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Inleiding

In dit document zijn regesten opgenomen van inventarisnummer 544. Het betreft hier
protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en taxatie, over de
periode 1781-1811.
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Regesten

2-1-1781

Jan Graafman als gemachtigde van Maria en Sophia Schellinger,
vrijvrouwen van D., verhuurt aan Hendrik van Beerschotervelt en
Willemijntje van Leersum seekere hofstede met 32 morgen en nog 24
morgen genaamd de Woerd. Renversaal. [544]

25-8-1781

Peter van Velpen, secretaris van Odijk, als speciale gemachtigde van
Isabella van Beijeren en Schagen, douariere Nassau van de Lek, etc.,
en van Maurits Lodewijk grave van Nassua, heer van de Lek,
Beverweert, Odijk, etc, neemt hypotheek op bij Gerard Breijr, agent van
de Heeren Stenden van Oostvriesland en den Hage, als gewezen
rentmeester van Beverweerd van 3000 gl op seekere wel beplante
hofsteede met de Bouwhuysen, bergen, schuren boomgaerden
beplante Laenen steegen duycken wallen daer omme met alle sijn
bouw- en weylanden mitsgaders heetvelden, te saemen groot
ongeveerlijk in de seventigh morgen voort meerder deel tient vrij te D,
strekkende van omtrent de Langbroeker wetering met een Geer
langens de Beverweertse steegh, voorts over den Sterkenborchsen en
Heerenweg tot de Duynen toe, daar de voorsz Beverweertse steegh
met de landerijen behorende aan den convente van 't vrouwen klooster
zuidwaarts en de wed of kinderen van Mr Johan Vinck advocaat met
hare landen noordwaarts, tegenwoordig in huur gebruikt wordende in
vijf per celen als bij Joost Janse, Jan Bakken wed, Jan Thonisze Parle,
Elis Franse en Jan Hubertse. Op 10-9-1683 hebben zij dit gekocht van
de kinderen van Margaretha van Panhuys, wed Jacob Godin. Er zit nog
een plecht van 2500 gl op. Deze acte dateert van 15-9-1699. Op 13-71702 wordt deze acte overgeboekt binnen de familie Beijer. Op 20-81781 wordt de hypotheek afgelost. [544]

29-8-1781

Jan Willem Maurits, grave van Nassau La Lecq, als voor 1/7 part
eigenaar van de goederen uit de nalatenschap van Maurits, prins van
Oranje en Nassau. En Jan Florus grave van Nassau la Lecq, ook voor
1/7 deel. En Jan Floris grave van Nassau la Lecq als vader en voogd
voor zijn kinderen welke op de last van lijftocht de enige geinstitueerde
erfgenamen zijn van wijlen Elisabeth Amelie gravinne van Nassau la
Leca die ook voor 1/7 erfgenaam was van deze goederen. En Jan
Florus als vader van zijn kinderen die de enige geinstitueerde
erfgenamen zijn van Anna Jsabella gravinne van Nassau la Lecq, in
leven huisvrouw van Matthias Hoeufft, die ook voor 1/7 deel erfgenaam
was. En Jan Kol, rentmeester van de ridderschap convente van st
Servaas en Wittevrouwen Mariendaal en vrouwenklooster in kwaliteit
als voogd over Henriette Johanna Susanna Maria gravin van Nassau la
Lecq, enige nagelaten dochter van wijlen Hendrik Carel grave van
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Nassau la Lecq, heer van Beverweert, Odijk niet alleen voor 1/7, maar
ook voor 1/5 en 1/7 part welke eene der kinderen van wijlen Lodewijk
graaf van Nassau la lecq heeft verkocht aan hem. En dan nog Jan
Willem Maurits grave van Nassau la Levq en Jan Floris grave van
Nassau la Lecq zo in prive als de laatstgenoemde ook in zijn hier
voorschreven kwaliteiten zich met en benevens Elisabeth Agnes
Jacoba gravinne van Nassau la Lecq sterkmakende voor het laatste 1/7
part. Zij constitueren Jan van Beek, rentmeester van de na te melden
goederen, om te D. en Werkhoven een hypotheek op te nemen bij Jan
Willem Maurits grave van Nassau la Lecq van 3000 gl te D. en 2600 te
Werkhoven bij resp. de diaconie van Utrecht en
vroedschap Pit,
als erfgenaam van zijn broer Jan Pit. Het eerste is gevestigd op een
hofstede te D met 70 morgen land, strekkende van ontrent de
langbroekse wetering met een Geer langs de beverweertse steegh
voorts over de Sterkenborgse en Heerenweg tot de duijnen toe. En het
tweede op een hofstede te Werkhoven. [544]
1-10-1781

De familie Nassau la Lecq constitueert Jan van Beek, hun rentmeester,
om dezelfde hypotheek te vestigen. [544]

11-10-1781 Henriette Sabrie, wed Paulus van Vulpen, ter eenre, en Pieter van
Vulpen, oom over de natenoemen onmondige kinderen en Gijsbert van
Alphen als vrijwillig in plaatse van nog eene Neeff van evengem[elde]
Paulus van Vulpen die voor de voogdije bedankt heeft als voogden over
Jan, 13 jaar, Maria Catharina, 11 jaar, Nicolaas, 9 jaar, Dirk, 6 jaar en
Pieter, 3 jaar. Zij komen tot boedelscheiding. De boedel is zeer gering.
Er is geen boedelinventaris opgemaakt. Henriette behoudt alles, ook de
schoenmakerswinkel en het leer. [544]
21-11-1781 Estimeert het gerecht van D. ten verzoeke van Jan Carel van der
Muelen, heer van Maarsenbroek, raad in den edele groot achtbare
vroedschap van Utrecht, den opstal op de 135 roeden lands te D door
W: van Werkhoven bezeeten wordende op 60 gl.[ 544]
14-1-1782

Cornelis Janse van Werkhoven transporteert aan Jan Carel van der
Muelen zeekere opstal staande op zeekere erfken land gelegen onder
D, welk land zijn comparants broeder Willem Janse van Werkhoven van
Joseph Elias van der Muelen in erfpacht heeft bezeten en van welke
erfpacht de comparant tbv Jan Carel van der Muelen heeft
gerenuntieerd volgens acte van 29-12-1781 te Utrecht. [544, 545]

13-3-1782

Heer Hendrik van Otterloo transporteert aan Abraham van Pesch
zeekre huysinge schuur en tuyn te zamen groot 300 roeden immers
daar voor verongeldende genaamt Bosschervelt staande en gelegen op
de Horst onder D strekkende voor van de gemeene of Heerenweg tot t
land van de wed Koudijs daar ten noorden gemelde wed en ten zuiden
juff wed Jan van Dam. [544, 545]
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1-4-1782

Jan Oudhoff, won. Hardenbroek, Maria Homoed wed Harmanus
Oudhoff als moedert en voogd van haar twee kinderen Neeltje Oudhoff
huisvrouw van Dirk van Elst en Jacob Hoogland x Teuntje Oudhoff, en
Huybert van Hoeflaken x Merritje Oudhoff, won de laatste vier te D. Hun
vader Jan Oudhoff bezat van Jacob van Berck in eeuwige erfpacht een
stukje land leggende agter de Kerk van D, tussen de tuynen van Willem
van Tintelen, mr smid en Gerrit Koudijs, mr timmerman groot ongeveer
100 roeden. De erfgenamen willen dit land niet langer in erfpacht
bezitten. Susanna le Leu accepteert deze afstand. Zij constitueren
Hendrik van Renswoude, die op 2-5-1782 deze erfpacht transporteert
aan Susanna le Leu de Wilhem. [544, 545]

22-7-1782

Cornelis Floor de Oude x Cornelia van Rijswijk verklaren dat zij in 1766
van haar moeder Neeltje Jans van Zoest wed Cornelis Flooren den
ouden hadden overgenomen een hofstede met huisinge etc met 31,5
morgen land belend aan de ene kant de erfgenamen van Nassau la
Lecq en aan de andere kant H.B. Van der Muelen, strekkende van het
dwarsland van M en S Schellinger tot in de Langbroekerwetering, voor
8100 gl. Hun oudste zoon Cornelis Floor de jonge heeft het recht om
deze hofstede bij overlijden van zijn ouders voor 8100 gl over te nemen.
Zij hebben inmiddels 3100 gl van hem ontvangen. Hij moet dus nog
5000 betalen. [544]

7-10-1782

Susanna le Leu de Wilhem, wed Jacob van Berck, verhuurt aan
Jochem Willemse van Dijk seekere boere huijsinge bergen etc met 38
morgen land. Renversaal [544]

17-10-1782 Evertje Quint wed Dirk Korthouwer ter eenre, en Jan Quint en Andries
Korthouwer, grootvader en oom over Jan, 8 jaar, Hilligje, 6 jaar, Gerrit,
4 jaar en Jannigje 2,5 jaar, ter andere zijde, komen tot boedelscheiding.
[544]
18-10-1782 Reijer Teunissen van Woudenberg, won. D, neemt hypotheek op bij
Cornelis Flooren den ouden van 1000 gl. Hij stelt geen onderpand.
[544]
22-11-1782 Susanna le Leu de Wilhem verhuurt aan Jacobus van Eck seekere huijs
en bakhuis met hofje en boogaardje aan de Langbroekerwetering ten
eijnde de Vaard behorende aande Hofstede Sper-en-dal, zijnde dit het
schippershuizinge van Sper-en-dal. [544]
6-2-1783

Jan Graafman als gemachtigde van Maria en Sophia Schellinger,
verhuurt aan Cornelis van Dorrestijn seekere hofsteede met bergen etc
en 24 morgen land. Zijn broer heeft dit lange jaren in gebruik gehad.
[544]

20-2-1783

Teunis van Vossestijn, won. D, neemt hypotheek op bij Willem
Jochemse van Dijk van 500 gl. [544]
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14-5-1783

