarije der stad Utr[echt] alsmede de reele
ongelden tot den Jare xvijc twee, incluijs, Aldus gedaen en gepasseert tot Doorn, op
den 4e Junij 1703
[handtekeningen]
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Wij Adriaen van Ossenbergh schout Jan van Spijckhorst ende reijer van Dijck
schepenen tot Doorn Doen Cont dat voor ons quam Jnden Gerechte Hendrina van
Gelder wed en boedelhardster van Thomas Hendrixe van Waveren, mitsgaders
moeder en momberse over hare vijf minderjarige kinderen, geprocreeert bij haer
gemelten man, ende verclaerde te cederen transporteren en op te dragen aen
Lodewijck hendrixe van Waveren de helfte van seecker huijsien met den vordere
opstal, staende in desen gerechte op de grondt vande Diaconie Althans bij de
compnte bewoond wordende alsmede de helfte van seeckere huijs e schuerbergh
ende hofstedeken staende ende gelegen mede in desen dorpe daer voor heen de
swaen plagt uijt te hangen Jegenwoordigh bewoondt wordende bij Hendrick
Thomasz van Waveren ende Jan Pannekoeck ende eijndel[ijck] ’t recht dat de man
vande compnte hadde aen seeckere vijf margen land, ende t’buntveld vandien
gelegen onder desen gerechte van Doorn voornt, daer oost ende westwaerts de
heeren vanden Dom, noortwaerts de buntwegh, ende suijtwaerts de goijerw: naest
gelegen sijn breder de acte daer van sijnde, voorden nots van reumst en seeckere
getuijgen opden 5e Jarij 1703 gepast, en in desen registere geregistreert op den 6e
Jarij 1703, ende renun[tieerde] sij compe daer van claerlijck geheel en al ten behoeve
vanden voorn Lodewijck van Waveren sonder eenige pretensie daer aen te
behouden ende dit alles nae dat ons ondergess. is gebleecken t recht vandien 40 p
betaeldt te sijn aen Corns van Sandick tot Wijck, op den 7e Jarij 1704 met derselver
onderstaende regist[ratie] Actum den 8e Jarij 1704
[handtekeningen]

18Compareerde

voorden Gerechte van Doorn Hendrick Thomasz van Waveren, als
gemde van sijn soon Lodewijck Hendrixe van Waveren, volgens proe voorden nots
van reumst ende seeckere getuijgen opde laetste meert 1697 gepast en ons
vertoondt ende v[er]claerde in dier qt wel en deuchdel[ijck] schuldigh te wesen aen
Cornelis Jansz van Velpen de some van vier hondert Car gulden tot xx st. het stuck
spruijtende uijt saecke van verstreckte p, Belovende daer van Interesse te betalen
Jegens de p xxv sijnde sestien gul[den] Jaerl[ijcks] waer van de renten haren ingank
genomen hebben met martini voorl[eden] ende soo voorts jaerl ende alle Jaer ter
voller aflose toe gedurende die t allen tijden en tot vermaninge sal mogen ende oock
moeten geschieden mits malcanderen drie maenden te voren waerschouwende daer
bij leggende d’alsdan v[er]schene en onbetaelde renten stellende hij compnt in sijn
gemelte qt tot een speciael hypotheecq en onderpandt voorde voorss: hooftso e en
renten, den eijgendom van ontr[ent] veertien margen lants, gelegen onder desen
gerechte, daer oost en westwaerts t capl vanden Dom, t utr ten suijden de goijerw.
ende ten noorden de buntw[egh] naest gelandt sijn, Jtem noch een huijs e staende in
desen dorpe, van outs genaemt de swaen, daer aen[den] eene sijde ten noorde
Hend; Blanckesteijn aende westsijde denselven Blanckesteijn aende oostsijde den
Amersfoortsen wegh, ende suijden den Molenwegh naest gelandt en gelegen sijn, en
voorts gnaelijck, sijn compnts soon persoon en goederen deselve onderwerpende
den Ed: Hove t utr en allen anderen rechteren v[er]soeckende hij compnt in sijn
gemelte qt int gene voorss: is gecondt te sijn mitsgrs de speciale en gnaele
hypothequen daer voor v[er]claert te sijn pantb[aer] ende Exll t welck bij desen
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geschiet is, ende dit alles nae dat ons schout ende schepenen gebleken is t’recht
vanden 40e p betaeld te sijn aenden Ontfangr Corns van sandick tot Wijck, volgens
de qe daer van sijnde met derselver onderstaende registr[atie] Aldus gepas t voor
Adriaen van Ossenb schout Jan van Spijckhorst, en reijer van Dijck schepenen tot
Doorn opden 7e Jarij 1704
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenbergh schout, Jan van Spijckhorst, ende reijer van Dijck
schepenen inden Gerechte tot Doorn, Doen Cont dat voor ons quam inden Gerechte
Cornelis van Ysendoorn ende verclaerde hij compnt te cederen Transporteren en in
een volcomen eijgendom over te geven aen Gijsbert Aertsen van Schaick seeckere
huijsinge ende erve met alle ’t gene daer inne aert ende nagelvast is met den hoff
daer annex staende en gelegen indesen dorpe, daer aende Oostsijde Jannigie de
Wit naest gehuijst en geerft is, ende aende westsijde den Herenwegh gelegen is,
mitsgaders aende noortsijde Jacobus Teunisz, ende hij compnt renun[tierende]
vande voorsz. huijsinge ende Erve Claerlijck geheel en al ten behoeve vanden voorn
van Schaick Belovende t getransporteerde te vrijen en waren als erfcoop recht ende,
in den lande van utr[echt] gebruijkel[ijck] is renun[tierende] meede van alle brieven
ende bescheijden daer af roerende en sprekende op de last van tien stuijvers
alleeen, de kerck van Doorn voornt Jaerl[ijcks] daer uijt competer[ende] voorders vrij
en onbelast als s’Heren ongelden, Bekennende den Compnt mede vande totale
cooppen[enningen] voldaen en betaeld te sijn ende dit alles naer dat ons schout en
schepenen gebleken is t recht vanden 40e p voldaen te sijn aen[den] Ontfanger
rijnesteijn, volgens qe vanden 12e 7b 1696
Actum den 9e Jary 1704
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenbergh schout, Jan van Spijckhorst, ende Cornelis Willemsz
Hooglander schepenen tot Doorn, Doen Condt dat voor ons quam Jnden Gerechte
Hendrick Vijand Notaris en Procur s’Hoofs van Utrecht, soo voor syn selven, en
vervangende de heer Johan Dingstee, te samen bij den gemel[ten] hove gestelde
curateurs over den Boedel, ende nagelatene goederen wijlen, den welgeb heer
Nicolaes vander Duijn, in sijn welgeb leven Heere van rijswijck &c. vermogens appnt
van authorisatie vanden selven hove in dato den 30 e maij 1702 (alhier verthoont
ende voorgelesen) den welcken bekende, en verclaerde inde geseijde qualiteijten bij
desen te cederen en Transporteren, aen en ten behoeve van sijne Graeffelijcke
genade, Guihelmus de Nassouw, grave van rochefort, vrij heer van Zuijlensteijn, en
Leersum &c. seeckere huijsinge en hofstede van outs genaemt schoonoort, met sijne
tuynen en boomgaerden, bepotingen en beplantingen daer aen behorende, daer
onder ontrent drie mergen acht en sestigh roeden tientvrij, mitsgaders noch een
hoveniers woninge genaemt het honde huijs, oock stallingen, bergh, schuer en
duijfhuijs, met een tient vrij schaepschot, en den schaepdrift tot boven op den bergh,
alsmede de landen bossen en heggen daer toe behorende te samen groot ontrent
ses off seven en dertigh margen, waer onder begrepen sijn de voorss: drie mergen
acht en sestig roeden lants, oock mede een margen die den heer van rijswijck &c.
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vande heren vanden Dom heeft gecoft, ende op den 26 Jarij 1690 voor desen
Gerechte aen sijn wel geboren sijn getransporteert geworden, ende daer toe noch
het goet van outs genaemt Doorn Yck groot ontrent een en twintigh margen vier
hondert roeden, bestaende soo in bouwlandt, als hout gewas, oock stegen, en
opgaende bomen, daer onder een partije van outs genaemt Blockhoven, wesende
Thins subject aende Domeijnen s’Lants van Utrecht, tot ses stuijvers Jaerlijx te
betaelen op martinij, sijnde vant selve lant een kleijn hoeckie groot ses en dartigh
voeten in erfpagt uijtgeslagen aen Jan Aertsz backer tot Doorn, voor drie gulden int
Jaer, alle te samen soo groot ende cleijn deselve onder onsen voorss. Gerechte
gelegen sijn, in voegen deselve bij gemelten heer van rijswijck aldaer sijn
achtergelaten, alles voets stoots oock opo de laste van tien stuijves Jaerlijx ten
behoeve vande kercke alhier, ende ses stuijvers int Jaer ten behoeve vanden
Capittule ten Dom respectivel[ijck] daer uijt gaende, ende specialijck mede op de
laste van sodanige drie duijsent gulden Capls op den 9 e Julij 1669 op de huijsinge
schoonoort, en aenhorige landerijen ten behoven vande heer Johan van Milaen
gevestigt, ende s’Heren ongelden oock buijr en dorps lasten daer uijtgaende, ende
hij compnt inde voorss resp auqliteijten renuniteerde ende verteegh daer af, oock van
alle actien, en recht als den boedel van gemelten heer van rijswijck daer aen hadde,
alles ten behoeven vanden hoogh gemelten grave van rochefort, Belovende hij
comparant in geseijde qualiteijten het voorss: getransporteerde tegens eenen
Jgelijcken te sullen vrijen en waren, volgens cosutme inden lande van utrecht
gebruijckelijk Bekennende met eenen dat de vordere Cooppenningen wegens
gemelten Grave onder den Griffier vanden voorss: hove sijn geconsigneert, ende
naerdien ons schout en Schepenen voornt volgens qe vanden 9e xb 1702 is gebleken
het recht vanden 40e p[enning] voldaen te sijn Aldus gepast oop den 24e Jary 1704
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenbergh schout, Cornelis Willemsz Hooglander, ende Jan van
Spijckhorst Schepenen inden Gerechte tot Doorn, Doen Cont dat voor ons quam
inden Gerechte Gijsbert Cool voor hem selven, alsmede hem sterckmakende ende
de rato caverende voor sijn suster Oetien Cool, ende verclaerde te cederen
Transporteren, en in een volcomen eijgendom over te geven aen ende ten behoeve
van Gosen, ende Anthonie Cooll, sijnen broeder en neve, twee vijfde parten in een
huijsinge ende hofstede met ontrent elf mergen soo bouwlandt, heijveldt als ander
landt, staende en gelegen onder desen Gerechte, daer boven de heer Johan Pit,
ende beneden de Wijngaert naest geland ende gelegen leijt, ende waer in den
voornoemde Gosen, en Anthonie Cool insgelijx voor twee vijfdeparten gerechtigt sijn
door overlijden van Anthonis tonisz Cooll, ende hij compnt renuntieerde vande
voorss: twee vijfde parten Claerlijck geheel en al ten behoeve van voorn Gosen en
Anthonie Cool sonder eenige actie of pretensie daer aen te behouden bekennen[de]
mede dat de cooppen[ningen] ten vollen sijn betaelt ende dit alles nae dat ons schout
en schepenen is gebleken t recht vanden 40e penn betaelt te sijn aen[den] ontfanger
Baerle, volgens qe van[den] 9e febrij 1704. Actum den 14e febrij 1704.
[handtekeningen]
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voorden gerechte van Doorn Wilhelmus Baerle studendt inde rechte
als speciale gemachtichde vande Hooch Ed: Wel geb: Jonckvrouwe Catharina Maria
van Oostrum Erfdochter tot Moersbergen vermogens procuratie op den 29e maertij
deses Jaers voor Joan Andreas Becker Nots en seeckere getuijgen gepast ende
v[er]claerde hij compnt in die qualite Jngevolge van[den] Orde van haer Ed: Mo:
raeckende de vestenisse en hypotheecquen van date den 8 e Jarij 1700 aen te
brengen dat hij compnt in qt voorss: op den 29e marty 1704 voor stadthouder van
Lenen en Tinsen mitsgrs Leenmannen en Tins genoten hadde gepas t de volgende
plechte,
Wij Marten Meerman Canoncik ten Dom t’Utrecht en Proost van Leijden, stadhouder
vande Lenen en Tinsen behorende aende Domproostdije t utrecht van wegens de
wel geb heer fredrick Wilhelm van Diest ridder, vrij heer vant hamb, heer van
Wunneckendonck, Doorn, Tissinga &c bij der gratie Gods Domproost en Archidiacon
der Metropolitane Kercke ten Dom t Utrecht doen cond allen luijden dat voor ons en
mannen van Leen, mitsgrs Tinsgenoten nabenoemt gecompareert is Wilhelmus
Baerle student inde rechten, als speciale gemde van[den] hoogh Ed. Welgeb.
Jonckvrouwe Catharina Maria van Oostrum Erfdochter tot Moersbergen &c
v[er]mogens proe opden 29e maert 1704 voorden Nots Johan Andreas Becker ende
seeckere getuijgen alhier binnen Utrecht gepast alhier v[er]toond en geregistreert,
ende v[er]claerde hij Compnt Jndier qe, dat sijn gemelte pnaele wel ende
deuchdelijck schuldigh was aen ende ten behoeve van h r Adriaen van Wijck brouwer
ende borger alhier, sijne erfgenamen ofte sijns rechts v[er]crijgende, de so e van twee
duijsendt en vijf hondert Car[olij] gul[den] tot xx strs het stuck, spruijtende uijt saecke
van aengetelde p[enningen] bij sijne gemelte pnaele ten danck ontfangen, omme
neffens gelycke soe geemployeert te worden In Conformite vande appnte vanden Ed:
hove van Utr[echt] van date den 28e Jary 1704 gegeven op rapport vanden here van
Heeswijck als commissaris alhier v[er]toond en geregistreert, renuntierende ten dien
eijnde exceptie van opgetelden gelde belovende dat sijne gemelte pnaele daer van
aen handen voorss. voldoen ende betalen sal een Jaerlijxe losrente van vijf gul[den]
van jder hondert int Jaer, vrij gelt van alles niet uijtgesondert, edoch deselve renten
betaeld wordende binnen de drie maenden nae den verschijndagh van jder Jaer, dat
sijn Compnte gemelte pnael alsdan, ende anders niet sal connen volstaen met vier
gulden tien stuijvers van jder honderdt, mede vrij gelts als voren, waer van het eerste
Jaer renten v[er]schenen ende ommegecomen sal sijn op den 1 e April des Jaers xvijc
ende vijff toecomende, ende soo voorts van Jaer tot Jaer ter volle ende effectueler
aflossinge toe gedurende, die t’allen tijden sal mogen ende moeten geschieden met
de voorss: hooft soe van twee duijsend ende vijf hondert gul[den], t’enemael t effens,
ende daer bij leggende de v[er]schenen ende onbetaelde renten vandien, alles in
goeden geevalueerden gelde, edoch elcanderen drie maenden te voren
waerschouwende, ende tot meerder verseeckeringe vant voorss capl van twee
duijsend en vijff hondert gulden ende de Jaerl[ijckse] renten vandien v[er]claerden hij
compnt in qt voorss. uijt kr[achte] vanden voorgemelten Appnte vanden hove tot een
speciael hypotheecq, ende onderpandt te stellen den vrijen tinsweer vanden goede
tot moersbergen, sijnde de ridderhofstad moersbergen, met de huijsinge ende
boomgaert, ende geboomte dat daer op staet, met allen sijnen toebehoren gelegen
inden Carspele van Doorn, met noch anderhalve hoeve lants aldaer suijtwaerts
aengelegen, sijnde Tinsgoed van onse Domproostdije, ende dan noch dat goedt
geheten Cruijsbergen, met allen sijnen toebehoren ende dat goedt geheten t grote
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Veen, met bos, heij, water ende weijde, soo die gelegen sijn Int voornoemde Carspel
van Doorn ende daer toe noch het goedt Oplaer gelegen als voren, sijnde
Leenroerigh van onse Domproostdije, omme daer aen het voorschreeve Capitael,
ende de Jaerlijxe renten van dien te konnen verhaelen, ende doen executeren,
versoeckende dat sijne gemelte principale Jnt gene voorschreve magh worden
gecondemneert, ende dat het voornoemde speciael hypotheecq daer voor magh
worden verclaert verbonden pantbaer ende Executabel t’welck nae dat ons
gebleecken was hier van aen handen vande heer Ontfanger Baerle op huijden den
40e p betaelt te sijn, bij desen is geschiet, onder conditie nochtans dat dit Capitael
met de renten vandien sal concurreren met gelijck Capl van twee duijsend ende vijf
hondert gulden, t’welck op de voornoemde goederen, door des Compnts pnaele
mede Jngevolge vanden voorn appnte sal worden gevestigt, verclarende wijders Jn
qt voornoemt dat het voorss. speciale hypotheecq is vrij ende onbelast, ende des
d’eerste plechte vorders verclaerde hij compnt in qt voorss. dat sijne gemelte pnaele
tot prompter betalinge vande Jaerlijxe renten vant voornoemde Capitael den
rentheffer Jnder tijd hadde geassigueert opde Jaerlijxe pachtpenn vande hofstede
Cruijsbergen, ende den pachter Jndertijdt bevolen deselve renten Jaerlijx te voldoen,
’t welck hem in minderinge van sijne Jaerlijxe pachtpenn sal valideren, welcke
assignatie hij compnt in name van sijne pnaele bij desen weder reitereeerde, hier
waren over en aen daer dit geschiede, de heer hendrik van Nellesteijn Domheer,
Domheer t’utr[echt] en Arnout Drakenborgh, der Domproostdije Tinsgenoten en
Leenmannen, alles sonder argh ofte list, des t’oirconde hebben wij desen met het
segel van welgemelte here Domproost besegelt, gegeven int Jaer ons heren een
duijsent seven hondert en vier opden 29e maert ende was ondert[ekent] M: Meerman
E:V: Drakenborgh, hebbennde onder uijt hangen een segel in rodenwasse, aen een
francijne steerte versoeckende hij compnt in qt voorss. dat de selve plechte dewelcke
bij desen bij hem weder in alle sijne poincten wierde gereitereert, mochte worden
geregistreert t’welck geschiet is voor ons Adriaen van Ossenbergh schout, reijer van
Dijck, ende Jan Aertsz van Leersum schepenen op den 4e April 1704
[handtekeningen]

