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Inleiding

In dit document zijn regesten opgenomen van inventarisnummer 546. Het betreft hier
minuten van akten van overdracht, met verklaringen van ontvangst van de 40 ste
penning, over de periode 1708-1804.
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Regesten

28-6-1708

dhr. Louis Knoppert transporteert aan Susanna de Civille twee paarden
cales, schapen, koeien, varkens, wagens, ploegen, eggen en al het
gereedschap en huisraad voor 2000 gl [545]

28-6-1708

Susanna de Civille heeft gekoft van de heer Louis Knoppert sijn huijs en
hoffstede genaemt Dennenburch etc met 76 morgen land, daer onder
mede begrepen het hoeckje landt, ofte wel den erffpacht van dien van
vier gulden, als mede ncoh seekere hoffstede met sijn aenhorige
landerijen en sijn getimmer bepotinge, en beplantinge daer op staende,
genaemt de Hoeve te D. [545]

30-4-1720

Cornelis Quint x Catharina de Landman, Jan Dirk van der Schuer x
Maria Schulerus, Lodewijk van Ommeren x Alida Jacoba van der
Schuer, Louisa Anna van der Schuer, erfgenamen van Diderik van
Veldhuisen , heer van Heemstede, constitueren Hendrik van Hees om
te transporteren aan Johannes van Fransburgh 4 morgen 4 hond en 96
roeden weiland in de lageweijde aen den Daelsendijk, strekkende van
den zelven Dijk, tot aen het land van de wed van den brouwer van Wijk.
Aan Neeltje van Rumst, wed Hendrik van Heerden, Egbert zoon en des
selfs kinderen de helft van 4 morgen weijland gelegen als boven,
gemeen met Dirk van Datelbeek. Alsmede aan Peter Hendrikse van
Leersum, won. Neerlangbroek, de hofstede Cruijvesteijn etc met 18
morgen land te Hardenbroek en eindelijk aan Willem Arrisse van Dijk
een perceel land van 30 morgen te D daar Gerrit Elisse Daetselaer
oostwaarts en secretaris van Berk westwaarts. [545]

13-3-1720

Peter Hendriksz, won. Neerlangbroek, verkoopt ook namens zijn vrouw
aan Jochem Teunisz van Doorn, won. Sterkenburg, 7 morgen bouwland
met het houtgewas, sijnde de oosterhelfte van 't Land van outs
genaamt, het Papenbosch, strekkende uijt de Gooijer Watering tot in de
Meer toe, daar westwaarts de wederhelft van 't voors Papenbosch
competerende den compnt en oostwaarts Jochem Tonisz van doorn.
[542, 545]

20-6-1722

Cornelis Verkroost als exploicteur van de Staten van Utrecht in kragte
van twee distincte appnten van authorisatie en permissie verklaart te
transporteren aan de diakonie van Driebergen zekere huijsinge cum
annexis, of opstal, te D, gecompeteerd hebbende de wed Teunis
Roelen de Beer, daar ten oosten en westen de armen aldaar ten
zuijden de kraijweg en ten noorden de heer van Berck [542, 545]

27-6-1722

Johan Uijttenbogaard als enige en universele erfgenaam ex testamento
van 25-8-1710 van sijn overleden suster Aletta Uijttenbogaard,
transporteert aan Gerrit Eliassen van Daatselaar het vierde part in de
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helft van zekere hofstede en landeriijen onder D, groot in het geheel 31
morgen, als mede de huijsinge het getimmer bepotinge en beplantinge
daar op staande (…) strekkende de geheele Hofstede en Landerijen uijt
de Doornse en Driebergse watering af, tot aan den Dijck daar voor
gelegen, daar ten zuijdoosten d'Heer Louis Knoppert, en ten westen de
erfgen: van den Heere van Heemstede. [542, 545]
27-6-1722

Johan Uijttenbogaard, Leonard Uijttenbogaard en Wemmert Croes x
Cornelia Susanna Uijttenbogaert, erfgenamen van hun vader Peter
Uijttenbogaert transporteren aan Gerrit Eliassen van Daatselaar het
vierde part in de helft van zekere hofstede etc. [542, 545]