Gerrit Koudijs verhuurt aan Otto van Gerderen een huis met 0,5 morgen
land met den hoff. Renversaal [544]

14-5-1783

Gerrit Koudijs verhuurt aan Catel van Ettikhoven, won. D, een huijsinge
sijnde het voorhuijs, etc. Renversaal [544]

14-5-1783

Gerrit Koudijs verhuurt aan Albert Willemse van Voorst seekere
gedeelte van een huijsinge etc. Renversaal [544]

14-5-1783

Gerrit Koudijs verhuurt aan Teunis van Zoest, won. Doorn, seekere
nieuw gebouwde huijsinge met ruijm 1,5 morgen bouwland op de Horst
te Doorn. [544]

14-5-1783

Jacob van Stam x Heijltje van Dijck en Willemijntje van Dijck
geassisteerd met Willem Jochemse van Dijk en Jan Reijerse van
Woudenberg als voogden en Aaltje van Dijck wed en enige erfgenaam
van haar overleden man Arien van Pappelendam, den 24-8-1782 te De
Bilt overleden, welke Heijltje, Willemijntje en Aaltje de enige nagelaten
kinderen zijn van Jan van Dijck en Grietje Westenengh, te D. overleden,
tezamen voor 1/3 part eigenaar van de nabeschreven landen. En
Willem Jochemse van Dijck en Maria Jochemse van Dijck, wed Jan van
Selm te samen eigenaar van de overige 2/3 parten van deze landerijen.
Zij geven te kennen dat zij in gemeenschap bezitten 30 morgen wei- en
bouwland met twee bergen etc te D, daar de juffr. M en S Schellinger
oostwaarts en F;C; Jousbart de Lorme wed Johan de Meijer
westwaarts. Dit land is, op 1,5 morgen op de eng na, tiendvrij. Zij willen
dit land verkopen. Dat is op 10-12-1782 gebeurd in een openbare
veiling. Maria Jochemse van Dijk, wed. Jan van Selm, heeft het gekocht
voor 6600 gl. [544]

14-5-1783

Maria Jochemse van Dijk wed Jan van Selm neemt hypotheek bij
Willem Jochemse van Dijk en Jan Reijerse van Woudenberg als
voogden over Willemijntje Janse van Dijk van 2000 gl. Deze plecht is
geroyeerd op 2-2-1793 door Willem van Dijk en Jan van Woudenberg.
[544]

29-5-1783

Andries Willemse van Dijck, won. Woudenberg, huurt van Adriaan
grave van Nassau Woudenberg etc seekere daghuurders huijsinge,
schuurtje, en berghschuurtje, met een hoff tabaks-landt genaamt den
Burgwall, met de geregtigheid van 9 scharen weide op de meent
staande en gelegen in de agter straat onder den gerechte van
Woudenberg daar boven den hof van Teunis Voskuijl den ouden en
benden de gemenen wegh. Renversaal. [544]

27-6-1783

Abraham van Pesch wed Geertruijd Wierik, bruidegom en Arrisje van
Kesteren, minderjarige dochter, geassisteerd met haar ouders Gerrit
van Kesteren en Hendrikie van Holten, stellen huwelijkse voorwaarden
op. [544]
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6-8-1783

Estimeert het gerecht van D. ten verzoeke van de collaterale
erfgenamen van Hendrik van Dam een hofstede cum annexe met 20
morgen boomgaard bouw- en weiland, strekkende uit de
gooijerwetering tot in het Heijveld belast boven de ongelden met een
uitgang van 2 gl in gebruik bij Johannes Bakker op 2400 gl. [544]

17-11-1783 Jan Graafman als gemachtigde van Maria en Sophia Schellinger
verhuurt aan Hendrik Hermse zeekere huijsinge en camer
geapproprieert tot een bakkerij benevens een Loots en schuur met zijn
annexe thuijn daar agter. [544]
1-1-1784

Hendrik van Renswoude verhuurt aan Evert Agterberg x Aaltje
Lagerweij, won Leersum, seekere hofstede met huijsinge bergen etc
met 48 morgen land, genaamd den Brandolij te D, zoals het enige jaren
in gebruik was bij Gijsbert Veldhuijsen. [544]

2-3-1784

Estimeert het gerecht van D. ten verzoeke van de collaterale
erfgenamen van Jan Willem Maurits grave van Nassau la Lecq 1/7
portie in een huis etc met 24 morgen 96 roeden land in huur gebruikt
door Huijbert Bakker op 400 gl. 1/7 portie in een hofstede met 32
morgen 82 roeden in huur gebruikt door Gerrit van Laar op 500 gl. 1/7
portie in een daghuurdershuisje met 3 morgen 36 roeden land in huurt
gebruikt door Jurrien van Hattem op 70 gl. 1/7 portie in een
daghuurdershuisje met 6 morgen 155 roeden land in huur gebruikt bij
Gerrit van Laar op 30 gl. 1/7 portie in een huis, berg etc met 6 morgen
29 roeden in huur gebruikt bij Johannes van Korenburg op 225 gl. 1/7
portie in 3 morgen 276 roeden in huur gebruikt door de heer van
Beverweert op 70 gl. 1/7 part van 18 morgen 45 roeden zijnde tot
elssen bosch aangelegd op 300 gl. 1/7 part van 6 morgen 182 roeden
sijnde de veense steegh op 70 gl. 1/7 part in 1 morgen 95 roeden bosch
leggende bezijden de veense steegh op 20 gl. 1/7 part in 1 morgen 149
roeden bosch aan de Driebergse wegh met de Wallen Eijken Hakhout
op 25 gl. 1/7 part van 3 morgen 50 roeden in huur gebruikt door Huibert
Bakker op 40 gl. En 1/7 part in een sparre bosch groot 18 morgen 317
roeden op 400 gl. [544]

24-3-1784

Gerrit Koudijs verhuurt aan Ros Quint een huis met hof en bogaardje
met 2 morgen bouwland. Renversaal [544]

18-5-1784

Gerrit van Hateren x Hendrika Verheijen, won. D., testeren op elkaar.
Met de acte van constitutie. [544]

22-3-1785

Aart van Lutzenburgh gerechtsbode als gemachtigde van Francoiose
Kristina Jouboot de Lorme wed Johan de Meijer en Isabella Maria de
Meijer en als gemachtigde van ds. Cornelis Brinkman, predikant te
Dirksland, wed Anna Cornelia Christina de Meijer en voogd over zijn
twee onmondige kinderen transporteren aan Susanna le Leu de Wilhem
wed Jacob van Berck seekere boere hofstede bestaande in huijsinge
bergh en schuur met 36 morgen te D, strekkende uit de Drieberger
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gemene wegh en wegje naar Sterkenburgh tot in en over de Drieberger
Meer toe daar aan de ene zijde de vrouwe koperse met haar gegraven
vaard, en aan de andere zijde de wed van Jan van Selm. [544, 545]
6-6-1785

Jan van Beek, schout van Werkhoven, rentmeester van Beverweerd,
als gemachtigde van Lodewijk Theodorus grave van Nassau la Lecq,
transporteert aan Jan Florus grave van Nassau la Lecq 1/5 deel in 1/7
deel van Beverweerd. Met acte van constitutie. [544]

18-7-1785

Reijer Teunisse van Woudenberg, won. D. neemt hypotheek op bij
Willem Jochemse van Dijk van 1000 gl. [544]

18-7-1785

Reijer Teunisse van Woudenberg neemt hypotheek op bij Willem
Rijertse van Dijck van 1000 gl. [544]

18-7-1785

Reijer Teunisse van Woudenberg neemt hypotheek op bij Jan Reijerse
van Woudenberg van 2000 gl. [544]

6-9-1785

Susanna le Leu de Wilhem verhuurt aan Gerrit Koudijs, mr timmerman
te D, een huis met timmermanswinkel bakhuis met hof en bogaardje
etc. Renversaal [544]

25-10-1785 Susanna le Leu de Wilhem verhuurt aan Willem van Tintelen mr smid te
D. seekere huijsinge camer, berg, etc. Renversaal [544]
30-3-1786

Elisabeth vant Hoenderdaal wed Hendrik Overeem, won. D., ter eenre
en haar zoon Cornelis Overeem ter andere zijde. Uit aanmerking van
hare hooge jaaren en lighaams zwakheeden kan zij de boerderij niet
langer waarnemen, Zij geeft alles aan haar zoon voor 3600 gl. Hij moet
zijn moeder verzorgen. Willem Overeem, Teunis Overeem, Johannes
Floor x Aartje Overeem en Annigje Overeem wed Willem van Eck
verklaren dat zij het hier mee eens zijn. [544]

31-7-1786

Estimeert het gerecht van D. ten verzoeke van de collaterale
erfgenamen van Catharina de Lange, in leven huisvrouw van Hendrik
van Renswoude de helft in een hofstede huijsinge stal en twee bergen
schuuren schaapskot bakhuijs en verkenskot met 48 morgen land
genaamd het Ooyevaarsnest dog nu de Brandolij op 1500 gl. [544]

13-10-1786 Jacobus van Lint, soldaat onder 't Regiment van de heer Generaal van
Münster thans gecantonneert onder D constitueert Clasina Claasse om
de erfportie van 69-11-4 van zijn vader Pieter van Lint aanbestorven
door het overlijden van deszelfs oom Jacobus van der Kars (Jacobus
van Lint is de enige zoon van zijn vader Pieter van Lint, en omdat zijn
vader al 24 jaren weg is geweest en men niet weet of hij levend of dood
is). [544]
11-11-1786 Jacob van Doorn en Dirk Nellestijn verhuren aan Hendrik Straks, won.
D., een daghuurdershuis met 1 morgen bouwland en nog een morgen
genaamd de Bunt. [544]
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1786