Ten versoecke vande Collaterale Erfgenamen van Anthonis Tonisz. Cool, hebben wij
Adriaen van Ossenbergh schout, reijer van Dijck ende Jan Aertsz van Leersum
schepenen tot Doorn ten Overstaen vanden here Baerle als Ontfanger van[den] xx
en xle p[enning] deser provintie een huijsinge ende hofstedeken met een bergh, en
een schuerken nevens een schaepschot, met ontrent elff mergen lant bestaende soo
in bouwland buntveld als heij en Enghlandt onder dese gerechte staende en gelegen
bij den voornoemden Anthonis Cool naegelaten naer onse beste kennis e en
wetenschap getaxeert en gewaerdeert in gereden gelde waerdigh te wesen de
somme van negen hondert gulden, Actum Doorn den 17e April 1704
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenbergh schout, reijer van Dijck, ende Rochus van Meer
schepenen tot Doorn, Doen Cont dat voor ons quam Jnden Gerechte Matthijs Cooll,
ende verclaerde te cederen, Transporteren, en in een volcomen eijgendom over te
geven, aen ende ten behoeve van Anthonie Cool sijnen neve, een vijfde part in een
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huijsinge ende hofstede met ontrent elff mergen soo bouwland, heyvelt als ander
landt, staende en gelegen onder desen Gerechte, daer boven de Heer Johan Pith,
ende beneden de Wijngaert naest geland ende gelegen leijt, ende hij compnt
renuntieerde vant voorss: vijfdepart claerlijck geheel en al ten behoeve vanden
voornoemden Anthonie Cool, sonder eenige actie of pretensie daer aen te
behouden, Belovende t getransporteerde te vrijen en waren als erfcoop recht is,
Bekennende mede vande Cooppenningen ten vollen betaeldt te sijn ende dit alles
nae dat ons schout en schepenen is gebleecken t’recht van[den] xle penningh betaelt
te sijn, aen Cornl van Sandijck tot Wijck, volgens qe van[den] vijfde April 1704 nevens
derselver registratie, actum den 5e April 1705
[handtekeningen]

Compareerde voorden Gerechte van Doorn Jannigien Elis weduwe ende
Boedelhouster van Willem Jansz, woonachtig onder desen Gerechte ende
v[er]claerde de compnte te cederen, optedragen en over te geven aende Diaconie
arme alhier eerstelijck een swart koeijbeest, nevens een varcken mitsgrs alle haeren
huijsraed en Jnboedel niets uijtgesondert so en in dier voegen t selve bij haer
compets man zar is na gelaten, en dat voor, en wegens t gene De Diaconie arme
voor haer compnte en haer man zar voor desen hebben v[er]schoten en betaelt, en ’t
gene over te begraven van haer compntes man sar bij den armen noch sal worden
gedaen, renun[tierende] de compnte vande voorss. goederen geheel en al ten
behove van[den] Diaconie voornt mits dat de achterstallige ongelden inde
toecomende sette den schout weder sullen worden uijtgeset, of bij de Diaconie
betaelt Aldus gedaen en gepasseert voor Adriaen van Ossenbergh schout reijer van
Dijck, en Teunis Jansz Westeneng schepenen tot Doorn op de 13 e April 1705
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenbergh schout, Cornelis Willemsz Hooglander, en reijer van
Dijck schepenen tot Doorn, Doen Condt dat voor ons quam inden Gerechte Hendrick
Cornelisz Balnckesteijn, als speciale gemagtigde van Lodewijck Hendricksz van
Waveren bejaert Jongman, volgens speciale proe voorden Notaris Georgius
Poelgeest ende seeckere getuijgen binnen de stadt Leijden den veertienden Julij xvij c
ses gepasseert, alhier v[er]toondt, gelesen, ende geregistreert ende v[er]claerde hij
comparant inde voornde qualite te cederen Transporteren en over te geven aen
Elisabeth Claes, weduwe Cornelis Jansz van Velpen, seeckere huijsinge ende erve,
met een schuerbergh, mitsgaders alle t gene daerjnne aert ende nagelvast is, soo
groot ende cleijn als t selve staen[de] en gelegen is in desen dorpe van outs
genaemt de Swaen, daer ten Oosten den Utrechtsen wegh, ten Westen den
Comparant naest gelegen sijn, op de last van vier stuijvers die Jaerlijx aen[den]
Kerck alhier tot uijtgang betaeld moet worden, Jtem nogh dertien mergen vijf hondert
seven en vijftigh roeden lants, met een schaephock daer op staende, edogh soo
groot ende cleijn als deselve pceel volgens de metinge ende caerte bij den
Lantmeter Groenau daer van gemaeckt, ende gelegen is in desen Gerechte,
streckende vande Goijerwatering noortwaerts op tot den Herenwegh toe, daer ten
Oosten ten dele den here Domproost ende seeckere vicarije, Ende westwaerts de
115

Domproostdije ten Dom naest gelegen sijn, waer van de Drie ackeren vande
Goijerwateringe tot aenden Herenwegh toe aende westsijde Tiend vrij sijn, ende hij
comparant renun[tierende] in sijn voornoemde qualte vant getransporteerde geheel
en al ten behoeve als voren als mede van alle brieven en bescheijden daer van
roerende Belovende t’selve te vrijen en waren als recht is, Bekennende mede uijt
kracht voornt dat de cooppenn vol ende al sijn betaelt ende dit alles nae dat ons
schout ende schepenen geblecken is, t’recht vanden 40e p voldaen te sijn aen den
secretaris Cornelis van Sandijk tot Wijck volgens qe vanden 14e Julij 1706 met
derselver onderstaende registr[atie] ter Secretarije der Stadt Wijck Actum den 26e
aug. 1706
[handtekeningen]

Registratie
Op huijden den 14e Julij anno 1706 compareerden voor mijn Georgius van Poelgeest
Nots Publiecq bijden Ed: Hove van Hollandt geadmitteert binnen der stadt Leyden
residerende, ende voorde naegenoemde getuijgen d’eersame Lodewijck van
Waveren bejaert Jongman wonende binnen dese Stadt mijn nots wel bekend,
dewelcke v[er]claerden bij desen te constitueren ende machtigh te maken Hendrick
Corns Blanckesteijn tot Doorn, special[ijck] omme uijt sijn Compnts naem, en van
sijnentwegen te Transporteren en over te geven voor schepenen van Doorn, aen
ende ten behoeve vande wed. Corns Jansz: van Velpen wonende tot Doorn voornt,
eerstel[ijck] een huijs ende erve benevens de schuer, ende de bergh mitsgrs al het
gene, daer inne aert en nagelvast is, van outs genaemt de Swaen, staende ende
gelegen inden Dorpe van Doorn, voornt belent ten Oosten den Utechtsen wegh, en
ten Westen Hendrick Blanckesteijn, ten Zuijden den Molenwegh, ende ten Noorden,
den voorsz: Blanckesteijn, daer aengelegen, ende dat met de belastinge van vier
stuijvers s’Jaers aencomende de Kerck van Doorn voornt mitsgrs nogh dertien
mergen vijf hondert seven en vijftigh roeden lants, met het schapehock daer op
staende, dogh soo groot en kleijn, als deselve pceel tusschen sijne belendinge,
onder den gerechte van Doorn voorsz: gelegen is, streckende vande
Goijerwater[inge] noortwaerts op tot den Herenweg toe, belent ten Oosten, ten dele
den Heer Domproost, en sekere vicarije, ende westwaerts, de Domproostdije ten
Dom, daer naest gelegen, waer van de drie ackeren vande Goyerwater[inge] af, tot
den Herenwegh toe aen[den] westsijde gelegen werden geseijt Tienden vrij te sijn,
tot dien eijnde brieven van opdracht, ende eijgendom voorden gerechte van Doorn
voornt ten behoeve vande wed. Corns Jansz van Velpen te passeren, de Coopster
daerjnne te erven, ende te vestigen ende hem compnt daer van te onterven belofte
van vrijingh ende waringe te doen, daer voren sijn compnts p[er]soon ende goederen
te v[er]binden, wijders te bekennen ter sake der voorsz v[er]coopinge cessie ende
ov[er]gifte al wel ende ten vollen voldaen ende bet[aelt] te sijn, den laetsten p[enning]
met den eersten, ende voorts alles te doen ende te v[er]rigten, wes hij compnt selfs
present sijnde genootsaeckt soude wesen te doen met belofte van te sullen
Approb[eren] alle t’gene bij sijn gemde uijt krachte deses sal werden gedaen en
v[er]rigt onder v[er]bandt als nae rechten, gehouden blijvende nogtans sijn gem de,
van sijn Ontfangh handelingh en gebesoingueerde tot allen tijden te doen behoorlijke
reken, bewijs en reliqua Aldus gedaen en gepasseert binnen der stadt Leijden,
present Joan Snel, ende Job Freman als getuijgen die de minute deses gesz: sijnde
op een zegel van twaelf stuijvers, benevens den compnt en mijn nots hebben
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ondert[ekent] lager stondt t’welcke ick affirmere ende was ondert[ekent]
G:V:Poelgeest Nots Pub, Agter de voorsz: proe stondt dese volgende Certificae
Wij Schout Burgemeesteren en verdere raden der Stadt Leijden in Hollandt
Oirconden mitsdesen een iegelijck die t’selve aengaet, dat georgius van Poelgeest
die de bovenstaende acte gepast en onderteykent heeft, is een Openbaer Nots geadt
bij den provintialen hove van Hollan, residerende binnen dese Stadt, van goede
naem en faem, ende dat aen alle acten en Jnstrumenten die voor hem inde voorsz.
qt werden gepast en bij hem uijtgegeven volcomen gelove werd gegeven, soo in
regten als daer buijten In kennise der waerheijt soo hebben wij desen met t’gewoone
zegel deser stede ad causas, en met d’ondertekeningh van onsen griffier laten
bevestigen op den 15e Julij 1706 ende was geteeckent G.D Munt ter sijden stondt het
Zegel der Stadt Leijden in een papiere ruijte,
Naer gedane Collatie is dese met sijn pnaele bevonden t’accorderen bij mij
J:V:Dam