1-2-1723

Fijtjen Everts van Croonenburg wed Willem Jansz van Dijck, Jochem
Willemsz van Dijck, Jan Claasse Pannekoek x Aaltje Willems van Dijck
en Annegje van Dijck, kinderen en erfgenamen van Willem Jansz van
Dijck bij Fijtjen Everts verweckt, transporteren aan Gerrit Elisz van
Daatselaar sekere agtste part in ontrent 30 morgen land met een huijsie
en verder getimmer bepootinge en beplantinge daarop staande
strekkende van den heeren weg tot de Langbroekerwatering toe, daar
ten zuiden de heer Knoppert, ten noorden de erfgenamen van de Heer
van Heemstede. [542, 545]

16-2-1723

Peter Hendriksen van Leersum en Aart Petersen van Leersum
transporteren aan Oth Jochemse van Doorn 7 morgen bouwland
strekkende van de Groeneweg tot de Gooijerwatering toe, daar oost en
zuijdwaarts Jochem Teunisz van Doorn en noord en westwaarts als
bruijker Hendrik Evertsz. [542, 545]

4-5-1723

Peter Hendriksen van Leersum transporteert aan Willem Cornsz van
Rietveld sekere huijsinge, erve, met berg schuer, bepootinge en
beplantinge daar op staande streckende uijt den gemeijnen Heeren
Weg tot agter aan het hofstedeken van Bart Rijksen van Elst toe daar
oostwaarts Oth Jacobsz van Garderen, en westwaarts Gerrit Elise van
Daatselaar, soo en in dier voegen als het tegenwoordig is afgebaakt
drije voeten van beijde de hoecken uijt de schuer vanden voorn. Oth
Jacobsz van garderen, streckende tot sekere Baack aan het
hofstedeken van den voorn. Van Elst, sijnde de andere baack de hecke
post aan de sijde vande voorsz Weg, staande op den Dam, welcken
Dam ten eeuwigen dage gemeijn moet blijven tusschen den eijgenaar
van dit verkogte en den voorn Oth Jacobsz en sijne nasaten, soo en
sulkx het Herman van Reumst is toegedeijlt bij Maakgescheijd van 243-1710 [540, 542, 545]

11-5-1723

Louis Knoppert x Susanne Civille de la Ferte transporteren aan Johan
Carel vander Muelen de huijsinge en hofstede met de hoven leggende
in hare gragten, mitsgrs lanen van beucke, eijcke en andere boomen
soo om de cingels als op de lanen en stegen staande, mitsgrs verderen
opstal van schuer, duijfhuijs schaapschotten etc genaamt de Hoeven,
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en beneden Dennenburgh, met twee boere wooningen en de
aanhoorige bouw en weijlanden, te samen groot volgens de Caarte 96
morgen strekkende van beneden uijt de Langbroeker watering tot boven
over of aan den Arnhemsen boven weg, alwaar ten zuiden de Heer de
Voornen en ten noorden boven den Doornsen weg, den Drieberger
Traeij, en beneden tot in de Langbroecker watering Gerrit Ellisse van
Daatselaar. Zijnde van deze partij in erfpacht uijtgeslagen ontrent een
half mergen aan Jan Prinsens kinderen voor 4 gl per jaar. [542, 545]
28-8-1723

Hendrik van Hees als speciale gemachtigde van Cornelis Quint,
burgemeester van Utrecht x Catharina de Landman, van de heer en mr
Jan Dirk van der Schuur x Maria Schulerus en van Lodewijk van
Ommeren x Alida Jacoba van der Schuur en van Louise Anna van der
Schur, tezamen erfgenamen van Diderick van Veldhuijsen,
transporteert aan Willem Arisse van Dijck een perceel van ontrent 30
morgen bouw- en weiland te D, daar Gerrit Elisz Daatselaer oostwaarts
en de heer secretaris van Berck westwaarts. Anderhalf morgen hiervan
in de Eng is belast met tiend. [542, 545]

27-8-1725

Cornelis Jansen Backer x Marie van Blanckesteijn nemen hypotheek op
bij Teunis van Blanckesteijn, won. Doorn, van 2600 gl op 8 morgen weien bouwland daar ten oosten Hendrik Evertsz van Croonenburg en de
juff. Pauw, ten noorden Jan Jansz Haarman, strekkende vanden
gemeenen arnhemsen weg tot de Goijer Dijck toe, ende een hofstede
met berg en schuer en schaapshock, met de bepootinge ende
beplantingen daar om en opstaande, daar ten noorden de heer Backer
schout van Odijk en naast gelegen gemeene bundt, en strekkende tot
honderd roeden boven den boven arnhemse weg toe. Cassatie 1-41744 [542, 545]