Gerrit Koudijs verhuurt aan Jochem Rosse Quint seekere gedeelte van
een huijsinge, de geut op kamer halve kelder en halve agterhuijs den
halven bogaart met den halven hoff en twee morgen bouwland zijnde
de ene morgen bij de nieuwe huijsinge onder Doorn gelegt, alles zoals
Aart Agterbergh deze het laatst heeft gebruikt, staande op de Horst
onder Doorn. [544]

2-4-1787

Cornelis van Elst, won. D, constitueert Abraham Correlije, pander te
Utrecht, om zijn veroordeling voor het Hof van Utrecht waar te nemen.
[544]

9-4-1787

Teunis Reijerse van Woudenberg neemt hypotheek op bij zijn broer Jan
Reijerse van Woudenberg, won. Doorn, van 450 gl. [544]

1-6-1787

Estimeert het gerecht van D. ten verzoeke van de collaterale
erfgenamen van Arien Pappelendam de helft in een derde in een
hofstede bestaande in Huysinge twee bergen een schuur en
varkenschot mitsgaders bakover onder D op de grond van de wed Jan
de Meijer op een jaarlijkse erfhuur van 15 gl waardig te zijn 10 gl. En
de helft in een derde in 30 morgen bouw- en weiland te D, zijnde
tiendvrij behalve 1,5 morgen in de Eng, op 1155 gl. [544]

2-7-1787

Aart van Lutzenburgh als gemachtigde van Jan Florus grave van
Nassau la Lecq transporteert aan Evert Frederik Baron van Heekeren
van Beverweerd, Odijk, etc1/4 in 1/7 part van Beverweerd. [544, 545]

22-10-1787 Aart van Lutzenburgh als gemachtigde van Abraham Correlije, pander
te Utrecht transporteert de helft in een huis en erve met een
wagemakerswinkel en hand waar in die affaire sedert lange tijden is
geexerceert en nog gecontinueert word staande aan den Traijwegh
onder D. met een werkhuijs Bakhuijs verkenschot schuurbergh en
koornbergh met een groote hoff en bogaard groot te samen 0,5 morgen
belend ten zuidwesten Willem van Rheenen en wed Jan Dirkse vant
Hoenderdaal en Jan van Ginkel en ten noordoosten Willem van
Rheenen met een bogaardje en hoff. [544, 545]
30-10-1787 Aart van Lutzenburgh gerechtsbode als gemachtigde van Abraham
Correbje transporteert aan Gerrit Willemse Koudijs een sedert weijnig
jaren nieuwgebouwde huijsinge geapproprieert tot twee woningen
staande en gelegen te D met een warmoesiershoff daer agter groot te
zamen ruijm 0,5 morgen belend ten zuidwesten Willem van Rheenen en
ten noordoosten de heer van der Muelen. [544]
1-1-1788

Maria en Sophia Schellinger stellen een nieuwe koster, voorzanger,
schoolmeester, doodgraver en groefbidder, mitsgaders deurwaarder,
gerechtsbode en schutmeester van Driebergen aan, omdat de vorige is
vertrokken. Zij stellen nu aan Jacob Loffelt. [544]

31-3-1788

Andries Willemse van Dijk, won. Woudenberg huurt van Wigbold
Adriaen grave van Nassau Woudenberg etc een daghuurdershuisinge
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schuurtje en berghschuur met een hof tabaks-landt genaamd den
Burgwall, met de gerechtigheid van 9 scharen weijde op de meend,
staande in de Achterstraat van Woudenberg. Renversaal [544]
23-9-1788

Susanna le Leu de Wilhem verhuurt aan Jacobus van Eck seekere huijs
en bakhuijsje met een hofje en bogaardje aan de Langbroekerwetering
behorende aan de hofstede Sper-en-dal. [544]

22-10-1788 Teunis van Vossestijn x Cornelia Quint testeren op elkaar. [544]
1-4-1789

Henrikus van Wijck, predikant te D., is door testament van Cornelia
Brakonier met Pieter Terborch aangesteld tot executeurs van haar
testament, maar hij is nu ziek en kan dit niet waarnemen. Daarom moet
notaris Helmert van Dam dit maar doen. [544]

4-5-1789

Estimeert het gerecht van D ten verzoeke van de collaterale
erfgenamen van Maria van Vossestijn ¼ in de helft van 8 morgen
bouwland op 175 gl. [544]

4-5-1789

Estimeert het gerecht van D. ten verzoeke van de collaterale
erfgenamen van Adriaan Balthazar van der Muelen een buijtenplaats
genaamd Broekbergen met zijn heere huijsinge boere hofsteede
landerijen laanen bosschen etc te D op 17000 gl. En een boere
hofstede genaamd Kronenburg bestaande etc op 3200 gl. En de helft in
de tiend genaamd den Aalwinkel of Horsterblok op 7000 gl. [544]

4-5-1789

Het gerecht authoriseert Adriaan van Schermbeek vanwege de 10jarige meting van de Lekdijk. [544]

7-5-1789

Catrina Geertruijd van Ekeren wed Hendrikus van Wijk, in leven
predikant te D, en haar dochter Dirkje van Wijck, constitueren Helmert
van Dam om van Pieter ter Borch als executeur van Cornelia Brakonier
te eisen en te ontfangen 1500 gl. En voor haar dochter een swart
chagrijn leere Bijbeltje met goude knipjes. [544]

3-9-1789

Maria en Sophia Schellinger verhuren aan Cornelis van Dorrestijn
seekere hofstede met bergen en schuuren en 24 morgen land.
Renversaal [544]

3-9-1789

Maria en Sophia Schellinger verhuren aan Hendrik van Beerschoten en
Willemijntje van Leersum seekere hofstede met 32 morgen land en nog
24 morgen de Woerd. Renversaal [544]

6-10-1789

Susanna le Leu de Wilhem verhuurt aan Cornelis Overeem zeekere
huijsinge met de zeijkamer bakhuijs bergh en schuur met 35 morgen
land benevens nog twee hoekjes land [544]

27-11-1789 Willem van Dam als gemachtigde van Maria en Sophia Schellinger
transporteert aan Evert Frederik Baron van Heekeren de vrije en hoge
heerlijkheid Driebergen etc. En een wel door timmerde huijsinge en
vermaarde Herberge genaamt het Wapen van Driebergen alwaart
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geregtshuijs word gehouden met een groot agter off bouwhuijs met
paarden of beestenstallen etc met 34 morgen land. [544]
18-12-1789 Huibert Nicolaas van Schalkwijk a Velden als gemachtigde van Cornelis
Brinkman, predikant te Dirksland, als vader en voogd over zijn twee
minderjarige kinderen van Anna Cornelia Christina de Meijer,
transporteert aan Maria van Dijk wed Jan van Selm zeekere erf of
stuk grond gelegen onder D waar op gemelde wed van Selm een
opstand van een huijsinge heeft staan strekkende en belendende in dier
voegen als dezelve wed t voorsz erf in huure gebruijkt heeft. Met de
verkoopacte. [544, 545]
18-12-1789 Idem transporteert aan de kerkenraad van Driebergen tbv de pastorie
de boomen staande om de tuijn van de pastorij en kosterij te D. [544]
25-12-1789 Jan Carel van der Muelen, heer van Maarsenbroek als executeur van
Adriaan Balthazar van der Muelen transporteert aan Jan Carel van der
Muelen de buitenplaats Broekbergen etc. [544]
25-12-1789 Jan Carel van der Muelen transporteert aan Gerrit van Rheenen en
Evert van Rheenen een hofsteede genaamd Cronenburgh met 38
morgen land. [544, 545]
4-1-1790

Gerrit en Evert van Rheenen nemen hypotheek op bij Huijbert Bakker
en Gerrit Bakker van 3500 gl. Op de hofstede Cronenburgh [544]

4-1-1790

Gerrit van Rheenen en Evert van Rheenen, won. D, nemen hypotheek
op bij Jan Quint, won. D., van 500 gl. [544, 547]

26-2-1790

Huijbert Bakker wed Neeltje Goes en gerrit Bakkers, meerderjarig
jongman, zijn broer. Huijbert is een weijnig ziekelijk. Zij testeren op hun
broeders en zusters. [544]

26-2-1790

Aart van Lutzenburg, schout, en twee schepenen van D estimeren ten
verzoeke van de collaterale erfgenamen van Eleonora Cornelia van der
Muelen de helft in de tiend genaamd den Aalwinkel of HorsterBlok op
7000 gl. [544]