Ten versoecke vande Collaterale Erfgenamen van Cors Adriaensen vanden
Nieuwendijck hebben wij Adriaen van Ossenbergh schout, Jan Aertsen van
Hoevelock en Jacobus Teunisz van Hamersveldt schepenen tot Doorn ten overstaen
vande heer Leonardt de Casembroodt Heer van rijnesteijn als Ontfanger van[den] 20
en 40e p deser provintie geestimeert een vierdepart van ontrent een margen bergland
onder desen Geregte gelegen en bij voorn Cors Adriaensz. van[den] Nieuwendijk
nagelaten, gelijk wij tselve estimeren, en waerderen in gereden gelde waerdigh te
wesen de somme van veertigh gul[den] act[um] den 16 e Octob 1707
[handtekeningen]

Ten versoecke vande Collaterale Erfgen[amen] van Reijnier van Cleef, hebben wij
Adriaen van Ossenbergh schout, Jan Aertsen van Hoevelock, en Claes Wulphertsz.
schepenen tot Doorn, ten ov[er]staen van den Heer Maurits Nirop als Ontfanger
vanden 20e en 40e penn[ing] deser provintie geestimeert een achtste part in een
daghuerders woninge van outs genaemt Schaffelaer met vier mergen een hondt acht
en tnegentigh roeden soo weij als bouwland gelegen onder desen Geregte en bij den
voorn Reijnier van Cleef nagelaten gelijck wij t’selve estimeren, en waerderen in
gereden gelde waerdigh te wesen de somme van vijftigh gulden. Actum den 2e
Januarij 1708
[handtekeningen]

Ten versoecke vande Collaterale Erfgen[amen] van Reijnier van Cleef, hebben wij
Adriaen van Ossenbergh schout, Jan Aertsen van Hoevelock, en Claes Wulphertsz
schepenen tot Doorn ten ov[er]staen van den Heer Maurits Nierop als Ontfanger
vanden 20e en 40e penn deser provintie geestimeert een achtste part in vijftien
margen vijf hondert drie roeden bouwlandt gelegen achter schaffelaer in desen
Geregte, ende bij den voorn Reijnier van Cleef nagelaten, gelijck wij ’t selve
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estimeren, en waerderen in gereden gelde waerdigh te wesen de somme van een
hondert vijftigh gulden, actum den 2e Januarij 1708
[handtekeningen]

Wij Adriaen van Ossenbergh schout, Reijer van Dijck, ende Cornelis Willemsz
Hooghlander scheepenen tot Doorn doen kondt dat voor ons quam Jnden Gerechte
Nicolaes Adriaenssoon van Ossenbergh als speciaele gesubstitueerde van de
Hoogh Wel geb Jonckvrouwe Catharina Maria van Oostrum tot Moersbergen
dewelcke speciaele gemachtighde was van d Hr ende Mr Johan van Cleeff Adt voor
den Ed Hove van Utrecht vermogens procur[atie] bij haer Ed opden 3 e Janrij 1708
voor Johan Andreas Becker Nots, ende seeckere getuijgen binnen Utrecht gepasst
alhier vertoont ende geregistreert ende verklaerden hij compnt in dier qte te cederen,
transporteren ende over te geven aen ende ten behoeve vand hoogh welgeb. heer
frederick Wilhelm van Diest, Domproost ende onsen Ambachtsheer, sijne
Erffgen[aemen] ofte sijns rechts verkrijgende seecker stuck lants, verongelt
wordende voor een halve mergen, edoch soo groot, ende kleijn het selve gelegen is
onder desen Gerechte, daer booven den gem h re van Diest, ende beneden d heeren
van den Dom ofte wie het met recht soude moogen weesen, naest gelant ende
gelegen sijn, ende dat met soodaenige rechten, Gerechticheden, ende servituten als
daer toe van outs tam active quam passive specterende sijn, ende soo sulcks het
selve teegenwoordigh bij Reijer van Dijck gebruijckt wordt ende hij compnt jn q te
voorsz renuntieerde daer van ende van alle actie, recht, ende pretentie sijn gem
pnael daer aen eenighsints competerende belovende dat denselven t voornde landt
sal vrijden en waeren als recht si, ende bekennende dat de totaele cooppenn: van
dien voldaen ende betaelt waeren, alles sonder Argh, ende dit alles nae dat ons
schout ende schepenen gebleecken was t recht vanden xlen pen[ning] voldaen te sijn
aen den Hr Ontfanger Nierop volgens qtie van den 3e Janrij 1708 met derselver
onderstaende registratie ter secretarie der Stadt Utrecht Actum den 5e Janrij 1708
[handtekeningen]

Op huijden den 3e Januarij des Jaers 1708 Compareerden voor mijn onderss Johan
Andreas Becker Nots s’Hoofs van Utrecht, binnen Utrecht resideren[de] bij de Ed:
Achtb: Heren Borgemren en[de] vroedschappe derselver stadt gepermitteert ende
voorde getuijgen nabenoemt d’hoogh welgeb. Jonckvrouwe Catharina Maria van
Oestrum tot Moersbergen, wonende alhier mij Notaria bekent als speciale
gemdevande heer en mr Johan van Cleef Adt voor den gemelten Hove v[er]mogens
proe op den 17e feb 1707 voor mij notario ende seeckere getuijgen binnen utrecht
gepast Inhoudende de clausule van substitutie ende v[er]claerden sij compnte in dier
qt te substitueren ende in hare Ed: plaetsz machtigh te maken gelijk haer hoogh Ed.
doet bij desen Nicolaes Adriaensz van Ossenbergh wonende tot Doorn, omme in
haer Comptes name ende van harentwegen in qt voorsz. te compareren voorden
geregte van Doorn ende aldaer te cederen transporteren ende over te geven aen
ende ten behoeve van d’hoogh wel geb heer fredrick Wilhelm van Diest Domprost
&c. sijne erfgen ofte sijnen rechten vercrijgende seecker stuck lants verongelt
wordende voor een halve mergen edogh soo groot ende cleijn het selve gelegen is
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onder den voornoemden Geregte daer boven den gemelden Here van Diest, ende
beneden, de Heren vanden Dom, ofte wie het met regt soude mogen wesen, naest
gelandt ende gelegen sijn ende dat met sodanige regten geregtigheden, ende
servituten, als daer toe van outs tam active quam passive specterende sijn ende soo
ende sulx het selve tegenwoordigh bij reijer van Dijck gebruijckt wordt ende in qt
voorsz daer van ende van alle actie recht ende pretentie ten behouve voorsz. te
renuntieren met belofte van vrijdinge ende waringe als recht is, op de last van
s’Heren ongeden ende vorder niet, ende te bekennen dat de totale cooppen[ningen]
vandien voldaen ende betaelt sijn ende voorts gnaelijk dienaengaende alles te doen
ende te handelen t’gene de Jonckvrouwe Compnte in qt voorsz. selfs present sijnde
soude connen ofte mogen doen Belovende de rato onder t’v[er]bandt ende submissie
als nae regten versoeckende hier van acte die is dese Aldus gedaen t’utrecht ter
pntie van Mr Willem Baerle Adt, ende Reijnier Baerle als getuijgen hier toe v[er]socht
die de minute deses neffens de compnten ende mij notario mede ondertekent
hebben ten dage maende ende Jare voorsz. onderstont quod attestor ende was
ondert[ekent] Joan: And: Becker 1707 Nots

Wij Jan Aertsz van Hoevelock schepen, en subst schout in desen van Adriaen van
Ossenbergh, Reijer van Dijck, en Claes Wulphertsz schepenen tot Doorn doen Cond
dat voor ons Compareerden Adriaen van Ossenbergh schoudt deses Gerechts, ende
Geertruijdt vander Lith Echtelieden, den eersten Compnt gesondt van Lichaem, en
de twede Compnte sieckelijck van Lichaem dogh bij haer volcomen v[er]standt en
meme als uijtwendigh bleecq, te kennen gevende dat sij Compten uijt dese wereld
niet wilden scheijden sonder naerde gedisponeert te hebben van hare tijdelijke
goederen oock uijt krachte van[den] Octroijen soo vanden Ed: Hove van Utrecht van
date den 27e feb 1703 des voornoens ten negen uren als voor stadhouder en Griffier
vande Leenen vande Ridderhofstadt Zuijlenborgh den 19 e feb 1707 v[er]leendt soo
verclaerden de Compnten voor eerst te revoceren doodt ende te niet te doen
alsodanige Testamentaire dispositie als sij op den 28e feb 1703 voordesen Geregte
hebben gepast, ende op nieuws disponerende soo v[er]claerden de compnten dat
haren soon Nicolaes van Ossenbergh voor uijt den gemeijnen boedel naer haer
beijder ov[er]lijden sal trecken bij form van prelegaedt de somme van een duijsendt
gulden, dogh ingevalle denselven haren soon voornt comt te ov[er]lijden sonder
wettige blijkende geboorte naertelaten dat in sulcken gevalle sijn Erfportie sal gaen,
en succederen op sijne susters, nogh begeren de Compnten dat ingevalle haren
soon voornt mochte comen te huwelijck Contrarie de sin ende wille van haer dat in
sulcken gevalle denselven haren soon metter daedt v[er]vallen sal sijn van sijn hier
voren gemaeckte prelegaedt Vorts verclaerden de compnten tot hare eenige, en
universele Erfgen[amen] te Institueren hare drie kinderen met namen Nicolaes,
Abigaël, ende Meesgen van Ossenbergh, soo in Leenen als Allodiale goederen, bij
egale portien nogh v[er]claerden de compnten malcanderen reciprocque ofte ten
wedersijden gegeven ende gemaeckt te hebben t’usufruct of lijftogt van alle hare
goederen, roerende ende onroerende, heerlijcke ende deijlbaer, renten, actien, ende
crediten, Inboedel en huijsraedt, niet ter wereldt uijtgesondert, die de eerststervende
metter doodt ontruijmen ende achterlaten sal omme bij de langhst levende van haer
beijden beseten ende genoten te worden in regten lijftogt ende ten lijftochten rechte,
de langhstlevende sijn of har leven langh geduerende, sonder dat de langhst levende
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gehouden sal sijn, aen haere kinderen eenige borgen voorde suffisdatie der voorsz.
goederen te stellen op pene soo een van haere kinderen den usufructuaris eenige
moeijelijckheijt aendoedt directelijck of indirectelijck in rechten of daer buijten, dat in
sulcken gevalle hare begeerten is dat sulcken Opposant metter daedt v[er]beuren
sall sijn Geregte erfdeel, ende het selfde sal v[er]erven opden genen die dese hare
uijterste wille goedtwillighlijck sall gehoorsamen, die daer inne in sulcken gevalle
wordt gesubstitueerdt of sodanigh als de langstlevende gelieven sall, Willende ende
begerende de compnten dat dese hare Dispositie nae haer ov[er]lijden in allen delen
punctuelijck sall worden achtervolgt, op pene als voren, soo uijt krachte vanden
voorsz. octroijen, als Andersints, t sij als Testament Codicille, of andere uijtterste
wille soo ’t selve best sal mogen bestaen, al waren alle nodige zolemniteijten hier
inne nodigh niet nae behoren geobserveer, die de compnten houden voor
geinsereert, versouckende de compnten hier van acte die is dese Aldus gepast tot
Doorn ten huijse van[den] Compnten ter pntie van[den] bovengenoemde schepenen
op den 25e April 1708
[hantekeningen]

Wij Adriaen van Ossenbergh schout, Reijer van Dijck, en Jacob Petersz schepenen
tot Doorn doen cont dat voor ons quam inden Geregte, Jan Corns van Maren, ende
verclaerde hij compnt (met consent en goetvinden van Egbert Jansz vanden Dijstel)
te cederen, Transporteren ende over te geven aen ende ten behoeve vanden Hoogh
Welgeb Heer Fredrick Wilhelm van Diest, Baron vant Ham Heer van
Winnekendonck, Doorn, Tiessinga, &c. Domproost tot Utr[echt] &c. seeckere
huijsinge met twee bergen, en een schuur, mitsgrs alle de fruijtbomen daeromme
staende onder desen Gerechte tot noch toe bewoond wordende bij den Compnt mits
dat den v[er]coper vrijheijt behoud om tot petrij xvijc en negen inde voorsz huijse te
wonen en langer niet ende hij compnt renuntieerde daer van, ende van alle actie,
recht ende pretentie daer aen eenigsints competerende Belovende ’t
getransporteerde te vrijen en waren als recht ende inden lande van Utrecht
gebrijkelijck is op de last van ’s Heren Orden ongelden. Bekennende volgens den
inhoude der Coopced. vande Totale Cooppen[ningen] vandien voldaen en betaeld te
sijn alles sonder argh ende dit alles nae dat ons schout ende schepenen gebleecken
was ’t recht vanden xle p voldaen te sijn aenden Ontfanger Sandick tot Wijck volgens
qe vanden 6e 7b 1708 nevens derselver onderstaende registrature ter secretarije tot
Wijck Aldus gepasseert jnden Gerechtshuijse tot Doorn op den 20e Septemb 1708
[handtekeningen]