5-1-1726

Aernoud Schade, heer van Domselaer etc, transporteert aan Catharina
van Heusden, douariere van Hoederingen zekere plegtbrief van 5000 gl
tot laste van Lodewijk Adriaan grave van Nassau.[545]

26-10-1726 Wernard van Vlooten als speciale gelaste van de gecommitteerde
heren ter Momboir Camer van Utrecht, executeurs van het testament en
voogden over de onmondige erfgenamen onder beneficie van jnventaris
van Theodorus Backer transporteert aan Maurits Lodewijk graaf van
Nassau sekere hofsteden met de bouwhuijsen, bergen, schuuren,
boomgaarden, laanen, stegen, dijcken en wallen daar omme, met alle
sijne bouw- en weijlanden, mitsgrs heetvelden, te samen groot
ongevaerlijk in de seventig mergen voor 't meerendeel tiend-vrij.
Volgens de meting van Backer in 1711 gedaan 88 morgen 142 roeden
groot, strekkende van ontrent de Langbroeker watering met een Geer
langs de Veense steegh, voorts over den Sterckenburgse en Heeren
weg, tot in de Duijnen toe, daar de voors: veense streeg en voorts de
landerijen van 't vrouwenklooster te Utrecht zuidwaarts, en Cornelis
Floren en de wed Aart de Voornen noordwaarts. Met een plecht van
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3000 gl tbv Gerard Breijer en de andere van 3500 gl tbv Johan
Soermans en Samuel Guldemond; Jtem 5 morgen bouwland zijnde
voor desen geweest weijland gelegen in't Beverweertse broek,
strekkende uit de Langbroeker watering tot in de Meer toe, daar ten
noordwesten het navolgende weiland en ten zuiden t weiland van den
bovengenoemde heer van de Leck naast geland zijn, als mede twee
campen weijland mede int Broek gelegen groot d'eene viijf mergen en
d'ander drije mergen naast den anderen leggende, strekkende uijt de
voorsz wateringe tot in de Meer toe, daar ten noordwesten den uijtwegh
vande veense bouwinge en ten zuijdoosten de voorsz 5 morgen
bouwland naast geland zijn, mitsgrs de geheele Veense steeg, met de
bepootinge en beplantinge en 't gene daar op staat, strekkende uijt de
voors wateringe opwaarts na den Berg tot aan de Kruijs of Thiend Weg
toe, daar boven en beneden de Domeijnen naast geland zijn. Alles
zoals hem die op 29-7-1710 en 21-12-1716 zijn getransporteerd. [542,
545, 547]
21-10-1726 Copie uit het register van allerleij Actens gepasseert ter Momboir
Camer der Stad Utrecht over deze verkoop. [542, 545]
26-10-1726 Wernard van Vlooten als speciale gelaste van de gecommitteerde
heren ter Momboir Camer van Utrecht, executeurs van het testament en
voogden over de onmondige erfgenamen onder beneficie van jnventaris
van Theodorus Backer transporteert aan Maurits Lodewijk graaf van
Nassau sekere hofsteden met de bouwhuijsen, bergen, schuuren,
boomgaarden, laanen, stegen, dijcken en wallen daar omme, met alle
sijne bouw- en weijlanden, mitsgrs heetvelden, te samen groot
ongevaerlijk in de seventig mergen voor 't meerendeel tiend-vrij.
Volgens de meting van Backer in 1711 gedaan 88 morgen 142 roeden
groot, strekkende van ontrent de Langbroeker watering met een Geer
langs de Veense steegh, voorts over den Sterckenburgse en Heeren
weg, tot in de Duijnen toe, daar de voors: veense streeg en voorts de
landerijen van 't vrouwenklooster te Utrecht zuidwaarts, en Cornelis
Floren en de wed Aart de Voornen noordwaarts. Met een plecht van
3000 gl tbv Gerard Breijer en de andere van 3500 gl tbv Johan
Soermans en Samuel Guldemond; Jtem 5 morgen bouwland zijnde
voor desen geweest weijland gelegen in't Beverweertse broek,
strekkende uit de Langbroeker watering tot in de Meer toe, daar ten
noordwesten het navolgende weiland en ten zuiden t weiland van den
bovengenoemde heer van de Leck naast geland zijn, als mede twee
campen weijland mede int Broek gelegen groot d'eene viijf mergen en
d'ander drije mergen naast den anderen leggende, strekkende uijt de
voorsz wateringe tot in de Meer toe, daar ten noordwesten den uijtwegh
vande veense bouwinge en ten zuijdoosten de voorsz 5 morgen
bouwland naast geland zijn, mitsgrs de geheele Veense steeg, met de
bepootinge en beplantinge en 't gene daar op staat, strekkende uijt de
voors wateringe opwaarts na den Berg tot aan de Kruijs of Thiend Weg
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toe, daar boven en beneden de Domeijnen naast geland zijn. Alles
zoals hem die op 29-7-1710 en 21-12-1716 zijn getransporteerd. [542,
545, 547]
21-10-1726 Copie uit het register van allerleij Actens gepasseert ter Momboir
Camer der Stad Utrecht over deze verkoop. [542, 545]
26-10-1726 Constantijn Beerenbergh als gemachtigde van Maurits Lodewijk graaf
van Nassau neemt hypotheek op bij Willem hendrik Scheffer van 2000
gl op bovenstaande aangekochte goederen. Cassatie op 5-1-1748.
[542, 545, 547]
6-5-1727