29-10-1790 Aart van Lutzenburgh als gemachtigde van Everd Frederik baron van
Heekeren verhuurt aan Hendrik Harmsen zekere huijsinge en kamer
geapproprieert tot een bakkerij, etc Renversaal [544]
29-10-1790 Teunis van Vossesteijn verhuurt aan zijn schoonzoon Otto van Doorn
thans wed Teuntje van Vossesteijn en zijn toekomende huisvrouw
Weijntje van Vossesteijn, won. Doorn, zekere hofstede met 't huijs een
bakhuijs twee bergen etc en een schaaphok (dat met Willem Jochemsz
van Dijk gemeen word gebruikt) met de hof en 30 morgen land. [544]
29-10-1790 Aart van Lutsenburgh als gemachtigde van Everd Fredrik baron van
Heeckeren, verhuurt aan Gerrit Fukkink zekere huijsinge en Kamer met
een schuur en annexe timmerloos, mitsgaders nog een klein schuurtjen
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als mede twee Hoven of Tuijnen agter de voorsz Huijsinge, staande en
gelegen in den Dorpe te D. Renversaal. [544]
29-10-1790 Aart van Lutsenburgh als gemachtigde van Everd Fredrik baron van
Heeckeren verhuurt aan Teunis van Vossesteijn zekere nieuw
gemaakte wooning staande ten einde aan de Huijsinge bewoond
wordende bij Gerrit Fukkink, in den dorpe te D, met het mede gebruik
van de pomp en secreet staande agter de voorsz huijsinge. Renversaal
[544]
29-10-1790 Otto van Doorn weduwnaar Teuntje van Vossesteijn, ter eenre, en
Jochem van Dijk, oom, als vrijwillig in plaatse van de grootvader Teunis
van Vossesteijn, die wegens deszelfs ouderdom zig van de voogdije
heeft geexcuseerd, en Aart van Doorn mede Oom over de natenoemen
onmundige kinderen als voogden over Cornelia, 11 jaar, Gerritje, 9 jaar,
ter andere zijde, zijnde reeds na de moeder overleden de twee jongste
kinderen Teuntje en Jacomijntje. Acte van uitkoop met beschrijving van
goederen van moeder. [544]
18-12-1790 Jan Kol, ontvanger van het ene deel der generale middelen 's Lands
van Utrecht als executeur van den testamente boedel van Susanna de
Leu de Wilhem, en als gemachtigde van Maria Constantia van Berck,
haar dochter, transporteert aan Abraham Veerman de Senserff de
buitenplaats Sper en Dal, bestaande in een zeder weinig jaaren nieuw
getimmerde Heerehuijsinge, met deszelfs vleugels, dienende voor
koetshuijs en stalling voor paarden, oranjerie, koetsier en knegtskamer,
waschuijs, appelkamer tuinmans wooning en stalling voor koebeesten,
en verder getimmertens, met zijn tuinen en boomgaarden muuren
schuttingen gragten, carper, goudvisch en andere kommen en een brug
door de gemeene weg met een Canaal tot aan de
Langbroekerwetering; voorts considerable aleëns, Engelsche Ster en
andere Bosschen, Beecken Valeijen Weijlanden, voorts twee
Boerewoningen met hunne getimmertens, etc, in alles meer dan 270
morgen annex den anderen, strekkende uit de Kleijweg langs de
Langbroekerwetering, loopende over de Drieberger en Arnhemse
bovenwegen tot in de Heijde of Duijnen toe, belend ten noordoosten dhr
Rijsenburg, en zuidoosten dhr Maarssenbroek, vervolgens dit goed, dan
Ijsbrand Hardeveld, item de gereformeerde armen van D. met drie
woningen, dan weder dit goed alles langs den Traaijweg en beneden de
wed Jan van Selm, staande eeniglijk aan de beneden zijde de Pastorij
en Costerij en het Huijs van voorn: wed: van Selm, en aan de
bovenzijde de Kerk van D. tusschen bijden of in dit goed. Tiendvrij,
behalve 2 morgen 87 vierkante roeden 46 voeten en 8 duijmen,
genaamd de Velderskamp, zijnde erfpachtgoed van Rijsenburg. Verder
een huijs en timmermans winkel, bakhuijs, hof en boomgaard daar
annex met het boomgaardje achter de kerk thans gebruikt bij Gerrit
Koudijs. Een huijs, berg en bakhuijs, smits huijsinge, noodstal en winkel
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met enig bouwland etc gebruikt door Willem van Tintelen. Een
daghuurderswoning verhuurd aan Willem Stevensz van Renswoude.
Een huis met tuin gebruikt door rademaker Johannes Ipenburg. Een
huis tot twee woningen geapproprieerd aan d Brug gebruikt door
Coenraad Lagerweiij en het andere door Hendrik Hemsbergen. Een
huis aan den Traaijweg met zijn tuin verhuurd aan Tijs Ereveen. En
beneden over de weg een hofstede met huijsinge etc met 38 morgen
boomgaard etc gebruikt bij Jochem Willemsz van Dijk. Een hofstede
met 35 morgen land en nog twee hoekjes land verhuurd aan Cornelis
Overeem. Een half morgen tuin en boomgaard gebruikt door Frans
Jansz van Rhijn, waarop deszelfs getimmer staat. En eindelijk de
schippershuijsinge met bakhuis etc gebruikt door schipper Jacobus van
Eck. [544]
30-12-1790 Jacob Loffelt, gerechtsbode, als gemachtigde van Jannetje van Mierloo,
wed heer Jan van Dam, transporteert aan Johannes Flooren , schepen
te D., een schoone capitale en welgelegen hofstede bestaande in een
binnen weinig jaaren nieuw getimmerde Huijsinge, etc met ruim 4
morgen bouwland strekkende uit de gemene weg tusschen D en
Sterkenburg opwaards, ten noordwesten het na te meldene land
gekomen van Van der Dussen en Wijnanda van Dam, tiendvrij. En 12
morgen bouw- en weilanden erfpachtgoed van de executeuren van den
testamente van Thomas van Nijkerken op een jaarlijkse canon van 2112-0 volgens erfpachtbrief van 16-10-1779. En nog 4,5 morgen
bouwland daarnaast gelegen belast met een uitgang of oudeigen van 12-8, dog het welk van des comparants principalinne nooit is gevorderd,
strekkende de gehele 16,5 morgen van de Heerenweg tot de
Gooijerwetering. [544]
30-12-1790 Aart van Lutsenburgh als gemachtigde van Everd Fredrik baron van
Heeckeren verhuurt aan Hendrik van Renswoude en diens schoonzoon
en dochter Gijsbert Veldhuijsen en Maria van Renswoude zekere
huijsinge en herberg genaamd het Wapen van Driebergen met
stallingen, bergen en schuur, bakhuijs en duijvenhok, benevens omtrent
33 morgen land. [544]
27-5-1791

Willem van Dam als gemachtigde van Abraham Veerman Senserff
transporteert aan David Cornelis van den Bergh de buitenplaats Sper
en Dal, bestaande etc. [544]

24-6-1791

Hendrik de Bie x Maria van Bennekom, won. Werkhoven, testeren op
elkaar. [544]

1-7-1791

Jacob van Doorn en Dirk Nellestijn verhuren aan Hendrik Straks, won.
D, zekere daghuurders huijisnge met 1 morgen bouwland, als mede
nog een morgen genaamd den Bunt, op de Horst te D. [544]

22-7-1791

Hendrik van Renswoude en zijn schoonzoon en dochter Gijsbert
Veldhuijsen x Maria van Renswoude verhuren aan Cornelis Hootsen x
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Maria Dekkers, won. Neerlangbroek, zekere hofstede met huijsinge,
etc., met 48 morgen land, genaamd den Brandolij, zoals het enige jaren
in gebruik is geweest bij Evert van Achterberg. [544]
5-8-1791

Gerrit van Rheenen en zijn broer Evert van Rheenen komen tot
boedelscheiding. Evert geeft aan Gerrit 3277 gl. Evert krijgt dan de
hofstede Croonenburgh met 38 morgen land. [544]

2-3-1792

Gerrit van Laar x Woutrijntje van Rheenen testeren op elkaar. Zij ligt
ziek te bedde. [544]

12-5-1792

Dirk van Runderen als gemachtigde van Jan Carel van der Muelen
transporteert aan heeren domdeken en capitulairen der kerke ten Dom
de eigendom van de tiend genaamd de Aalwinkel of het Horsterblok.
[544, 545]

16-8-1792

Boedelinventaris van Cornelis Floor den ouden x Cornelia van Rijswijk,
gemaakt op 11-6-1792. Hun erfgenamen zijn Gerrit Zwaan x Cornelia
Floor en Neeltje Floor gesepareerde huisvrouw vna Abraham
Materman, Teunis Floor en Cornelis Jochemsz Floor als voogden over
Arie Floor, welke Cornelia, Neeltje en Arie Floor de enige nagelaten
kinderen door Willemijntje van Doorn in huwelijk verwekt aan Frans
Floor, nog Steventje van Doorn wed Jochem Floor, welke Steventje en
Willemijntje van Doorn zijn geweest de enige nagelaten kinderen van
Cornelis van Doorn x Cornelia Rijswijk. En Arie Schimmel x Neeltje
Floor en Marrigje Floor wed Willem van Dijk. En Cornelis Floor de
Jonge, zijnde Neeltje, Marritje en Cornelis Floor de enige nagelaten
kinderen van Cornelis Floor x Cornelia van Rijswijk. Hele lijst van
goederen. [544]

2-11-1792

Otto van Doorn laatst weduwnaar van Teuntje van Vossesteijn x
Weijntje van Vossesteijn, testeren op elkaar. [544]

2-11-1792

Maria van Ebbenhorst, wed. Jan Rutten van Ginkel, ter eenre, en
Teunis Jansz van Dorresteijn en Harmen van Ebbenhorst, beide
oomen, als voogden over de onmundige dochter genaamd Reijertje van
Ginkel, ter andere zijde, komen tot boedelscheiding. Met opsomming
van goederen. [544]

23-11-1792 Teunis Ariensz van Dorresteijn x Maria van Ebbenhorst laatst wed. Jan
Rutten van Ginkel testeren op elkaar. [544]
29-11-1792 Jan de Visser, won. Utrecht, verklaart verkocht te hebben en te
transporteren aan Jan Floris grave van Nassau la Lecq zekere aandeel
in 't fideicommissair legaat van lijfrenten gemaakt en besproken bij
Hendrik graave van Grantham int koninkrijk van Groot Brittannie op 195-1754, genaamd Prins Maurits renten. En nog diverse losrenten. Jan
Floris verkoopt het dezelfde dag weer aan Everd Fredrik baron van
Heeckeren x Henrietta Johanna Susanna Maria van Nassau la Lecq
[544, 545]
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29-3-1793

Boedelscheiding van Jan van Selm x Maria van Dijk voor Hijmen en
Jochem van Selm gemaakt op 6-2-1793. Hele beschrijving van alle
goederen. [544]