Compareerden voor mij Thomas Vosch van Avesaet Nots ’s Hoofs van Utrecht,
binnen Utrecht resideren[de] ende bij de Ed: Agtb: Heeren Borgemeesteren ende
Vroedtschap derselver stadt geadtmitteert, int bij wesen vande nabenoemde
getijgen, den Hoogh Wel geb: Heer en Graef, Heer Willem van Nassouw, grave van
Rochfort, vrij heer van Zuijlensteijn, Leersum en Ginckel &c &c &c, ende de
hooghgeb: vrouwe, en gravinne vrouwe Jane Wroth gravinne van Rochfort, vrij
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vrouwe van Zuijlensteijn, Leersum en Ginckel &c &c, &c. ende v[er]claerden den
heere en vrouwe Compnten te revoceren ende v[er]nitigen alle voorgaende
Dispositien mackingen ende codicillen, die sij samentelijck of ieder int bijsonder
voorheenen hadden geordonneert, ende specialijck den Testamente bij den xxe xb
1695 voorden Nots Adriaen van Sterreveldt, ende seecke getuijgen in s’Gravenhage
gepast ende op nieuws disponerende uijt krachte vanden Octroije bij den Ed: Hove
van Utrecht den ixe Augustij 1699 verleendt; verclaerden den Heere en Vrouwe
Compnten den anderen over en weder te maken het vruchtgebruijck &c.
Ende Dienonvermindert disponerende Legateerden den Heere, en vrouwe Compnten
aen hun oudtsten soon Willem Hendrick van Nassauw Viscompte Tunbrids de Hooge
en vrije Heerlijckheijt mitsgrs ’t riddermatige huijs van Zuijlensteijn &c.
Ende institueren den Heer en Vrouwe Compnten in alle hunne verdere Heerlijcke
ende Allodiale goederen, Obligatien effecten, juwelen, goud, silver, imboedel, ende
huijsraedt, actien ende crediten, ende gnaelijck alles wat sij metter dodt ontruijmen
ende nalaten sullen, ’t sij die goederen effecten, actien, of crediten gelegen of
uijtstaende sijn in Engelandt, Yrlandt, Hollandt, de provintie van Utrecht, of elders de
kinderen die sij bij den anderen hebben geprocreëert, of namaels souden procreeren
&c.
Begerende den Heer en Vrouwe Testateuren, dat ingeval eenige vande
geinstitueerde Erfgenamen aflijvigh worden sonder wettige descendenten naetelaten,
dat alle de goederen vanden Heere, of vrouwe Compnten te erven sullen succederen
op d’andere kinderen vanden Heere Compnt ende de vrouwe Compnten ende bij
voor overlijden vande kinderen op de kints kinderen ende verdere Descendenten in
hun ouderen plaetse, sonder dat den Legataris of geinstitueerde Erfgenamen ter
contrarie deses onder den levenden of bij Testamnt sullen mogen disponeren, ende
ingevalle &c.
Alle ’t welcke den Heere, en vrouwe Compnten v[er]claerden te wesen haerlieder
testamente, laetste ende uijtterste wille ’t welck nae haer Hoogh geb. dood sal
worden achtervolgt, ende volcomen effect sorteren, sooals eenige dispositie best can
bestaen, al waren alle solemniteijten nae regten gerequireert in desen niet
geobserveert, dewelcke gehouden worden voor geinsereerdt ende heb ick nots
v[er]maen gedaen vanden aenbrengh vant fideicommis indesen geinsereerdt omme
ingevolge vande Ord. decisoir te doen ter tijd en plaets. daer ’t behoordt Aldus
gedaen en gepast t’Utrecht t’en huijse vanden Welgeb: Heer van Natewisch, ende ter
presentie vanden Heer Mr Johan van Cleef Adt s’Hoofs van Utrecht, ende Willem
Verweij als getuijgen hier toe speciael v[er]socht, die de minute deses neffens den
Here en vrouwe Compnten en mij notario ten prothocolle betekendt hebben opden
tienden Octob. 1699. des morgens ontrent tien uren, onderstondt, twelck ick betuijge
en geteijkendt T: Vosch van Avesaet Nots, hebbende sijn signet besijden gedruckt in
roodt lack, verder stondt geextraheerdt uijt d’originele testamentaire Dispositie
gedateert en onderteijkendt als boven, en accordt daermede voor soo veel dit Extract
aengaet bij mij onderges nots s’hoofs van Utrecht ende was ondert[ekent] W:Vereij
naer gedane Collatie accordeert dese met sijn pnale bij mij
J:V:Dam

Compareerden voor den Gerechte van Doorn Adriaen van Ossenbergh, schout, ende
Geertruijt vander Lith Echtelieden, den eersten compnt gesont van Lichaem ende de
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twede compnte sieck van Lichaem op een bedde leggende dogh bij haer volcomen
v[er]stant en memorie als uijterlijck bleecq, ende v[er]claerde de compnten naerder
gedisponeert te hebben, oock uijt kragte vande respe Octroijen soo vanden Ed: Hove
van Utrecht als voor Stadthouder en Griffier van[den] Leenen vande Ridderhofstadt
Zuijlemborgh gepast te weten dat haren soon en Dogter met namen Nicolaes en
Abigael van Ossenbegh ieder voor uijt haren boedel bij forme van prelegaet sullen
trecken de soe van vier hondert gulden, in compensatie vant gene haer compnten
andere Dogter Meesien van Ossenbergh ten huwelijck heeft genoten, dogh ingevalle
haren soon, of dogter quamen te huwelijcken dat haerlieden alsdan uijtsettinge ende
medegave sal worden gedaen, als hare Dogter Meesjen van Ossenbergh voornt in
plaets. vande voorsz. vier hondert gulden blijvende het prelegaet in voorgaende
dispositie van Nicolaes van Ossenbergh ter some van een duijsendt gulden in volle
waerde alsmede deselve Dispositie bij haer Compnten den 25 e April 1708 gepast
voor soo veel deselve met dese niet en is strijdende, willende ende begerende de
compnten dat dese hare naerdere dispositie naer haer ov[er]lijden sal worden
achtervolgt, soo uijt kragte vande voorsz Octroijen als andersints, t sij als Testament,
codicille of andere uijterste wille soo als ’t selve best sal mogen bestaen, al waren
alle nodige zolemniteijten hier inne nodigh niet naebehoren geobserveert, die de
compnten houden voor geinsereert v[er]souckende hier van acte die is dese, Aldus
gedaen en gepasseert ten huijs vande Compnten bij Cornelis Willemsz Hooghlander
subst in desen van Adriaen van Ossenbergh schout Jan Aertsen van Leersum en
Jacob Petersen schepenen opden 13e Junij 1709
[handtekeningen]

Op huijden den 6e Martij 1711 Compden voor ons Adriaen van Ossenbergh schout,
Jan Aertsz van Hoevelock, en Claes Wulphertsz schepenen tot Doorn, Claes
Cornelisz van Velpen ende exhibeerde aen ons dit besloten papier, int bijwesen van
Beatrix Gijsberts van Spijckhorst wed van Jan Cornelisz van Velpen, nevens haere
kinderen bij den voorn Jan Cornelisz van Velpen in huwelijck v[er]wect, met namen
Gijsbert, Cornelis en Beatrix van Velpen naeste bloedt vrienden van Corns Jansz van
Velpen ende Elisabeth Claes, in hun leven Echtelieden haren vader, en moeder,
mitsgrs groot vader en moeder respe, oock int bij wesen van Jan Gijsbertsz van
Spijckhorst, als oom over de voorsz gijsbert, en corns mitrsgrs Beatris van Velpen.
seggende ’t selve te wesen het Testament vande voornoemde Corns. Jansz. van
Velpen ende Elisabet Claes. ende nadien wij ’t selve hadden bevonden gaef, ende
ongeschent gesloten sijnde, en op vijf plaetsen toegesegelt met root lack, hebben wij
’t selve geopent, ende hunlieden voorgelesen, ende alhier ten registre gebracht,
versoeckende den Compnt en vrienden hier van acte die is dese aldus gepasseert
op de gerechtscamer tot Doorn, ter presentie ende op date als boven ende was
ondert[ekent] Adri: van Ossenbergh 1711 Claes Wulphertsz ende Jan Aertsz. van
Hoevelock, onderstondt mij present ende was ondert[ekent] J:V:Dam 1711
Naer gedane Collatie is dese met sijn pnal staende op den rugge van[den] voorsz.
besloten Testamente accorderende bevonden bij mij secrets op den 7 e martij 1711
J:V:Dam
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Ten versoecke van Claes Cornelisz van Velpen, dit navolgende Testament van
Cornelis Jansz van Velpen en Elisabeth Claes in hun leven echtelieden geregistreert
luijden[de] als volgt.
Inden Name des Heeren Amen
202122Wij Cornelis Jansz van Velpen, ende Elisabet Claes Echtelieden tot Doorn
woonachtigh, overdenckende de broosheijt des menschelijcken nature, datter niet
seeckerder en is dan de doodt, ende niet onseeckerder dan de ure vandien, willende
daeromme uijt deser wereldt niet scheijden sonder alvoren van onse tijdelijcke
goederen gedisponeert te hebben, oock uijt krachte van Octroij, ons bij den Ed: Hove
van Utr[echt] verleendt van date den 27e Augustij 1701 des voornoens ten negen
uren, dogh eerst recommanderende onse sielen in handen van Godt Almagtigh en
onse lichamen de aerde en een christelijcke begraeffenisse, ende comende voorts
tot onse Dispositie, soo verclaeren wij malcanderen reciproce ofte ten wedersijden
gegeven ende gemaeckt te hebben ’t usufruct of lijftogt van alle de goederen
roerende, ende onroerende, heerlijcke ende deijlbare, renten, actien, ende crediten,
Jmboedel ende huijsraedt niet ter wereldt uijtgesondert, die den eersten van ons
beijden metter doodt ontruijmen, ende achterlaten sal, ome bij den langstlevende van
hun beijden beseten ende genoten te worden, in rechten lijftochte, ende ten lijftogten
rechten, de langstlevende sijn, of haer leven langh gedurende, noch is onse
expresse wille, ende begeerte dat de goederen die de kinderen van Jan Cornelisz
van Velpen onsen soon sar van ons soo ab intestato als extestamente sullen comen
te erven, vrij ende vranck sonder eenige aftreck van legitime, ofte trebellianique
indien deselve sonder kind, of kinderen naetelaten comen te overlijden vant eene
kindt op’t andere erven sal, tot ’t leste van allen toe, ende t’laetste mede overlijdende
als voren, willen wij dat deselve goederen die van ons geërft als uijt kragte als voren
op’t selve kindt sijn gecomen vrij ende vranck sullen erven ende succederen op den
naesten inden bloede van ons Corns Jansz van Velpen, ende Elisabet Claes, alsdan
20

In margine staat: Het besloten Testament is gesz: op een segel van 6 gul[den].
In margine staat: Registr[atie] Compden voorden Geregte van Doorn, Corns Jansz v[an] Velpen, ende Elisabet
Claes Echtel[ieden] alhier tot Doorn woonachtigh, beijde haer volcomen v[er]standt ende memorie gebruijkende,
soo ons schout en schepenen is gebleken, ende exhibeerde aen ons ondergesz, dit haer besloten Testament, ende
uijterste wille, door de handt van[den] secrets deses Geregts geschreven en bij haer ondert[ekent], willen[de]
ende begerende dat hetselve naer haer Compten overlijden punctueel sal worden achtervolgt, ende nagecomen, ’t
sij als Testament, Codicille ofte laetste uijterste wille, al waren alle nodige solemniteijten in desen gerequireerdt
niet nae behoren geobserveert, houden[de] deselve alhier voor geinsereerdt, v[er]soeckende sij Compnten hier
van acte, die is dese, aldus gedaen, en gepast voor Adriaen van Ossenberg schout, Corns Willemsz Hooghlander,
en Jacob Petersz schepenen tot Doorn opden 4e 7b 1701 ende was ondert[ekent] Adri: van Ossenbergh, Corns
Willemsz Hooghlander, met dusdanigh merk + daerom gesz: stond, dit merck is gestelt bij Jacob Petersz,
onderstondt mij pnt, ende was ondert[ekent] J:V:Dam 1701
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In margine staat verder: Op huijden den 6e martij 1711 Comden voor ons Adriaen van Ossenbergh schout, Jan
Aertsz van Hoevelock, en Claes Wulphertsz, schepenen tot Doorn, Claes Cornsz van Velpen, ende Exhibeerde
aen ons dat besloten papier, int bij wesen van Beatris Gijsberts van Spijckhorst, wed. van Jan Cornsz van
Velpen, nevens haere kinderen, bij den voorn Jan Cornsz van Velpen in huwelijk v[er]wect met naemen Gijsbert,
Corns, en Beatris van Velpen, naeste bloedvrienden van Corns Jansz van Velpen ende Elisabet Claes in hun
leven Echtelieden, haren vader, en moeder mitsgrs grootvader, en grootmoeder resp e oock int bijwesen van jan
Gijsbertsz van Spijckhorst, als Oom over de voorsz gijsbert, en Corns, mitsgrs Beatris van Velpen, seggende ’t
selve te wesen het Testment van voorn Corns Jansz van Velpen, en Elisabet Claes ende v[er]sochte openingh
vant selve, ende nadien wij ’t selve hadden bevonden gaef, ende ongeschent, gesloten sijnde, en op vijf plaetsen
toegesegelt met root lack, hebben wij t selve geopent, ende hunlieden voorgelesen, ende alhier ten registre
gebracht, versoeckende den Compnt en vrienden hier van acte, die is dese, aldus gepasseert op de
GerechtsCamer tot Doorn, ter pntie, ende op date als boven, ende was ondert[ekent] Adr: van Ossenbergh 1711
Jan Aertsz van Hoevelock, en Claes Wulphertsz, onder stondt mij present, ende was ondert[eken]t J.v.Dam 1711.
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sijnde, edogh begeren wij dat de wed. van onsen voorn soon Jan Cornelisz. van
Velpen de vruchten, en renten sal trecken van alle de goederen en renten die haere
kinderen v[er]wect bij haren overleden man Jan Cornelisz van Velpen van ons sullen
comen te erven, ende dat voorde aliementatie en opvoedinge vande voorsz. haere
kinderen, ter tijt ende wijlen toe dat sij respe gecomen sullen sijn tot haren mundigen
dage off huwelijcken state. gelijck wij Corns Jansz. van Velpen, ende Elisabeth Claes
oock willen dat bij vooroverlijden van onsen soon Claes Cornelisz van Velpen de
goederen die desselfs kint, off kinderen soo extestamento als ab intestato van ons
sullen comen te erven mede sonder eenige aftreck van legitime of trebellianique vant
eene kindt op ’t ander erven sullen tot ’t leste van allen toe, ende ’t laetste mede
overlijdende sonder kindt of kinderen natelaten, op den naesten inden bloede van
ons alsdan sijnde, dogh behoudens de voorsz: haere kints kindereren soo wanneer
sij tot haeren mundigen dagen ofte echten staet gecomen sullen sijn, hare vrije
administratie, stellen[de] tot Momber ende voogt over hare naetelatene onmundige
kints kinderen, ofte andere Erfgenamen geduerende hare onmundigheijt mitsgrs tot
de Administratie vanderselver goederen, den voorsz: Claes Cornelisz van Velpen
onsen soon voornt denselven gevende alsulcke macht ende authoriteijt als eenigh
momber nodigh heeft, oock macht van assumptie ende substitutie, uijtsluijtende daer
van allen anderen, als alles den voornoemden onsen soon in handen stellende, ende
toevertrouwende, niet willende dat denselven eenige cautie voorde administratie sal
hebben te stellen. Willende ende begerende wij Cornelis Jansz van Velpen, ende
Elisabet Claes, dat dese naer ons elx overlijden plaets grijpen, ende effect sorteren
sal soo uijt kragte van Octroije als andersints ’t sij als een besloten Testament,
Codicille, ofte andere uijtterste wille, soo ’t selve best sal mogen bestaen, al waren
alle nodige solemniteijten hierjnne nodigh niet genoegh geobserveert, verclaren
vorders dese onse dispositie gemaeckt te hebben sonder jmants Jnductie persuatie,
of misleijdinge van jmandt, Aldus bij ons onderteijckent in Doorn ten huijse vanden
secretaris opden vierden septemb 1701 ende was ondert[ekent] Cornelis Jansz van
Velpen Elisabeth Claes. onderstondt mij present ende was ondert[ekent] J:V:Dam
secrets
Naer gedane Collatie is dese met sijn pnaell gedateert, en onderteijkent als boven,
Accorderende bevonden bij mij,
J:V:Dam