2-7-1793

Teunis van Vossesteijn x Cornelia Quint maken akkoord met hun
schoonzoon Jochem van Dijk getrouwd met hun enige nog levende
dochter Maria van Vossesteijn over het beheer van hun goederen en de
hofstede op de Horst, aan de eerste comparanten echtelieden
competerende en bij Otto van Doorn eerst in huwelijk gehad hebbende
der eerste comparanten overledene oudste dochter Teuntje van
Vossestein in huure geburikt worden, enige stukjes bouwland onder den
gerechte van Doorn leggende daar onder begrepen. Jochem mag de
hofstede kopen voor 5700 gl. Hij moet zijn schoonouders onderhouden.
[544]

28-2-1794

Hendrik Jacobsz van Doorn, won. Maarn, en Jan Willemsz van
Osnabrugge x Jantje Jacobs van Doorn, won. Groenewoude bij
Woudenberg, verklaren mede voor en in naam van Metje Jacobsz van
Doorn hun zuster en schoonzuster, verhuurd te hebben aan Otto van
Garderen x Elizabeth de Kruijf zekere daghuurders huijsinge met 1
morgen bouwland als mede nog een morgen genaamd de Bunt, op de
Horst. [544]

9-5-1794

Hendrik Harmsen x Margrieta van Beijnem, en zijn zus Berendina
Harmsen, geassisteerd door haar broer Hendrik Harmsen, constitueren
Pieter Hendrik Revelman, won. Zutphen en Evert Broeker, custor van
de Nieuwstads Kerk aldaar om de nog overige boedel en nalatenschap
van hun vader Willem Harmsen x Elizabeth Nijhoff tot liquiditeit te
brengen. [544]

10-7-1794

Teunis en Albert Gijsbertsz Dorresteijn meerderjarige zoons van
Gijsbert Teunisz Dorresteijn x Hendrijntje Aalbertsz van Ubbelschoten,
en Hendrik en Metje van Doorn, meerderjarig j.m. en j.d. en Jan
Willemsz van Oostenbruggen x Jannigje Jacobsz van Doorn, kinderen
en schoonkinderen van Jacob van Doorn x Aaltje Aalbertsz van
Ubbelschoten komen tot boedelscheiding. Met o.a. Een huijsinge met 1
morgen te D. alwaar Jochem van Dijk ten noorden en oosten, de
gemene Bunt ten westen en de wed Jan Pannekoek ten zuiden, zijnde
tinsgoed van de domeinen, verleid op 24-11-1781 aan Hendrik van
Doorn. En nog een morgen heetveld thans leggende op de gemeene
bunten, strekkende van de gemene weg tot aan het gemene heiveld,
alwaar ten oosten Hendrik van Dam en ten westen Teunis van
Vossesteijn, zijnde erfpachtgoed van de domeinen. [544]

19-8-1794

Frans van Rhijn verhuurt aan Evert Schuurman x Heijltje van Dijk
zekere huijsinge en erve met 1 morgen land op de Horst. Renversaal.
[544]
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18-10-1794 Everd van Achterberg, won. Kleine Lageweijde onder Woudenberg
heeft schuld bij Evert Jacobsz van Maanen van 200 gl wegens verdiend
loon en verdere deugdelijk geleende en aangetelde penningen. [544]
4-4-1795

Evert Jansz Ploeg, won. Bij de Holevoet onder Woudenberg heeft
schuld bij Gerrit Willemsz van Soest van 200 gl. [544]

15-12-1795 Aart van Lutsenburg als gemachtigde van Everd Fredrik van Heeckeren
verhuurt aan Willem de Ridder het schippershuijs van Beverweerd,
staande onder dezen geregte aan de Langbroekse wetering bij de
Beverwaerdse Brug, en het Schippers-Ampt op Utrecht daar annex.
[544]
15-12-1795 Aart van Lutsenburg als gemachtigde van Everd Fredrik van Heeckeren
verhuurt aan Gerrit Fukkink x Elisabeth van Lutsenburgh zekere
huijsinge en kamer met een schuur en annexe timmerloos, etc.
Renversaal [544]
15-12-1795 Aart van Lutsenburg als gemachtigde van Everd Fredrik van Heeckeren
verhuurt aan Hendrik Harmen meester broodbakker alhier zekere
huijsinge en kamer geapproprieerd tot ewen bakkerij etc. Renversaal
[544]
10-5-1796

Willem van Rheenen x Fijgje van Garderen testeren op elkaar. Zij is
ziekelijk. [544]

18-5-1797

Willem van Dam transporteert aan Bart van Elst de helft in een huijs en
erve met een wagenmakers winkel en stand waar in die affaire zedert
lange tijden is geexerceert en nog gecontinueert word, staande aanden
Traaijwegh met een werkhuijs bakhuijs verkenschot met een grooten
hoff en bogaard 0,5 morgen belend ten zuidwesten Willem van
Rheenen de wed Jan Dirkse vant Hoenderdaal en Teunis Dorrstein en
ten noordoosten Willem van Rheenen met een bogaardshoff. [544, 545]

18-5-1797

Hendrik Hemsbergen x Jannigje van Eck testeren op elkaar. Zij is
ziekelijk. [544]

22-6-1797

Cornelis Cornelisse Floor x Geertje Lammertse Lagerweij testeren op
elkaar. Zij zijn beide swakkelijk van lighaam. [544]

22-7-1797

Conditien en voorwaarden van verkoop van hofsteden. Het gaat om de
openbare verkoop van een hofstede bestaande in een huijzinge twee
bergen, schuur en bakhuijs 36 morgen 446 roeden land te D, waarvan
de hofstede met 20 morgen is strekkende uit de Goijerwetering tot aan
de meer tegen de dijck, belend ten zuijden het Convent en ten oosten
de Veense steeg en de overige 16 morgen strekkende uit de
Gooijerwetering tot aande Arnhemse weg belend ten zuiden de wed
Cornelis Floor en ten noorden de heer van Driebergen, in huur gebruikt
bij Maria Floor wed Willem van Dijk voor 385 gl per jaar. Maria Floor
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koopt deze hofstede voor 5200 gl. Haar borgen zijn Evert van Rheenen
en Cornelis Floor. [544]
22-8-1797

Jan Quint en zijn zus Willempje Quint geassisteerd met hun vader Ros
Jochemsz Quint testeren op elkaar. Willempje is ziekelijk. [544]

26-10-1797 't Provinciaal bestuur van Utrecht transporteert aan Maria Floor wed
Willem van Dijk een hofstede bestaande in een huijzinge twee bergen
schuuren bakhuijs 36 morgen 446 roeden boomgaard bouw en
weilanden te D, waarvan de hofstede met 20 morgen strekkende uit de
Gooijerwetering tot aan de Meer tegen den Dijck, belend ten zuiden dit
Convent en ten oosten de Veensche Steegh ende overige 16 morgen
strekkende uijtde Goijerwetering tot aande Arnhemse weg, belend ten
zuiden wed Cornelis Floor en ten noorden de heer van D., in huur
gebruikt bij Maria Floor, wed Willem van Dijk voor 385 gl jaarlijks. [544,
545]
12-1-1798

Condities en voorwaarden voor de openbare verkoop van Een stuk weien bouwland van 8 morgen 400 roeden strekkende uit de
Gooijerwetering tot aan de Langbroekerwetering daar aan de ene zijde
de hofstede van Beverweerd en aan de andere zijde de hofstede van
de wed Willem van Dijk, in huur gebruikt door Aartje Overeem wed
Johannes Floor voor 84 gl jaarlijks. Gekocht door notaris N.W.
Buddingh voor 800 gl. [544]

12-1-1798

Condities en voorwaarden voor de openbare verkoop van 12 morgen
land strekkende uit de Gooijerwetering tot aan de Langbroekerwetering
daar aan wederzijden Evert van Rheenen, in huur gebruikt door Gerrit
van Laer voor 120 gl jaarlijks. Gekocht door Gerrit van Laer voor 1200
gl. Hij stelt als borgen Gerrit Koudijs en Hendrik Flooren. [544]

12-1-1798

Condities en voorwaarden voor de openbare verkoop van 4 morgen
bouwland strekkende uit de Gooijerwetering tot aan de
Langbroekerwetering belend aan de ene zijde t land competerende de
erven van Beverweerd en aan de andere zijde Evert van Rheenen, in
huur gebruikt door Gerrit van Laar. Gerrit Koudijs koopt dit voor 510 gl.
Zijn borgen zijn Mattijs Koudijs en Gerrit van Laar. [544]

12-1-1798

Idem transporteert aan Nicolaas Wilhelmus Buddingh een stuk weij- en
bouwland van 8 morgen 400 roeden strekkende uit de gooijerwetering
tot aan de Langbroekerwetering daar aan de ene zijd ede Hofstede van
Beverweerd en aan de andere zijde de Hofstede vsan wed Willem van
Dijk, in huur gebruikt bij Aaltje Overeem, wed Johannes Floor tot 1802
om 84 gl jaarlijks. [544, 545]

12-1-1798

't Provinciaal bestuur van Utrecht transporteert aan Gerrit Koudijs 4
morgen bouwland strekkende uit de Gooijerwetering tot aande
Langbroekerwetering belend aan de ene zijde 't land competerende de
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erven van Beverweerd en aan de andere zijde Evert van Rheenen in
huur gebruikt bij Gerrit van laar om 40 gl jaarlijks. [544, 545]
12-1-1798

Evert Fredrik baron van Heeckeren verhuurt aan Hendrik van
Renswoude en diens schoonzoon en dochter Gijsbert van Veldhuizen
de herberg het Wapen van Driebergen. Renversaal. [544]

12-1-1798

Hendrik Jacob Carel Jan van Heeckeren verhuurt aan Cornelis
Dorresteijn zekere 32 morgen land met 't houtgewas daarop staande,
zijnde vicarijiland van den Huijze Beverweerd. Renversaal. [544]

18-4-1798

Helmert van Dam als gemachtigde van A.S. Aberson te Steenderen,
transporteert aan Willem van Rheenen een erfpagt gaande uijt twee
stukken land groot een mergen 380 roeden en een erfpagt gaande uijt
zekere partijtje land het veentje genaamd met de huijzing en verder
getimmer daarop staande ongeveer groot 2,5 morgen [544, 545]

26-10-1798 Jochem van Dijk x Maria van Vossesteijn ter eenre en Jochem van Dijk
en Otto van Dijk als voogden over Cornelia van Doorn en Gerrigje van
Doorn, minderjarige kinderen van Teuntje van Vossesteijn bij Otto van
Doorn, ter andere zijde, zijnde Maria van Vossesteijn en Gerrigje van
Doorn de enige erfgenamen ab intestato van Teunis van Vossesteijn x
Cornelia Quint. Teunis van Vossesteijn is op 18-9-1793 overleden.
Cornelia Quint is onlangs ten huize van de comparanten ter eenre zijde
overleden. Zij komen nu tot boedelscheiding. [544]
15-12-1798 Teunis Arissen Dorrestein x Maria van Ebbenhorst, bevorens weduwe
Jan Rutten van Ginkel, nemen hypotheek op bij Teunis Jansen van
Dorrestein en Hermen van Ebbenhorst als voogden over de
minderjarige dochter van Jan Rutten van Ginkel x Maria van
Ebbenhorst, genaamd Reijertje, de som van 375 gl van de helft van de
boedel van Jan Rutten van Ginkel. De andere helft hadden zij bij
maaggescheid van 2-11-1792 al gekregen. Geroyeerd 11-2-1802. [544,
547]
28-2-1799

Hendrik Jacobse van Doorn, Jan Willemse van Osnabrugge x Jantje
Jacobs van Doorn, Gijsbert Legemaat x Metje Jacobs van Doorn, allen
won. Woudenberg, verhuren aan Jacobus van Eck x Aaltje
Scherpenzeel zekere daghuurders huizinge met een mergen bouwland
en nog een morgen genaamd de Bunt op de Horst. [544]

20-3-1799

Willem van Voorst, won. Maartensdijk, verklaart in de messie gedaan te
hebben aan Gerrit van Zoest, won. D., 62 schapen voor 6 weken. [544]

15-7-1799

Jochem van Selm als diaken te D, verhuurt aan Hendrik Flooren Hannis
zoon zekere partij bouwlands ongeveer 4 mergen groot op de Horst.
[544]

12-1799

Marrigje Flooren wed Willem van Dijk, verhuurt aan Cornelis Willemse
van Dijk x Hendrijntje Gerrits Koudijs zekere hofstede gelegen aan de
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Hoendersteeg onder Rijssenburg, waar naast aan de ene zijde Jan van
Selm en aan de andere D.C. Van den Bergh. [544]
21-12-1799 Jan Carel van der Muelen, heer van Maarssenbroek, vergunt aan de
diaconie van Driebergen het gebruik van zeker stukje land gelegen op
de weg genaamd den Traaij, alwaar bij Jan Harmse Ulthof is getimmerd
geweest een huisje, met welk door desselfs dogters Merrigje en Neeltje
van Luijn en laatstelijk door Teuntje van Luijn laatste suster van
voornoemde Merrigje en Neeltje van Luijn is bewoond geweest. Teuntje
werd door de diaconie onderhouden. Zij is op 29-4-1799 overleden. Het
huisje moet worden weg gehaald. [544]
13-2-1800

Dirk Nellesteijn als gemachtigde van zijn broer Teunis Nellesteijn
transporteert aan Jacoba Helena van der Velden wed Everard Gijsbert
van Beaumondt zekere hofstede genaamd het Loo bestaamde in een
huijzinge etc met 32 morgen 465 roeden land te Rijisenburg, op de
nieuwe kaart van Rijsenburg no 56, 57, 63, 64 en 66, benevens de
steeg zoo verre daar aan gelegen is, door gaans genaamd de
Hoendersteegh. [544, 545]

14-2-1800

Teunis Dorrestein wed Maria van Ebbenhorst voor de ene helft en
Teunis Janse Dorrestein en Hermen Ebbenhorst als voogden over
Reijertje van Ginkel onmondige dochter van Maria van Ebbenhorst bij
Jan Rutten van Ginkel in echt verwekt, voor de wederhelfte, verkopen
aan Dirk en Teunis Nellesteijn zekere huizing en erve op de Traaij.
[544]

8-5-1800

Cornelis Dorresteijn x Jannigje Stevense van Renswoude testeren op
elkaar. Zij constitueren Reijer van Woudenberg te D. [544]

7-11-1800

Willem van Rhenen, won. D., wed. Fijgje van Garderen, aangesteld als
voogd over zijn dochter Maria van Rhenen, vindt nu, vanwege zijne
ziekte en zwakheid geraden om twee ooms als voogden aan te stellen,
nl. Evert en Cornelis van Rhenen. Evert woont in D. en Cornelis in
Cockengen. [544]

6-12-1800

Hendrik Jansen wed Petertje Wouters, ter eenre, en Jan Jansen
meerderjarige zoon benevens Jan Gerritsen, won. Barneveld en Jan
Teunisse van Doorn, won. Doorn, als voogden over Neeltje, Wouter,
Evert, Jacobje en Willem, onmondige kinderen, ter andere zijde, komen
tot boedelscheiding. [544]

6-12-1800

Dirkje van Vulpen wed Gerrit van Soest ter eenre, en Cornelis van
Vulpen benevens Arie van Gent als voogden over Gerritje, Jan,
Hendrikje, Aaltje, Jannigje, Nicolaas en Gerrit, onmondige kinderen ter
andere zijde, komen tot boedelscheiding. [544]

14-9-1801

Jacob Loffelt, gerechtsbode, als gemachtigde van Wijnanda van Dam
en Jan van Dam, transporteren aan Wouter van Dam en Willem van
Dam zekere huizinge en hofstede met 20 morgen land te D, bewoond
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wordende bij Johannes Bakkers, strekkende uit de Gooijerwetering tot
het Heijveld toe, daar ten zuidoosten Jochem Willemse van Dijk en
Gerrit Koudijs en ten noordwesten Cornelis Floor den ouden. [544]
13-10-1801 Teunis Dorrestein wed Maria van Ebbenhorst voor de ene helft en
Teunis Janse van Dorrestein en Hermen van Ebbenhorst als voogden
over Reijertje van Ginkel, onmondige nagelaten dochter van Maria van
Ebbenhorst bij Jan Rutten van Ginkel in echte verwkt, voor de
wederhelft eijgenaar van de nabeschreven huijzinge, transporteren aan
Dirk en Teunis Nellesteijn zeekere huijzinge en erve etc aan de Traaij
daar ten noordwesten den traaij ten oosten … ten zuidoosten Jan
Dirksen vant Hoenderdaal en ten zuidwesten de heer van Driebergen.
[544, 545]
2-11-1801

Het gerecht estimeert ten verzoeke van de collaterale erfgenamen van
Maria Anthonia van Wijk, in leven huisvrouw van de heer Hendrik de
Roo, ¼ part in het goed Rijsenburg op 4000 gl. [544]

30-11-1801 Willem de Ridder wed Jannigje van Dijk, ter eenre, en Arie van Dijk,
won. Driebergen, benevens Jacobus Schoordijk, won. Lopik, als
voogden over Abram, Wouter, Joannes, Jan, Annigje en Willem,
onmondige kinderen ter andere zijde komen tot boedelscheiding [544]
31-5-1802

Dirk Nellestein en Teunis Nellestein, zoons van Cornelis Nellestein x
Aaltje Dorrestein testeren op elkaar. Dirk ligt ziek te bedde. [544]

26-6-1802

Steven Adriaan Buddingh, geassisteerd met Jacobus Loffelt, als
gevolmachtigde van de vader van Seven, S.A. Buddingh x Cornelia van
Rhijnberk, en Catharina Elizabeth Caspers maken huwelijkse
voorwaarden. [544]

4-11-1802

Evert Fredrik van Heeckeren verhuurt aan Gerrit Fukkink x Elisabeth
van Lutsenburgh zeekere huijzingen en kameren met een schuur en
annexe timmerloots etc. Renversaal [544]

4-11-1802

Idem verhuurt aan Hendrik Harmsen de bakkerij. Renversaal. [544]

23-2-1803

D.C. Van den Bergh zal een hypotheek vestigen op J.M. Thuret van
20000 gl op hofstede met 37 morgen land en een hofstede met 35
morgen te D. Geroyeerd op 9-12-1805. [544, 547]

27-9-1803

Evert Fredrick baron van Heeckeren transporteert aan Jan Jacob van
Westreenen de van ouds aanzienelijke heerlijkheijd met hooge
middelbaare en laage jurisdictie van D met alle digniteijten
praeminentien en gerechtigheden. [544]

9-11-1803

Evert Fredrik van Heeckeren x Johanna Susanna Maria van Nassau la
Lecq kopen ¼ in 1/7 van Beverweerd. [544]
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6-12-1803

Jan Jacob van Westreenen ter eenre, en Aart Pannekoek, Teunis van
Tellegen en Aart van den Brink, won. Zeist ter andere zijde. Jan Jacob
verhuurt aan de anderen het noordhout. [544]

2-2-1804

Jan van Vulpen x Evertje Hoenderdaal, Roeloff Hoenderdaal, Barent
Muts x Jannigje Hoenderdaal, Arris van Waveren x Marritje
Hoenderdaal, Nicolaas van Dijk x Geertruij Hoenderdaal en twee
onmondige kinderen Annigje en Gijsbert Hoenderdaal, geassisteerd
met hun voogd Wouter van Dam, schout van Stoetwegen, kinderen en
erfgenamen van Jan Dirkse vant Hoenderdaal x Aaltje Methorst, welke
Aaltje Methorst alhier is overleden op 29-12-1802 komen tot
boedelscheiding. [544]