Wij Adriaen van Ossenbergh schout, Jan Aertsz van Hoevelock, en Jacob Petersz
schepenen tot Doorn, doen Condt dat voor ons quam inden Geregte Ju e Agatha van
Burgerhoudt wede van Gerardt Reeser, ende Christoffel Reeser haer Comparante
soon ende v[er]claerde sij Compnten bij desen soo voor haer selven als haer bij
desen sterckmaeckende, ende de rato caverende voorde absente kinderen, ende
gebroeders gecedeert, getransporteert, ende overgegeven te hebben gelijck sij
cedeerden Transporteerden ende overgaven bij desen, aen ende ten behoeve van
Reijertgien Daetselaer laest wede van Jan Cornelisz Blanckesteijn twee ackeren
bouwlandt groot vijf mergen gelegen onder desen geregte daer Jegenwoordigh
Oostwaerts de voorn wed. Blanckesteijn, Zuijtwaerts de Goijerwateringe, ende
Noortswaerts Johannis Pauw naestgelandt ende gelegen sijn met alle geregtigheden
daer toe ende aen specterende, wesende vrij allodiael, ende onbelast goedt, dan
alleen met s’Heeren ongelden, ende sij compnten renuntieerden vant
getransporteerde, mitsgrs van alle actie recht ende toeseggens die sij Compnten
124

daer aen hadden, ende mede van alle bescheijden daer van spreeckende claerlijck
geheel en all ten behoeve als voren, Bekennende dat de Cooppenn vandien voldaen
ende betaeldt sijn, geheel en all, Belovende sij compnten het voorsz
getransporteerde te vrijen, en waeren op de voorsz. lasten, ende alle voorcommeren
ende voorplechten af te doen als recht is ende naer costume vanden lande van
Utrecht gebruijelijck, ende dit alles nae dat ons schout en schepenen is gebleecken
de reële ongelden tot den Jare 1710 incluijs betaeldt te sijn, alsmede ’t recht vanden
xle p aen[den] Ontfanger Mauris Cornelis Nierop volgens qe vanden 12e gb 1710
nevens derselver nevenstaende registratie ter secretarije der stadt Utrecht op den
11e april 1711 Aldus gepast inden gerechtshuijse tot Doorn, op den 27e April 1711
[handtekeningen]

Ten versoecke vande Collatrale erfgen van Harmen Vernoij, hebben wij Adriaen van
Ossenbergh schout, Jan Aertsz van Hoevelock, en Claes Wulphertsz schepenen tot
Doorn ten overstaen vanden Heere Nierop als Ontfanger vanden xxe en xle p deser
provintie seeckere ontrent tien mergen lants gelegen onder desen Geregte daer op
voordesen een getimmer gestaen heeft van outs genaemt Cleijnmaet, met allen
sijnen toebehoren, Hoogh ende Leegh diep ende droogh, heijde ende weijde wildt,
ende tam, daer van outs de Capelle van Sterckenborgh, boven, ende Jo r Quarebbe
beneden, of derselver recht hebbende naest gelandt ende gelegen sijn, streckende
uijt de goijerwateringe, tot aenden middelwegh toe, sijnde Leenroerigh aenden huijse
sterckenborgh ende bij den voornoemden Hermen Vernoij naer gelaten naer onse
beste kennise en wetenschap getaxeert, en gewaerdeert in gereden gelde waerdigh
te wesen de somme van veertien hondert gulden, Actum Doorn den 27 e Aprill 1711
[handtekeningen]

Ten versoecke vande Collaterale Erfgen van Elisabet van Helbergh hebben wij
Adriaen van Ossenbergh schout Jan Aertsz van Hoevelock, en Claes Wulphertsz
schepenen tot Doorn, ten Ov[er]staen vanden Heere Nierop als Ontfanger vanden
xxe en xle p[enning] deser provintie de helfte in seeckere huijsinge ende hofstede en
vorder getimmer, bepotinge, en beplantinge, daer op staende, groot acht mergen
gelegen onder desen gerechte Jtem nogh de helfte in anderhalf mergen bouwlandt
genaemt de Haer onder desen geregte, daer ten Noorden den Heer Berck naest
geland sijn ende bij voornoemde Elsiabeth van Helbergh naergelaten naer onse
beste kennise en wetenschap getaxt en gewaerdeert in gereden gelde waerdigh te
wesen de soe van een duijsendt gulden, Actum Doorn den 27e April 1711
[handtekeningen]

Ten versoecke vande Collaterale Erfgen van Elisabet van Helbergh, hebben wij
Adriaen van Ossenberg, schout Jan Aertsz van Hoevelock en Claes Wulphertz
schepenen tot Doorn ten Ov[er]staen vanden Heere Nierop, als Ontfanger vanden
xxe en xle p deser provintie, de helfte in vier mer[gen] boulandt gelegen onder desen
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Geregte, alwaer ten Oosten de wed. van Jan Cornelisz Blanckesteijn, en ’t Capittel
van St Pieter tot Utrecht, Westwaerts, de vroe van Matenesse Noortswaerts Arien
Jansz, en Zuijtwaerts de Goijerwateringe naest gelandt sijn en bij voornoemde
Elisabet van Helbergh naegelaten, naer onse beste kennise, en wetenschap getaxt,
en gewaerdeert in gereden gelde waerdigh te wesen de soe van een hondert vijftig
gul[den] Actum Doorn den 27e Aprill 1711
[handtekeningen]

Teb versoecke vande Collaterale Erfgenamen van Jor Coenraedt Trajectinum Borre
van Amerongen, hebben wij Adriaen van Ossenbergh schout, Reijer van Dijck, en
Claes Wulphertsz schepenen tot Doorn, ten Overstaen van[den] Heere Nierop, als
Ontfanger vanden xx en xle p deser Provintie acht mergen landt onder desen
ger[echte] daer de steegh van Zandenborgh op Leijt, strecken[de] uijtde
Goijerwateringe Noortwaerts op, tot inden dwars sloot, gebruijct wordende bij Claes
Cornelisz van Velpen, en bij gemelde Jor Coenraed Trajectinum Borre van
Amerongen naegelaten, naer onse beste kennisse, en wetenschap getaxt en
gewaerdeert in gereden gelde waerdigh te wesen de somme van elf hondert gulden,
Actum Doorn den 9e Aug. 1711
Utsz: ses mergen lants gelegen onder desen geregte int Broeck, gebruijckt wordende
bij Jan Hendrixe van Waveren, streckende uijt de Goijerwateringe Noortwaerts op tot
aen[den] dwars slooth, en bij gemelde Jor Coenraedt Trajectinum Borre van
Amerongen naegelaten, naer onse beste kennisse en wetenschap, getaxt en
gewaerdt in gereden gelde waerdigh te wesen de some van seven hondert gul[den]
Actum datum als boven
Utsz twee mergen vier hondt lants onder desen ger[echte] tusschen den bedenen en
boven wegh, gebruijckt wordende bij Hendrick Blanckesteijn, Jtem nogh een mergen
twee hondt landts gelegen als boven gebruijkt wordende bij Jan Cornelisz van Soest,
en bij gemelde Jor Coenraed Trajectinum Borre van Amerongen naegelaten, naer
onse beste kennisse en wetenschap getaxt en gewaerdt in gereden gelde waerdig te
wesen, het eerste twee hondert vijf en sestigh gul[den] en het laetste een hondert
vijf en dartigh gul[den], Actum datum als boven
[handtekeningen]

Compareerde voor den Geregte van Doorn, Aert folckertsz van Nijkercken, als in
huwelijck hebbende Jannigie Jans van Velpen, ende indier qt voor een dardepart een
mede Erfgenaem van jan Pelgrimsz van Velpen, en Anna Jans in hun leven
Echtelieden geassisteert met Jan Jansz van Velpen geregtsbode inden Gerechte van
Nederl[angbroeck] ter eenre, mitsgrs Claes Cornelisz van Velpen voor hemselven,
Jtem Gijsbert Jansz van Velpen Jnsgelijx voor hem selven, ende den gemelden
Claes Cornelisz van Velpen mede als momber en voogt over de verdere onmundige
kinderen van Jan Cornelisz van Velpen, en Beatris van Spijckhorst in hun leven
echtelieden, te saemen kinderen, kints kinderen en erfgenamen van Corns Jansz
van Velpen, die insgelijx nevens den eersten compnt voor een dardepart een mede
erfgenaem is geweest vande voornoemde Jan Pelgrimsz van Velpen, en Anna Jans,
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ter andere sijden, ende verclaerde den eersten compnt in qualite voornoemt dat
tusschen hem, ende de laetste compnten mitsgrs Maegjen Jans van Velpen, wed e en
Boedelharster van Jan Willemsz Cnopper, die Insgelijx voor een dardepart
Erfgenaem is van gemelde Jan Pelgrimsz van Velpen, en Anna Jans, nogh int
gemeen en onverdeelt is gebleven seeckere huijsinge en hofstede met bergen,
schueren, schaepschoten, en Boomgaert met den verderen opstall, mitsgrs ontrent
twee en dartigh mergen soo broeck als buntlandt nevens den Engh aenden Bergh,
staende en gelegen onder desen geregte, tot nogh toe bij den voorsz Claes Cornsz
van Velpen bewoondt wordende, ten dele Leengoed aenden huijse Hindersteijn,
ende ten dele Allodiael, dat den eersten compnt sijn gelegentheijt niet langer toelaet
om met sijn andere mede Erfgen[amen] in gemeenschap te blijven, soo sijn den
eersten met de laetste compnten bij forme van uijtcoop met den anderen overcomen
en geaccordt in manieren als volgt te weten dat de laetste compnten vanden eersten
compnt van nu af aen in een volcomen eijgendom sullen hebben, houden ende
besitten sijn derdeportie erffenis inde voornoemde Hofstede, en aenhorige landen
hier voren v[er]melt, om bij de laetste Compnten genoten te worden te weten den
voornoemden Claes Cornelisz van Velpen voorde eene helft ende de kinderen van
sijn broeder Zar Jan Cornelisz van Velpen voorde andere helfte, waer en tegen de
laetste compnten aenden eersten compnt beloven te betalen een somme van een
duijsendt vijf hondert car gul tot xx st: het stucq, boven een goude ducaet tot een
v[er]eeringh voorden eersten compnts huijsvrouw, ende dat vrij gelt van alles, sulx
dat alle reeele en p[er]sonele ongelden, mitsgaders schrijven deses, Leges, regels
en verdere oncosten bij de laetste compnten int geheel gelast en gedragen sullen
moeten worden, in minderinge van welcke uijtcoopspenn de laetste comparanten af
slagh sullen strecken eerstelijck een somme van een duijsent gul[den] volgens Obl e
vanden 18e meij 1710 en dan nogh een soe van vijftigh gul van geleend gelt, volgens
handschrift vanden eersten compnt, die beijde door ’t passeren sedes worden
gecasseert, ende de resterende vier hondert vijftigh gulden, en den gouden ducaet of
inplaetse vandien vijf gulden en vijf stuijvers te betalen bij het passeren deses, daer
van[den] eersten compnt oock ten vollen van bekend voldaen en betaelt te sijn, ende
sijnde v[er]schene renten, en pachten tot dato deses aen beijden sijden insgelijx
voldaen, ende sal de vordere hure van nu af aen comen te cesseren, ende den
eersten compnt renun[tierende] derhalven vant voorsz dardepart erffenis geheel en
al ten behoeve als voren, sonder eenige actie, of pretensie daer op, of aen te
behouden Aldus gedaen, en gepasseert voor Adriaen van Ossenbergh schoudt, Jan
Aertsen van Hoevelock, en Jacobus Teunisz van Hamersveldt, schepenen op den
eersten septemb[er] xvijc en elf
[handtekeningen]

23Compareerden

voorden gerechte van Doorn, Anthonie Cooll ende verclaerde hij
compnt wel ende deugdelijck schuldigh te wesen, aen ende ten behoeve van
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In margine staat: opden 20. april 1762 is bij de Hr Hendrik Swellengrebel Canoniq ten Dom te Utrecht aan mij
onderges: secretaris ter hand gestelt de orgineele Plechtbrief waar agter geschreven was Ik ondergeschreven in
qualiteit als een mede Erfgenaam van mijn moeder Wijnanda van Blankestein, die een dogter en mede
Erfgenaeme was van haar vader Hendrik Blankestein, en uijt dien hoofden het regt tot het Capitaal in dese
plechtbrieff vermelt bekomen hebbende bij schijdinge des Boedels van Hare voorn: vader Hendrik van
Blankestein, bekennen so voor mij als de verdere Erfgenamen van mijn Gemelde Moeder, van het Capitaal int
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Hendrick Cornelisz van Blanckesteijn, en sijnen erven, de somme van negen hondert
car guldens tot xx stuijvers ’t stucq, spruijten[de] uijt saecke van deugdelijcke
aengetelde p[enningen] bij hem ten vollen uijt handen vanden voornoemden Hendrik
Blanckesteijn ontfangen, ende in sijnen oirbaer geemploijeert, Belovende daer van
Interesse te betaelen Jegens vier gulden vant hondert, sijnde ses en dartigh gul[den]
int Jaer, waervan het eerste Jaer renten omgecomen en v[er]schenen sal wesen den
xxiven November xvijc twaelf, ende soo voorts Jaerlijx ende alle Jaer ter voller
aflossinge toe geduerende die t’allen tijden sal mogen, ende oock moeten
geschieden in drie termijnen, te weten t’elckens met drie hondert gulden, mits
malcanderen drie maenden te voren waerschouwende, leggende daer bij t’elckens
de v[er]schene en onbetaelde Interesse, dogh ingevalle den compnt de naebesz:
hypothequen comt te v[er]coper, aen jmandt buijten sijn maechschap, sal de
aflossinge naer denuntiatie als voren moeten geschieden t’eenemael t’effens met de
v[er]lopen en onbetaelde Interessen, stellen[de] hij compnt voorts tot een speciael
hypotheecq, ende onderpandt voorde voorsz. hooftsomme ende Jaerl[ijckse] renten,
den vrijen eijgendom van een huijsinge, en erve, of grond daer de voorsz huijsinge
op staet, in desen Dorpe, soo verre als het selve erf afgeheijndt staet, of bij de
voorsz huijsinge v[er]huert wordt, daer aende Oostsijde de Diaconie armen, ten
suijden den gemelde Cooll, ten Westen Elis Jansz, ende ten Noorden den
Molenwegh of Heerenwegh, Jtem drie vijfde parten in een huijsige en hofstede met
een bergh, en een schuerken met ontrent elf mergen, soo boulandt, buntveldt, als
heij, en Englandt, gelegen onder desen gerechte int Tuijllandt, daer boven den Heer
Pith, en beneden de Wijngaert naest gelandt, en gelegen leijt, oock belooft den
compnt voor ’t voorsz. capl en renten speciael te v[er]binden sijn sevende portie inde
twee andere vijfde parten vande voorsz. goederen, die hij van sijn ouders sal comen
te erven, of wel de voor twee vijfdeparten int geheel ingeval hij compnt sijn andere
broeders, en susters mogt comen uijt te copen in welcken gevalle den gemelden
Blanckesteijn belooft de voorsz huijse en erve uijt het voorsz speciael v[er]bant te
ontslaen, ende voorts gnaelijck alle sijns compnts goederen, deselve onderwerpende
den Ed: hove van Utrecht, ende allen anderen rechterten, versouckende hij compnt
in alle ’t geene voorsz gecondt, ende de voorsz speciaele en gnaele hypotheecquen
daer voor v[er]claert te sijn pantbaer, en Exll, ’t welcke geschiet is, renuntierende
ende te buijten gaende d’Exceptie van ongetelden gelde en voorts alle andere
uijtvlugten weren en defentien ter contrarie ende dit alles nae dat ons schepenen
gebleecken is ’t recht vanden xle p betaeld te sijn aenden Ontfanger Cornelis van
sandicq tot Wijck, volgens qe vandien van[den] 4e feb 1712 nevens derselver
onderstaende registr[atie] ter secretarije der stadt Wijck, Aldus gepasseert voor reijer
van Dijck, Claes Wulphertsz en Jan Aertsz van Hoevelocq schepenen opden xje feb
1712
[handtekeningen]

witte deses vermelt met de Rente van dien, met een assignatie ter Gelijker somme van de kinderen en
Erfgenamen van Antonie Kool ten mijn behoeven getekend ten lasten van de Hr Rentmeerster Kol, voldaan te
zijn, consenterende derhalven, dat dese plechtbrief ter Registere van den Gerechte van Doorn werden gerojeert
en gecasseert midsgaders de orginele brieff gecanseleert utrecht den 14 april 1762 en is getekent H:V:Dam en is
op dato als boven, deselve plegtbrief bij mij gerojeert en gecasseert J:V:Dugteren secrets.
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Compareerde voorden Gerechte van Doorn, Egbert Jansz vanden Dijstel, als in
huwelijck hebbende Anna van Schaicq daer hij op dese tijt wettige blijkende geboorte
bij is hebbende, ende verclaerde den compnt te cederen Transporteren en in een
volcomen eijgendom over te geven aen ende ten behoeve van Cornelis Cornelisz
van Werckhoven sijnen swager, seeckere huijsinge en erve, met alle ’t gene daer in
en op, aert en nagelvast is, staende in desen Dorpe tot nogh toe bij den Compnt
bewoondt wordende, mitsgrs bepotinge, en beplantinge daer op staende, met den
Hof daer annex, streckende van achter de huijse tot over de wal, aende wegh of
steeg toe, hebbende den Hof, naest de huijse de breete van drie roeden, en drie
voeten, en achter aende wal de breete van drie roeden en vier voeten, daer boven
Jacobus Teunisz, ende beneden den compnt selfs naest gehuijst en geërft is, ende
dat met het recht van een uijtweg over de grondt en erf vanden compnt aende
benedenste sijde naest het getransporteerde, aengelegen ter breete van een roede,
alsmede het recht of de vrijheijt om uijt de put voorde getransporteerde huijsinge
staende, water te halen, waer van volgens schriftelijck contract de reparatien int
geheel blijven tot laste vanden voorn[oemde] Jacobus Teunisz als eijgenaer vande
huijse Jegenwoordig wordende bewoondt bij de wed. Teunis Gerritsz, of wel den
bruijker vandien, blijvende mede het maken en onderhouden vande heijninge
tusschen het getransporteerde erf, en dat van Jacobus Teunisz int geheel tot laste
van hem Jacobus Teunisz, of den bruijker van sijn huijsinge, ten opsigte dat een
gedeelte van[den] schuer van Jacobus Teunisz op de grondt vant getransporteerde
is geset, ende dat op de last van een capitael van een hondert gulden inde
voorn[oemde] huijse en erve ten behoeve vande erfgenamen van pelgrum Jansz van
Velpen gevestigt staende, rentende Jaerlijx vijf gul[den], dogh worden alsnu betaelt
met vier gul[den] v[er]schijnende den sesden martij in ieder Jaer. boven en beneffens
een uijtgangh van seven stuijvers acht p ten behoeve vande kerck van Doorn
Jaerl[ijcks] uijt het getransporteerde gaende, ende den compnt renuniteerde vant
getransporteerde klaerlijck geheel en al ten behoeve vanden voorn Cornelis
Cornelisz van Werchoven, alsmede van alle oude brieven en bescheijden daer van
roerende en spreeckende Beknnende den compnt vande totale cooppenn[ingen] ten
vollen voldaen te sijn, Beloven[de] derhalven ’t getransporteerde te vrijen en waren
als erfcoop recht en inden lande van utr[echt] gebruijkelijck is, op de last vant voorsz
capl van een hondert gulden, en den voorsz uijtgangh ten behoeve van[den] kerck
van Doorn mitsgrs s’Heeren ongelden ende dit alles nae dat ons schepenen
gebleecken is ’t recht vanden 40e p voldaen te sijn aen Corns van Sandick tot Wijk
volgens qe van[den] 24e feb 1712 nevens derselver onderstaende registr[atie] ter
secretarije der stadt Wijck, alsmede de reële ongelden tot den Jare 1711 incluijs.
Aldus gepasseert voor reijer van Dijck, Jan Aertsz van Hoevelock, en Claes Willemsz
schepenen op den 28e feb 1712
[handtekeningen]

Op date ende conditien nabeschreven heeft harmen corns van holten in een vasten,
stedigen, en onverbreeckelijcken erffcoop vercoft aen Jacobus Teunisz van
Hamersvelt dewelcke oock in coop is aennemende seeckere huijsinge, erve
berghen, schueren en schaepschoten van outs genaemt de Hulck en daer
Jegenwoordigh de Koningh van Engeland uijthanght en Jegenwoordigh bij den
v[er]coper bewoont wordt met alle t gene daerinne aert ende nagelvast is, staende
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ende gelegen in desen Dorpe Doorn, streckende noortwaerts op tot aent landt
van[den] here van rijswijck daer Oostwaerts den selven here van rijswijck ende de
Diaconie armen alhier ende Westwaerts Anna van Schaick off wie alomme daer
naest gehuijst en geerft soude mogen sijn, ende dat voor de somme van drie duijsent
twee honderd gul[den[ boven vijff en twintigh gul[den] tot een v[er]eer voor des
v[er]copers soons soon harmen sullende ’t schrijven deses mette segels veertigsten
penn, transport wijncoop met den ap en dependentien vandien ??24 coper en
v[er]coper yder halff en halff worden betaalt, te betalen de voorsz cooppenn op
aenstaen[de] maij des aanstaan[de] jaars 1698 als wanneer den coper het gecogte
ook sal aanvaarden bij betal[ing] van welcke cooppenn den v[er]cooper aen[den]
coper belooft te doen transport vant v[er]cogte met belofte van vrijdinge en waringe
als erfcoop regt is in[den] Lande van Utrecht op de laste alleen van ’s Heeren Ord s
ongelden in welke lasten den v[er]coper treden sal op ?? Paesschen des
aanstaan[de] jaers 1698 belovende de v[er]coper alle lasten en voorcommer boven d
ordrs ongelden die op het gecoghte mogte wese af te doen ende den coper daar van
te indemneren cost ende schadeloos te houden, ende sal den v[er]coper het
v[er]cofte behoorl[ijck] gls vloer ende dackdicht moeten opleveren v[er]bindende tot
voldoe vant gene voorsz staet hare p[er]sonen ende goederen deselve
onderwerpen[de] de Exe s’Hooffs ende ger[echte] ’t utr[echt] ende allen anderen
rechteren ende gerechten Des t oirconden sijn hier van gemaeckt twee ?? luijdende
coopcedullen ende p[ar]tijen ondert[ekent] in Doorn op den eersten novemb 1697

Ten versoecke vande Collaterale Erfgenamen van Teunis Jansz Haerman, hebben
wij Reijer van Dijck vice schout, Arris Jansz, en Claes Wulphertsz schepenen tot
Doorn, ten ov[er]staen vanden Heere Nierop, Ontfanger van[den] xx en xlep deser
provintie acht mergen lants gelegen onder desen gerechte van outs genaemt
Canterslant gebruijkt wordende bij Willem Hendrixe Ov[er]eem, en bij den
voorn[oemde] Tonis Jansz Haerman naer gelaten, naer onse beste kennisse en
wetenschap getaxeert en gewaerdeert in gereden gelde waerdigh te wesen de
somme van acht hondert gulden, Actum Doorn den 2e Novemb 1712
Utsz ten v[er]soecke als voren vijf mergen lants, met een schaeps schot daer op,
staende en gelegen boven de horst genaemt de Haer onder desen gerechte
geb[ruijckt] worden[de] bij Jan Jansz Haerman en bij uts naegelaten, naer onse beste
kennniss en wetenschap getaxt en gewaerdeert in gereden gelde waerdigh te wesen
de somme van twee hondert tnegentigh gulden actum datum uts.
Utsz ten v[er]soecke vande Collaterale Erfgen van Nicolaes van Ossenbergh
Adriaenssoon de helfte in seeckere huijsinge met bergen en schuer alwaer
denselven is overleden, en bij hem naegelaten staende onder desen gerechte getaxt
als voren op 375 gul[den] actum Datum als voren
Uts ten v[er]soecke als voren den Hof en Boomgaert achter de voorsz: Huijsinge
staende en gelegen en bij uts naegelaten getaxt als voren op drie hondert bijf en
seventigh gul[den] actum datum uts
24
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uts ten v[er]soecke als voren de helfte in seeckere huijsinge en erve achter de Kerck
alwaer Jan Jacobsz van[den] Heijligenbergh in woont, en bij uts naegelaten, staende
en gelegen onder desen ger[echte], getaxt als voren op vijf en tnegentigh gulden,
actum datum uts,
uts ten v[er]soecke als voren een stuckjen lants in het moleneijndt onder desen
geregte, genaemt de pijper, groot ontrent twee hondt, en bij uts nagelaten, getax t als
voren op ses en twintigh gul[den], actum datum uts
[handtekeningen]