7-4-1804

Jan Jacob van Westrenen verhuurt aan Aart Floor x Trijntje Lokhorst
zekere huizinge en herberg genaamd het Wapen van Driebergen etc.
thans door Hendrik van Renswoude en diens schoonzoon en dochter
Gijsbert van Veldhuizen x Maria van Renswoude gebruikt. [544]

17-5-1804

Wouter van Dam en Willem van Dam transporteren aan Dirk en Teunis
van Nellesteijn zekere huizinge en hofstede etc met 20 morgen land
bewoond geweest bij den overledenen Johannes Bakker, strekkende uit
de Gooijerwetering tot het Heijveld toe daar ten zuidoosten Jochem
Willemse van Dijk en Gerrit Koudijs en ten noordwesten Cornelis
Flooren den oude. [544]

15-6-1804

Jan Jacob van Westrenen verkoopt aan Petrus Judocus van
Oosthuijse, won. Den Haag, leverancier generaal vande Franse en
Bataafsche Troeupes binnen deeze Republieq het noordhout
geapproprieert met alle de Dennen Eeken en ander houtgewasch daar
in staande, zijnde bergwaarts tussen D en Doorn gelegen groot 14
morgen 274 roeden. [544]

18-6-1804

Jan Jacob van Westrenen transporteert aan Petrus Judocus van
Oosthuizen het Noordhout. [544]

2-1-1805

Willem van Rheenen verkoopt aan Jan Vermeer seeker stukje
bouwland leggende in den dorpe alhier groot 200 roeden met de
opgaande bomen daar op staande, alwaar ten noordwesten
noordoosten en zuidoosten de verkoper en ten zuidwesten de gemene
Arnhemse weg. [544]

2-1-1805

Willem van Rheenen verkoopt aan Pieter Anthonij Hinlopen zeeker
stukje bouwland leggende te D. groot 175 roeden met de opgaande
bomen, alwaar ten zuidwesten de Arnhemse weg, ten zuidoosten
Cornelis van Leersum, ten noordoosten den verkoper en ten
noordwesten Jan Vermeer [544]

2-1-1805

Willem van Rheenen verkoopt aan Cornelis van Leersum zeeker stukje
bouwland groot 105 roeden met de opgaande bomen ten zuidoosten en
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noordoosten de verkoper, ten zuidwesten de Arnhemse weg en ten
westen P.A. Hinlopen. [544]
2-1-1805

Jan Vermeer verkoopt aan Philips Wilhelm Koch, won. Utrecht, zeker
stukje bouwland groot 67 roeden met de opgaande bomen alwaar ten
westen de verkoper, daar op de scheijdinge een beuek heg moet
geplant worden. [544]

15-1-1805

Gijsbert Veldhuijsen x Maria van Renswoude nemen hypotheek bij
Maria Lamberta en Lamberta Anna Burmannus van 2500 gl op een
boere hofstede met zijn spatieuse huijzinge en agterhuijs paarden en
beesten stallingen etc met 48 morgen land, vanouds genaamd het
Oijevaars Nest dog nu de BrandOlijie. Geroyeerd op 31-12-1810. [544]

23-1-1805

Jan Vermeer verkoopt aan Gerrit Fukkink seeker stukje bouwland van
67 roeden met de opgaande bomen daar op staande alwaar ten
noordwesten en noordoosten Willem van Rheenen ten zuidoosten de
verkoper en ten zuidwesten de gmeene Arnhemse weg. [544]

23-1-1805

Jan Vermeer verkoopt aan Hendrik Harmsen een nieuw gebouwde
huijzinge met een erfje en 66 roeden hoveniers land met de bomen
daar op staande alwaar ten noordoosten Willem van Rheenen ten
noordwesten Gerrit Fukkink ten zuidoosten Philip Wilhelm Koch en ten
zuidwesten de gemene Arnhemse weg. [544]

27-2-1805

Jan Vermeer transporteert aan Hendrik Harmsen een nieuw gebouwde
huijzinge met een erfje met 66 roeden hoveniersland met de bomen
daar op staande alwaar ten noordoosten Willem van Rheenen, ten
noordwesten Gerrit Fukkink ten zuidoosten Philip Wilhelm Koch en ten
zuidwesten de gemene Arnhemse weg [544, 546]

27-2-1805

Jan Vermeer transporteert aan Philip Wilhelm Koch secker stukje
Bouwland leggende inden dorpe alhier groot 67 roeden met de
opgaande bomen daarop staande alwaar ten westen den verkoper,
daar op de scheijdinge een beuke heg moet geplant worden die door
verkoper en koper moet geschoren worden en beijde te zamen behoord
en ook te zamen onderhouden worden ten oorden Willem van Rheenen
alwaar op de scheijdinge een schuttinge staat die geheel aan den koper
toebehoord, ten oosten den Heer P.A. Hinlopen daar op de scheijdinge
een beuke heg staat die meede geheel aan den koper toebehoord ten
zuiden de Arnhemse weg. [544, 546]

27-2-1805

Willem van Rheenen transporteert aan Cornelis van Leersum seeker
stukje bouwland van 105 roeden met de opgaande bomen daar ops
taande alwaar ten zuidoosten en noordoosten den verkoper ten
zuidwesten de Arnhemse wegh en ten noordwesten P.A. Hinlopen.
[544, 546]

27-2-1805

Willem van Rheenen transporteert aan Pieter Anthonij Hinlopen seeker
stukje bouwland leggende inden dorpe alhier groot 175 roeden met de
22

opgaande bomen daar op staande, alwaar ten zuidwesten de
Arnhemse weg, ten zuidoosten Cornelis van Leersum, ten noordoosten
de verkoper, en ten noordwesten Jan Vermeer [544, 546]
27-2-1805

Willem van Rheenen transporteert aan Jan Vermeer seeker stukje
bouwland van 200 roeden met de opgaande bomen daar op staande,
alwaar ten noordwesten noordoosten en zuidoosten de verkoper en ten
zuidwesten de gemene Arnhemse weg. [544, 546]

27-2-1805

Jan Vermeer transporteert aan Gerrit Fukkink seeker stukje bouwland
van 67 roeden met de opgaande bomen daar op staande alwaar ten
noordwesten en noordoosten Willem van Rheenen, ten zuidoosten den
verkoper en ten zuidwesten de Gemeene Arnhemse weg [544, 546]

15-7-1805

Estimeert het gerecht ten verzoeke van Daard Cornelis vanden Bergh
een hofstede cum annexis met 37 morgen land bewoond wordende bij
Jochem van Dijk op 12000 gl. En een hofstede cum annexis met 35
morgen land bewoond geweest bij Cornelis Overeem dog thans in
verscheijde perceelen verhuurt en gebruijkt wordende op 10000 gl.
[544]

1-11-1805

Heijltje Oskam, wed Willem de Ridder ter eenre, en Arie van Dijk, won.
Bunnik en Jacobus Schoordijk, won. Lopik, zijnde zwager en broeder
ter andere zijde als voogden over de onmondige kinderen met name
Abraham, Wouter, Joannes, Jan, Annigje en Willem de Ridder, in echte
bij Jannigje van Dijk als mede over Jannigje en Jan de Ridder
onmondige kinderen van Willem de Ridder x Heijltje Oskam komen tot
boedelscheiding. [544]

4-11-1805

Margaretha Soeters wed Aart van Lutsenburgh constitueert Gerrit
Fukkink, meestertimmerman om haar aandeel in de boedel van haar
nicht Margaretha Thalen, gewoond hebbende Utrecht en aldaar
overleden, te ontvangen. [544]

23-12-1805 David Cornelius vanden Bergh transporteren aan Petrus Jodocus van
Oosthuizen de buitenplaats Sperendal etc. [544]
8-4-1806

Acte van aanstelling van Hendrik Kamperdijk als schout, gadermeester
en secretaris van D. [544]

31-5-1806

Transport van zekere groote loots bestaande in een Paardenstal, brood
magazijn, magazijn voor vleesch, genever etc ten behoeve vanden
lande door Petrus Judocus van Oosthuijzen. [544]

6-1806

Missive van schout en gerechte van D aan de raad van Finantien in het
Departement van Utrecht [544]

20-6-1806

Willlem van Rheenen, schepen, transporteert aan Jan Vermeer zeker
stukje bouwland van 0,5 morgen alwaar ten zuidwesten de Arnhemse
weg, ten westen Willem van Rheenen en Cornelis van Leersum en ten
noord en zuidoosten J.C. Van der Muelen. [544, 546]
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26-6-1806

Pieter Anthonij Hinlopen x Anna Maria Cornelia van Westreenen
transporteren aan Gerrit Fukking een stukje bouwland van 170 roeden,
alwaar ten zuidwesten de Arnhemse weg, ten zuidoosten Cornelis van
Leersum, ten noordoosten Philip Wilhelm Koch. [544]

26-6-1806

Missive aan den Raad van Financien in het Departement van Utrecht
van schout en gerechte van D. [544]

9-10-1806

Acte van borgtocht voor Reijer van Woudenberg tbv Jacob Lofveld als
gaarder over de onbeschreeve gemeenelands middelen te D. [544]

9-10-1806

Arnolda van Coeverden, huisvrouw van Jacob Lofveld stelt zich borg
voor haar man. [544]