Wij Reijer van Dijck vice schout, Claes Wulphertsz, en Jan Aertsz van Leersum
schepenen tot Doorn doen condt dat voor ons quam inden Gerechte Johannis Bos,
bejaert Jonghman, voor sijn selven Jtem Maria en Sara Bos, meerderjarige Dogters
mede voor haer selven, Johanna Bos Insgelijx voor haer selven, en als moeder en
mombersse over hare twee onmundige kinderen, in echte verwect bij Paulus van
Wijck haer man zar, mitsgaders den voorn Johannis, Maria, ende Sara Bos nogh als
Momber ende Momberssen over Henricus en Dina Bos, hare minderjarige Broeder,
en suster, te saemen kinderen en Erfgenamen van Georgius Bos, en Maria van
Stamme haer overleden vader en moeder, ende v[er]claerden de compnten indier q t
te cederen transporteren en in een volcomen eijgendom over te geven aen ende ten
behoeve van Gerrit Teunisz Lodder een acker bouwlandts groot een mergen, edogh
soo groot en cleijn denselven gelegen is onder desen gerechte, int Moleneijndt daer
ten Oosten de Heer Pith, ten suijden den benedenwegh, en ten westen het kkegoedt
naest gelandt en gelegen leijt of wie met recht daer naest gelandt en gelegen soude
mogen wesen, ende sij compnten renuntieerde vant getransporteerde Claerlijck
geheel en al ten behoeve voornt alsmede van alle brieven en bescheijden daer van
roerende en sprekende, Beloven[de] t getransporteerde te vrijen en waren als
erfcoop recht en inden lande van Utrecht gebruijkelijck is alleenlijck op de last van
s’Heeren Ongelden Bekennende de compnten mede vande totale cooppen voldaen
te sijn, ende dit alles nae dat ons vice schout en schepenen gebleken was, ’t recht
vanden 40e p voldaen te sijn aen corns van Sandick tot Wijck volgens qe vanden 9e
Jarij 1713 nevens derselver registr[atie] ter secretarije der stadt Wijck als mede de
reële ongelden tot den Jare xvijc twaelf incluijs, actum den 9e Jarij 1713
[handtekeningen]

25Dat

voor ons quam jnden gerechte Jue Abigaël van Ossenbergh, huijsvrouw vande
Heer Nicolaes van Ossenbergh, Cornet ten dienste deser Lande, voor haer selven,
en als speciale gemde vanden selven haeren man; volgens procuatie in dato den 18 e
novem 1713, voor desen Gerechte gepasseert, ende bekende wel, en deugdelijck
schuldigh te sijn, aen en ten behoeve van Nicolaes van Ossenbergh, Nots s’Hoofs
van Utrecht, ende procur tot Wijck bij Duerstede, de somme van twee hondert
gul[den] Capl, Jegens xx st: ’t stucq, ter saecke van resterende geleende
p[enningen], renuntierende derhalven vande Exceptie van gereeck e onaengetelden
25
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gelden, en allen anderen desen ter contrarie, belovende daer van interesse te
betaelen Jegens vier gulden vant honderd int jaer, waer van het eerste jaer sal
omgecomen sijn heden over een Jaer, sullende sijn den 27e Decemb 1714, en soo
voorts van jaer tot jaer, totte effectuele aflossinge toe geduerende, die ten allen tijden
sal mogen, en moeten geschieden met gelijke twee hondert gulden Capitael, ende
daer op alsdan v[er]schenen, en onbetaelde renten vandien, sonder afcortingh van
40e p, als andersints, mits den een, den anderen drie maenden te voren daer van
denuntierende, Tot securiteijt van welck Capitael en interessen v[er]claerde de
compnte tot een speciael hijpotheecq, en onderpandt te stellen, seeckere huijsinge,
en erve achterhuijs, Bergen, en schuer, hof, en Boomgaert daer achter aen gelegen
staende en gelegen in Desen Dorpe Doorn, aenden Brinck, daer boven de
Kerckesteegh, beneden den Hof van Cornelis van Holten, streckende voor vanden
Brinck voorsz, ende het Kerckhof respe, tot achter aen het erf van de predicants
woninge, of wie alomme met recht daer aen gelegen mogte wesen, versoeckende
hier inne te worden gecondt, ende dat het voorsz. hijpotheecq daer voor magh
worden v[er]claert pantbaer ende Exll, twelck bij desen is geschiet en dit alles nae dat
ons schout en schepenen gebleecken is, ’t recht vanden xlen p voldaen te sijn, aen
Corns van Sandick tot Wijck, volgens qe van dato den 22e Decemb 1713 nevens
d’onderstaende registratie ter secretarije der stadt Wijck Aldus gedaen en gepasseert
bij Gerard Cocq, schout Arris Jansz, en Cornelis Willemsz Hooghlander schepenen
op den 27e Decemb[er] 1713
[handtekeningen]

Registratie
Wij frederick Wilhelm van Diest, ridder, Baron vant Hamb, Heere van
Winnekendonck, Tiessinga, Doorn &c. bij der Gratie Godts Domproost ende
Archidiacon der Cathedrale Kercke ten Dom t’Utrecht, Ambachtsheer van Oostveen,
Doorn &c. Doen condt dat alsoo ’t schoutampt van Doorn, door den Doodt van Wijlen
Adriaen van Ossenbergh is comen te vaceren, wij op ’t goet rapport ons gedaen
vande persoon van Gerard Cocq, ende ons betrouwende op sijne oprechtigheijt,
ende getrouwigheijt, denselven Cocq gecommittert, geauthoriseert, ende bevolen
hebben, committeren, authoriseren en bevelen bij desen, de bedieninge van het
voornoemde schoutampte, met den Ontfanck, ende allen anderen toebehoren,
dependentien ende aencleven vandien, op de profijten, Emolumenten en
nutschappen, die van outs daer toe gestaen, ende behoort hebben, ende alsnoch
daer toe staen, en behoren, niet uijtgesondert, mits dat hij in bedieninge vant selve
schoutampt hem in alles naer de instructien bij de Ed: Mo: de Heeren Staten vanden
Lande van Utrecht, en ons daer op gemaect, ende alsnoch te maecken, alsmede
naer de Conventie met hem geslooten sal reguleren, ende voor sijne ontfanck, ende
verdere bedieninge sal stellen suffisante cautie, en aen ons bij Expiratie van ieder
Jaer overleveren een pertinenten staet van sijnen ontfanck, en uijtgeven, ende
betaelen ieder Jaer aen ons tot een recognitie twaelf gulden, welcke bedieninge
ingaen sal opden eersten Jarij 1713 gevende denselven Cocq oock volcomen macht
vierscharen, en recht te spannen, recht, en vonnisse te eijssen, en een ieder te
laeten wedervaren, de vonnissen ter Executie te stellen, vrijen eijgendom voor hem
inden Gerechte over te geven, en te ontfangen, die boeten, breucken, en keuren van
outs tot den selven ampte gestaen hebbende, te heffen, ende te ontfangen, en voorts
alles te doen, dat een goet en getrouw schout schuldigh is, en behoort te doen,
lasten die vanden Gerechte, en ondersaeten van Doorn, mitsgrs allen anderen die ’t
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selve aengaen sal mogen, denselven Gerard Cocq, daer voor te erkennen, ende te
respecteren, welcke commissie dueren sal soo langh den voorsz. Cocq in levende
lijve sal sijne ende het selve persoonlijck kan ende wil bedienen, sonder argh list, ten
Oirconde hebben wij desen eijgenhandigh geteijckent, ende v[er]soecken een Hoogh
waerdigh Cappittel vanden Dom, dese Commissie te willen agreeren, Actum op onse
Huijse te Doorn, den 24e Octob. 1713 ende was onderteijckent fred: Wilh: van Diest,
verder stont, Extract uijt te resolutien van d’Ed: Heeren Domdeken, en Caple ten
Dom t’Utr[echt] Lunae 20e Octob 1713, De Ed: Heeren Domdeken, en Capittule ten
Dom t’Utrecht Caple vergadert, en door den secrets deses Capls, als speciaele
gemde vande Heer Domproost, v[er]mogens proe onder sijn Welgeb handt en pitsier
den 15e 8b 1705 gepast voor gedragen sijnde, dat welgem: Heere Domproost,
goedgevonden hadde het schout ampt van Doorn, v[er]mits het overlijden van
Adriaen van Ossenbergh vacerende te contereren op Gerard Cocq, denselven
Gerard Cocq, in conformite vant contract met wijlen den Graef v[an] Bossu als
Domproost gemaeckt, inden name van sijn Hr pnael aent Capittel nominerende, en
presenterende, met v[er]soeck, dat haer Ed: den voorn genomineerden, en
gepresenteerden wilden houden voor aengenaem, waer op gedelibereert sijnde,
hebben haer Ed: v[er]claert den voorn Gerard Cocq, als schout van Doorn te
aggreeren, en voor aengenaem te houden, onderstond Accordt mette voorsz
resolutie, in kennisse van mij, en was ondert[ekent] E: Drakenborch
naer gedane Collatie is dese met sijn pnael accorderende bevonden bij mij
J:V:Dam
Ingevolge vande voorsz commissie heeft de Heer Cocq, den Eed gedaen, te pntie
van alle den schepenen op den 26e 8b 1713

Compareerde voor den Gerechte van Doorn sander Gerritsz van Meersbergen,
schepen alhier, sieckelijck te bedde leggende, ende Maria Stevens sijn huijsvrouw
met ons gaende en staende, en beijde haer v[er]stand kennis en memorie wel
machtigh, als uijtwendigh bleeck, overdenckende de seeckerheijdt des Doots ende
de onsekere uere vandien, willende deselve prevenieren met dese hare dispositie,
over der selver tijdelijke goederen, soo v[er]claren de Comparanten over, en weder
over, malcanderen te geven en te maken alle hunnen huijsraedt, en Imboedel
mitsgaders alle t gene sij staende huwelijck hebben geconquesteerdt, en over
gewonnen, en nogh sullen ov[er]winnen, en voorts alle t gene sij volgens de
v[er]claringe vande Ed: Mo: Heren Staten ’s lands van Utrecht over eenige articulen
vande Ordtie decisoir, in dato den 18e Jarij 1700 geemaneerdt, malcanderen
eenigsints mogen maken, omme alle t selve bij de langhtstlevende, van hun beijden,
in eijgendom behouden, te worden, wijders v[er]claerden de compten over en weder
over in alle ’t gene sij malcanderen den Eijgendom niet mochten konnen maken, den
anderen daer in te maken de usufruckt, en lijftoght het leven vande Langhstlevende
gedurende, omme ’t selve alsoo bij den langhstlevende Genoten en Geprofiteert te
worden, en dit alles respectivelijck onv[er]mindert de legetime portie, de twede
Comparantes dochter Lijsbet Claes, naer Scherpheijdt van rechten inde twede
Comparantes boedel en Goederen Competerende, deselve daer inne voor soo veel
tnoodt sij jnstituerende bij desen, ende verclaerd de twede comparante verder indien
v[er]staen, en bevonden soude mogen worden dat de voorschreve Gifte aen haer
man gedaen, meerder soude beloopen dan een kints Gedeelte dat in sodanigh geval
hetgene boven dat kints gedeelte beloopt, hij niet sal mogen profiteren, maer aen
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haer Dochter overlaeten, behoudende hij niettemin het voordeell volgens de Ord tie
alle ’t welcke voorschreve de Compten v[er]claerden te sijn hun Testament Codicill en
Uijtersten wille, het welcke sij begeren dat effeckt sall sorteren, soo als eenige
dispositie best na rechten kan bestaen, al waren alle solemniteijten naer rechten
gerequireerdt, in desen niet geobserveerd die Gehouden worden voor geinsereerdt
v[er]soeckende hier van ackte die dese is Aldus gepasseerdt voor Gerardt Cocq,
schout reijer van Dijck en Jan Aertsz van Hoevelock schepenen op den 6e feb. 1714
In kennisse van mij
J:V:Dam

Ten versoecke vanden Hoogh Welgeb Heer Fred: Wilhelm van Diest &c &c.
Domproost t utrecht &c. hebben wij ondergesz. Gerard Cocq, schout, reijer van Dijck,
en sander Gerritsz schepenen tot Doorn, op heden ons getransporteert op de Bunt,
bij Willem Teunisz van sijn hoogh Welgeb in huere gebruijct, en ’t schaephock daer
op staende wel besigtigt, en ’t selve bevonden als volgt, als Eerstelijck een gadt int
strooijdack, aende benedenste sijde, ’t welck voorde laeste hardewind daer al in is
geweest, Jtem de deuren aende Noordsijde vant selve schot, en ten delen inde
sloten, int Water leggende, de stijlen, of gebinten int schoth, door het alte diep
uijtmesten of graven vande polders gesact, en v[er]set, de plancken aende sijde
naest de Coterwegh ten delen daer af bevonden, en ’t schildt aende Noordt sijde
naest ’t Dorp, tegen de grondt geslagen en de deuren aende benedenste sijde, ten
delen daer aen, en oock af bevonden, act: den 12e April 1714
Op huijden den xje meij 1714, hebben wij Ondergesz schout, en schepenen van
Doorn, ten versoecke van Willem Teunisz van Rijswijck, ons getransporteert op de
Bunt, bij den voorn[oemde] Willem Teunisz van Rijswijck van[den] Hoogh Welgeb
Heere van Diest &c &c Domproost t’utr[echt], &c. in huere gebruijct, en ’t schaephock
daer op staende wel besigtigt, en ’t selve bevonden als volgt, als Eerstelijk een gadt
int strooijdack, aende benedenste sijde, t’welck voorde laeste harde windt daer al in
is geweest, Jtem de deuren aende Noordsijde vant selve schot, en ten delen inde
sloten int water leggende, de stijlen, of gebinten int schoth door het al te diep
uijtmesten, of graven, vande polders gesact, en v[er]set, de plancken aende sijde
naest de Coterwegh, ten delen daer af bevonden, en ’t schilt aende Noordt sijde,
naest ’t Dorp, tegen de grondt geslaegen, en de deuren aende benedenste sijde, ten
delen daer aen en oock af bevonden, Aldus gedaen bij de Heer Gerard Cocq schout
reijer van Dijck, sander Gerritsz, Cornelis Willemsz Hooghlander, Jan van
Spijckhorst, Gerrit Teunisz, en Cornelis Jansz van Velpen, schepenen, op dato als
boven.

26Dat

voor ons quam inden Gerechte, De Heer Nicolaes van Ossenbergh, Cornet ten
Dienste deser Lande, ende bekende wel en Deugdelijck, schuldich te sijn aen en ten
In margine staat: ‘Copia Ick Ondergesz Gerrit Schrijver bekenne ontfangen te hebben van den secretrs Johan
van dam de soe van twee hondert vijftig gulden Capl bij den Cornet Nicolaas van Ossenbergh ten mijnen
26
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behoeve van Hr Gerrit Schrijver Coopman tot Amsterdam, de somme van twee
hondert en vijftigh guldens, tot xx st: t stucq, spruijtende uijt saecke van v[er]schoten,
en verstrecte p[enningen], als mede van Geleverde waren, renuntierende derhalven
vande Exceptien van onaengetelden gelde, herreeckeningh en allen anderen desen
ter contrarie Belovende daer van Intresse te bet[alen], jegens 4 p[er] c[en]to jaerlijx,
waer van het eerste jaer sal omgecomen en v[er]schenen sijn heden over een Jaer,
sullende wesen, den 2e Augustij 1715, en soo voorts van Jaer tot Jaer tot de
effectuele aflossinge toe gedurende, die ten allen tijden, sal mogen en moeten
geschieden, met gelijcke twee hondert en vijftigh gulden Capl, ende daer op
v[er]schenen onbetaelde Interesse vandien sonder van x;”penn[ing], of anders iets te
korten, mits den anderen drie maenden te voren daer van denuntierende, Tot
securiteijt van welck Capl en renten v[er]bind den Comparant sijn huijsinge hof en
Boomgaerdt alhier tot Doorn, met ’t gene daer aen dependeerd, streckende voor
vanden brinck tot achter aen ’t predicants Erve daer Oostwaerts de wegh en
Westwaerts den hof van Cornelis van Holten naest gelegen sijn of wie met recht daer
om ende aen Gelegen mochten wesen, v[er]clarende dat dit goet buijten s’Heren
ongelden niet anders is belast dan met een Capitael van twee hondert guldens ten
behoeve van den procr Nicolaes van Ossenbergh daer op bij des Comparants
huijsvrouw voor haer selven, en als gemachtigde van hem Comparant behoorlijck
gevestigd, v[er]soeckende hier inne te worden gecondemneert en dat het voorsz:
goet als wettigh hijpotheecq daer voor v[er]claerd worde verbonden pandbaer en
Executabel ’t welck geschiet is ende dit alles naer dat ons gebleken was ’t recht
van[den] 40e p[enning] voldaen te sijn, aen Corns van Sandick, tot Wijk, volgens qtie
van[den] 31e julij 1714, nevens derselver onderstaende registratie ter secretarije der
stadt Wijck, aldus gepast voor Jan van Dam, subst schout in desen vande Heer
Gerardt Cocq schout, Jan van Spyckhorst, en Cornelis Willemsz Hooghlander
schepenen op den 2e aug: 1714
[handtekeningen]

Ten versoecke vande Collatrale erfgenamen van Jur Abigael van Ossenbergh, in
leven huijsvrouw van de heer Cornet Ossenbergh, hebben wij ondergesz Jan van
Dam, subst in desen vande Heer Gerard Cocq, schout, reijer van Dijck, en Jan van
Spijckhorst schepenen tot doorn, ten ov[er]staen vande heer en Mr Maurits Cornelis
Nierop als Ontfanger vanden xle en xx p[enning] deser Provintie de helfte van
seeckere huijsinge en Erve, met bergen, schuer, hof, en Boomgaert daer aen
behorende, en annex, gelegen in Desen Dorpe, bij de Kerck, geestimeert, en
gewaerdeert in gereden gelde waerdigh te wesen de somme van ses hondert vijf en
seventigh gulden, Actum den 20e Aug. 1714
Utsz. de helfte van seeckere ontrent twee hondt lants gelegen onder desen
Gerechte, int Moleneijndt genaemt de Pijper, sijnde Leengoedt, geestimeert op vier
en twintigh, gul[den] , actum datum als boven,
behoeve op den 2e Aug: 1714 gevestigt op seekere huijsinge met berge en schuer hof en boomgaert tot doorn bij
den voorn[oemde] van Dam gecogt bekennende ook dat mij de renten volgens aparte gegevene q en sijn voldaen
Consenterende mits dien in de Cassatie [der] roijeringe [uit den] prothocolle en verbinde ick Nicolaas van
Ossenb[erch] procr tot Wijk mij ook voor alle namaninge deses Act. Wijck den 1 e Meij 1716. en was geteijckent
Gerrit Schruijver N: van Ossenbergh accordeert met d:origineele bij mij Loco secretaris G:Cocq 1716.
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Utsz, ten versoecke vande Collatrael Erfgenamen van Maria Everarda Bos, in haer
leven huijsvrouw van Aert Hermsz. van Cuijlemborgh het sesdepart in ontrent twee
en een half mergen bouwlandt sijnde twee schilden, met een huijsjen daer op
staende, onder desen gerechte, geestimeert, en gewaerdeert, in gereden gelde
waerdigh te wesen de somme van een hondert vijftigh gulden, act: Datum, als boven,
[handtekeningen]

Wij Gerardt Cocq schout, reijer van Dijck, en Cornelis Willemsz Hooghlander,
schepenen, inden gerechte van Doorn, doen condt dat voor ons quam inden
gerechte Arris Jansz wonende op’t Zandt, wedr en Boedelharder van Aeltjen Teunis
sijn huijsvrouw Zar ende v[er]claerden te seceden Transporteren en over te geven in
een volcomen Eijgendom aen en ten behoeve vanden hoogh welgeboren Hr Corns
de Boot Hr van Moersbergen etc een stucq, of hoeck heij, of driesvelt groot ontrent
vijf mergen, Edogh soo groot en cleijn t selve gelegen lijdt onder desen gerechte
ontrent de Coornmolen, sijnde vrij allodiael goet, en ’t eenigste Lant van Vossesteijn
dat den v[er]coper aende oost, of bovenste sijde, vande Stamerwegh gehadt heeft,
daer aen[den] Oost, West, en Noortsijde Evert Gijsbertsz als Bruijker, ende den Hr
van Moersbergen als Eijgenaer, en ten suijden Corns Willemsz Hooglander, en de
wede Dirck Spijckhoven, insgelijx als bruijkers, enden welgemelden Hr van
Moersbergen, naest gelant ende gelegen is, ende hij Compnt renuntieerde vant
voorsz: getransporteerde Claerlijk geheel en al ten behoeve als voren met belofte
van vrijdinge en waringe als Erfcoop recht, en inden Lande van Utrecht gebruijkelijk
is op de Last van ’s Heeren Ordtie ende soude mogen v[er]schult worden en bij den
Compnt tot den jare 1715 incluijs moeten worden betaelt Bekennende den Compnt
vande totale Cooppen[ningen] ten vollen voldaen en betaelt te sijn, en dit alles nae
dat ons schout en schepenen gebleeken is ’t recht vanden xl p voldaen te sijn anden
Hr Ontfanger Nierop volgens qe vanden 5e Junij 17c vijftien nevens derselver
onderstaende registratie ter secretarije der stat Utrecht Actum den 16e 7b 1715.
[handtekeningen]

Wij Gerard Cocq schout, Jan van Spijckhorst, en Gerrit Tonisz schepenen inden
Gerechte van Doorn, Doen Cont dat voor ons quam inden Geregte, de Heer Nicolaes
van Ossenbergh Procur voorden Ed: geregte der stadt Wijck, als speciale
gemachtigde vande Heer Nicolaes van Ossenberch Cornet ten Dienste deser
Landen volgens Procuratie voorden Nots Cornelis van Sandick en seeckere
getuijgen den 6e septemb 1714 binnen Wijck tot Duerstede gepast alhier v[er]toont,
en geregistreert, ende v[er]caerde den Compnt indier qe te Cederen, Transporteren,
op te dragen, en in volcomen eijgendom over te geven aen en ten behoeve van Jan
Jacobsz vanden Heijligenbergh, seeckere huijsinge, en erve, staende ende gelegen
in desen Dorpe, achter de Kerck, daer boven, Elis Jansz Timmerman, ende beneden
de Diaconie armen naest gelegen sijn, streckende voor uijt de Buert, tot achter
aenden Hof, of Erf vanden voorn Elis Jansz, met alle ’t gene daerjnne, op ende aen
aert en nagelvast is en met sodanige lasten, geregtigheden ens ervituijten, als daer
toe van outs tam active quam passive specterende sijn, ende hij Compnt in qe voornt
op de last van s’Heeren Ordinaris ongelden, en van het maken van[den] hefh en
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heijningh, in deser voegen te weten dat den voorn Jan Jacobsz de hefh achter dwars
alleen moet maken, en onderhouden, sijnde het maken van[den] heijnigh wedersijts
buijten sijn last, en tot laste vande bueren, als van outs Bekennende mede dat de
cooppen[ningen] deses aen s’Landts comptoir vant eendere der generale middelen
sijn voldaen, ende dit alles nae dat ons schout en schepenen gebleecken is ’t regt
van[den] xle p voldaen te sijn aenden Ontfanger Corns van Sandick tot Wyck,
volgens qtie, vanden twaelfde feb 1714, nevens derselver onderstaende registratie ter
secretarije der Stadt Wyck Actum den 22e novemb 1715
[handtekeningen]

Registratie
Op huijden den 6e september 1714 Compareerden voor mij Cornelis van Sandick
Notaris ’s Hoofs van Utrecht binnen Wijck bij duerstede residerende ende bij de
emagistraet der selver stadt geadmitteert int bijwesen der nae benoemde getuijgen
de Hr Nicolaes van Ossenbergh Cornet ten dienste deser Lande mij Notario bekent
ende v[er]claerde onwederroepelijck te constitueren Nicolaes van Ossenbergh procr
alhier generalijck omme alle sijns comparants saecken waer het selve soude mogen
wesen waer te nemen sijne vaste en andere goederen en effecten te v[er]kopen
v[er]pachten of v[er]huren des noot beswaren als het den geconsden sal raadtsaem
vinden koopen rantsoen p[enningen] te ontfangen transporteren en verleijen te doen
voor gerechten of Leenheeren daer het behoordt met beloften van vrijdingen en
waringen en voorts als naer stijl locaal de vordere inschulden restanten en sloten van
Reecken te ontfangen de Restanten ov[er] te leveren en te doen executeren met een
Jgelijcke te reeckenen en liquideren het debet uijt de te ontfangene penningen te
voldoen, accorderen, Composeren, assigneren, en cederen, de onwillige in rechten
te convenieren en te vervolgen tot sentien, condemnatien, Executien, als anders soo
des behoordt en den geconstitueerde te rade worden sal oock tegen andere die
eenige actien nae des geconsdens gedagten ongefundeert mogten maken de
behoorlijke defensien te doen van nadeelige vonnissen te Provoceren Cum potestate
substituendi tam adlites quam ad negotia ende voorts alles te doen en v[er]rigten het
gene des Compts affaires saeken of goederen nae des gecond ens goetduncken
soude mogen v[er]eijschen en als of den Compt selfs present sijnde soude konnen of
mogen doen alwaer het dat hier toe nader, of speciaelder Last wierde gerequireerdt
die gegeven wordt bij desen belovende voor goet vast en van waerden te sullen
houden en doen houden het geene bij den geconsde of desselfs gesubstitueerde uijt
crachte deses sal worden gedaen en vericht onder het verbandt en submissie als
nae rechten v[er]soeckende hier van acte die dese is aldus gedaen ende
gepasseerdt tot Wijck bij Duurstede ter presentie vande heer Johan Abraham Koke
raadt en Outschepen deser stadt ende Johan Alter Wachtmeester vande Companie
vande Baron van Wittenhorst als getuijgen hier toe v[er]socht die de minute deses
nevens den compt en mij notario ten prothocolle beteeckent hebben op dato en
plaets als boven Onderstondt Quod Attestor ende was Ondertekent Cor: van Sandick
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Wij Gerardt Cocq, schout, reijer van Dijck, en Jan van Spijckhorst schepenen inden
geregte tot Doorn, Doen condt dat voor ons quam inden geregte Claes Cornelisz van
Velpen, bejaert Jongh man, ende v[er]claerde den compnt te cederen,
Transporteren, op te draegen, en in een volcomen eijgendom over te geven, aen
ende ten behoeve van Cornelis van Holten, seeckere huijsinge, en Erve, met den Hof
daer annex, nevens een schuerbergh daer bij staende, mitsgaders alle t gene inde
voorsz huijsinge aert en naegelvast is staende en gelegen in desen Dorpe, van outs
genaemt de Swaen, daer ten Oosten, den Utrechtsen wegh, ten westen Hendrick
Blanckesteijn, ten suijden, den Molenwegh, en ten noorden den voorsz Blanckesteijn
naest gehuijst, gelandt en gelegen sijn, op de last van vier stuijvers die Jaerlijx uijt
het getranspde aen[den] kerck van desen dorpe moeten betaelt worden, ende hij
compnt renuntieerde vant getransporteerde claerlijck geheel en al, ten behoeve
vanden voorn Cornelis van Holten Bekennen[de] mede vande totale Cooppenningen
ten vollen v[er]noegt, voldaen en betaelt te sijn veder met belofte van vrijdinge en
waringe als Erfcoop recht, en inden lande van Utrecht gebruijckelijck is, op de last
van den voorsz uijtganck, en s’Heeren Ordinaris ongelden, v[er]soeckende den
Compnt vant voorsz getransporteerde onterft, en den gemelden van Holten daer in
geerft te worden t’welck bij desen is geschiet ende dit alles nae dat ons schout ende
schepenen gebleecken was ’t recht vanden 40e p voldaen te sijn, aenden Ontfanger
Corns van Sandick tot Wijck volgens qtie van 25e Novemb 1715 nevens derselver
onderstaen[de] registratie ter secretarije der Stadt Wijck alsmede t’huijs, en dubbelt
huijsgelt tot paes[schen] 1715, en ’t Heertstedegelt tot victoris daer aenvolgende
Aldus gepasseert op den 2e December 1715
[handtekeningen]
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