16-2-1807

Willem van Reenen wed Fijgje van Garderen, ziekelijk, testeert. Hij
prelegateert aan zijn zoon Arie van Reenen zeekere huijsinge genaamt
het Veentje met zijn tuijn, boomgaerd, groot 50-60 roeden, alwaar ten
zuidwesten de Arnhemse weg, ten zuidoosten het gemene
wagenspoor. En aan zijn meerderjarige dochter Maria van Reenen een
huijsinge met schur en bergen met 2 morgen land alwaar ten
zuidwesten de gemeene weg, ten zuidoosten Jochem van Selm, ten
noordwesten Jan van Vulpen en Bart van Elst en ten zuidoosten Jan
Vermeer, strekkende zig agterwaards tot op het midden op den
Traaijweg, alwaar ten noordwesten en noordoosten Gerrit Koudijs ten
zuidwesten het bovengemelde perceel. En al de huisraad en jmboedel,
bouw- en melkgereedschap, twee koeien en paard, verkens, en verder
al het geeene op het overlijden van hem begonden zal worden, ook
begreepen de winkel met al zijn toebehooren, zo van linnen, wollen,
kruijdenierswaaren en des zelve gereedschappen. [544]

13-5-1807

Jan Vermeer neemt hypotheek bij Dina van Wijk wed Willem van Dam
van 1000 gl op zijn nieuw gebouwde Huizinge met een aangelegde
moestuin en boomgaard, staande op zeker stukje bouwland groot 0,5
morgen, alwaar ten zuidwesten de gemene Arnhemse weg ten westen
Willem van Reenen en Cornelis van Leersum, en ten noorden en
zuidoosten de heer J:C: van der Meulen. [544]

20-6-1807

Gerrit van Laar neemt hypotheek van Wouter van Dam van 1000 gl op
zijn nieuw gebouwde boere huizinge met twaalf morgen land
strekkende uit de Gooijerwetering tot aan de Langbroeker of Drieberger
Meer toe alwaar ten noordwesten en zuidoosten Evert van Reenen met
zijn hofstede en landen. Gerrit kocht de 12 morgen op 12-1-1798. [544]

27-6-1807

en 4-7-1807 Jochem van Dijk, Dirk van Dijk, Gijsbert van Dijk, Willem
van Dijk, Jan van Rijk, Reijer van Dijk x Ariaantje van Dijk verklaren dat
hun vader Willem Jochemse van Dijk bij testament van 4-10-1794 had
geprelegateerd aan zijn zoons Willem en Jan van Dijk, uit consideratie
dat ziij tot dien tijd bij hem hadden ingewoond, zonder eenige
verdienste voor hunne gedane arbeid en zorg genoten te hebben, ieder
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een som van 250 gl. Zij komen nu tot de laatste boedelscheiding van
zeker stuk land te Driebergen en Doorn, genaamd de Haar, alwaar de
besteweg ten zuiden, Willem Jansz van Dijk, jonger zoon nu de
erfgenamen van Jacob van Doorn oostwaarts, Gijsbert Hendrikse van
Dijk, nu Jochem van Dijk westwaarts en de gemene Bunt noordwaarts,
strekkende tot aan de Heere bovenweg toe, bevorens leengod van de
Domproostdij. En een stuk land gelegen te D op den Engh alwaar
oostwaarts de Heer van der Meulen nu Evert van Reenen en
westwaarts de heer van Beverweerd. [544]
1-12-1807

Geertruij Verlee wed M Colpaar, geassisteerd met Bart van Nijendaal,
als haar gekoore momber in deezen en verklaarde te constitueren en
machtig te maken de heer Pieter van Buijtendijk won Utrecht om te
verkopen aan Reijier van Woudenbergh, won. D 5 morgen 596 roeden
bouwland het veen genaamd strekkende uit de gemeene arnhemse
weg tot in de Heijde toe, gelegen onder den gerechte van Stoetwegen.
En 2 morgen 106 roeden weijland te Stoetwegen. [544, 546]

2-1-1808

Pieter van Buitendijk als gemachtigde van Geertruid Verlee, wed Moses
Colpaar geadsisteerd met Bart van Neijendaal transporteert aan Reijer
van Woudenberg 5 morgen 590 roeden bouowland het Veen genaamd
strekkende uit de Gemeene Arnhemse weg tot in de Heide toe. En een
morgen 306 roeden weijland ook te Stoetwegen. [544, 546]

5-9-1808

Boedelscheiding van Arisje Margaretha van Kesteren wed Abraham van
Pesch. [544]

25-10-1808 Arisje Margaretha van Kesteren wed Abraham van Pesch, won. D.,
constitueert de gerechtsbode van D om aan Unico Willem Teutonicus
Casisu een huis etc te transporteren. [544, 546]
7-12-1808

Jacob Lofveld als gemachtigde van Arisje Margaretha van Kesteren
wed Abraham van Pesch, transporteert aan Unico Willem Teutonicus
Casius een huizinge stallinge koetshuis, schuure en tuijn tesamen groot
300 roeden genaamd Bosscherveld. [544, 546]

5-1-1809

Op 26-11-1808 Cornelis Hannisse Flooren, Willem Flooren, Jochem
Flooren, Jan Flooren, Teunis Hannesse Flooren, Willem van Doorn x
Neeltje Flooren, Jan de Kruif x Elisabeth Flooren, Evert van Amerongen
x Aartje Flooren, ter eenre, en Hendrik Flooren, Hannes Flooren en
Wulphert Flooren ter andere zijde, allen kinderen en erfgenamen van
Johannes Flooren en Aartje Overeem, komen tot boedelscheiding. De
hofstede met 4 morgen land te D en Sterkenburg en nog 3 morgen
boomgaard en 12 morgen erfpacht van Thomas van Nijkerken en nog
4,5 morgen met een uitgang en oudeigen van 1-2-8. [544]

6-2-1809

Het gemeentebestuur van D verklaart ten verzoeke van Hendrik
Tigelius dat in 1807 klagten zijn ingekomen over het zetten van paalen
welke den heer van Oosthuijzen op een groot gedeelte der gemeene
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heijde zude hebben geplaatst, en wel inzonderheid door die lieden
welken gewoon waren te vooren altijt met hunne schapen op dat
gedeelte der te veel afgepaalde grond te weijden, en dat gemis hun
onontbeerlijk was. Van Oosthuizen heeft de palen inmiddels verwijderd.
[544]
10-2-1809

Jacob Lofveld, gerechtsbode te D., als gemachtigde van Nicolaas
Wilhelmus Buddingh, transporteert aan Unico Willem Teuntonicus
Casius een stuk weij- en bouwland te D groot 8 morgen 400 roeden.
Ook gedateerd 26-2-1809 [544, 546]

5-3-1810

Gerritje Moesbergen wed Gerrit Koudijs transporteert aan Unico Willem
Teutonicus Casius zekere boerewoning oud n 42 nieuw n 42
mitsgaders boomgaard en een kampje weiland te zamen groot met het
erf en tuin genaam Bosscherveld 2 morgen op de Horst te D,
strekkende van het Land van de comparante oostwaarts op gedeeltelijk
tot den tuin van Bosschervelt, en verder tot de gemeenew of
Heerenweg toe, belend ten zuiden gedeeltelijk van ouds de wed Floor
en verder de plaats Bosscherveld en tuijn, strekkende voor en agter
recht op van de brand gevel of scheidsmuur tusschen de Heeren
Huisinge en Boerenwoning staande, beleend ten noorden Jochem van
Dijk. [544, 546]

1-5-1810

Willem van Reenen transporteert aan Matthijs Koudijs een huizinge oud
no 30 nieuw no 30 genaamt het Veentje met 70-80 roeden. [544]

1-6-1810

Acte van aanstelling van Jan van Vulpen als gerechtsbode. [544]

14-6-1810

Arnolda van Coeverde huisvrouw van Jacob Loffelt gaarder van de
gemene middelen te D, stelt zich borg voor haar man [544]

15-6-1810

Reijer van Woudenberg verklaart zich borg voor Jacob Loffelt. [544]

2-7-1810

Hendrik Jan Dekker als gemachtigde van Maria van Renswoude wed
Gijsbert Veldhuizen, en Cornelis Veldhuizen, Jannigje Veldhuizen,
Maria Veldhuizen, Reijertje Veldhuizen, wed Jan van Woudenberg,
Willem Hoenderdaal x Gerrigje Veldhuijzen, Joost Vos x Catharina
Veldhuijzen, kinderen van hun overleden vader Gijsbert Veldhuijzen,
transporteren aan Jan van den Broek een hofstede oud nr 2, nieuw nr 2
met zijn spatieuse huizinge en agterhuis paarden en beesten stallingen
etc met 48 morgen land, vanouds genaamd het Oijevaarsnest doch nu
den BrandOlij. [544]

2-7-1810

Hendrik Jan Dekker als gemachtigde van Jacobus van Laar, Gerrit van
Laar, Evert van Laar, Joachum van Selm x Trijntje van Laar, Hannes
Ettikhoven x Adriana van Laar, kinderen van wijlen hun vader Gerrit van
Laar, transporteren aan P.A. Hinlopen een kapitale hofstede genaamd
VreedenRust oud no 60 nieuw no 60 bestaande in een huizinge,
bakhuis twee bergen, schuur etc met 12 morgen extra wel toegemaakt
bouw-weijland, en boomgaard, agter de gemelde Huijzinge gelegen
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strekkende uit de Gooijerwetering tot aan de Langbroekerwetering,
belend ten zuiden en noorden Evert van Reenen. [544]
11-7-1810

Hendrik Jan Dekker als gemachtigde van Unico Wilhelm Teutonicus
Casius transporteert aan P.A. Hinlopen een stuk weij en bouwland van
8 morgen 400 roeden strekkende uit de Gooijerwetering tot aan de
Langbroeker wetering daar aan de ene zijde de Hofstrede van
Beverweerd en aan de andere zijde de hofstede van de wed van Dijk.
[544]

1-11-1810

Gerrit Fukking transporteert aan Maria van Renswoude wed Gijsbert
Veldhuizen een hoekje moesland van 66 roeden. [544]

1-11-1810

Gerrit Fukking transporteert aan Willem Harmse een hoekje moesland
van ruim 30 roeden [544]
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