Rijck Evertsen van Woudenberg transporteert aan Cobus Jansen van
Pappelendam zekere twee huijsiens, staande op den Traaij weg. [542,
545]

9-2-1728

Evert Hendriksz Croonenburg, Gijsbert Hendriksz Croonenburg,
Hermen Hendriksz Croonenburg, Antonij de Cruijf als in huwelijk gehad
hebbende Aaltje Hendriks Croonenburg, als vader en voogd over Kors
Antonisz de Cruijf en Jan Antonisz de Cruijff sijne minderjarige kinderen
in huwelijk verweckt bij Aaltje, mitsgaders Lijsbeth Hend Croonenburg
meerderjarige dogter, te samen kinderen en erfgenamen van Hendrik
Evertsz Croonenburg en Marrighjen Jansz van Dijk, hun overleden
ouders en schoonouders, transporteren aan Gerrigjen Aartsen de Bruijn
wed Otto Jochemsen van Doorn zekere huijsinge met twee bergen,
schuer, bepootinge en beplantinge met alle het houwbaar en
onhouwbare hout, mitsgrs alle 't gene aan en in huijs en getimmer aard
en nagelvast is, te D., strekkende de Huijsinge en hofstede met 8
morgen uijt de Gooijerwatering tot in de Meer toe daasr noordwaarts de
koperse met 8 morgen en zuidwaarts de Ridderschappen van Utrecht.
Jtem 6 morgen strekkende van de Gooijerwatering tot aan de Landen
van juffr Pauw toe daar noordwaarts de erfgenamen van de wed
Cornelis Jansz Backer en zuidwaarts juff. Helbaart. En eindelijk nog 2
morgen gelegen inden Drieberger Eng, strekkende vanden Drieberger
Eng weg af tot de Landen van de Heer van beverweerd daar de wed
Willem Jansz van Dijk noordwaarts en zuid- en westwaarts de heer van
Beverweerd naast geland en gelegen zijn. [542, 545]

13-10-1729 Cornelis Jansz van Broekhuijsen transporteert aan Willem van Velpen
zekere huijsinge of opstal en verder getimmer staande op de grond van
de Heer secretaris Arnold van Berck te D. [542, 545]
10-11-1729 de kinderen van Maria Cornelisse van Blankesteijn, wed. Willem Jansen
van Dijk, met name Jan, Cornelis, Arien, Gijsbert Teunisse x Jannigje
van Dijk, Teunis Petersz van Leusden x Cornelia van Dijk, Jan Elgissen
van Nijkerk x Maaghjen van Dijk, Gerrit van Rossem x Grietjen van Dijk
en Aartjen van Brinckant wed Reijer van Dijk, voor welke onmondige
kinderen van Reijer van Dijk de voorsz broeders en erfgenamen
gesamenderhand de rato zijn caverende, transporteren aan Jan Jansen
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Haarman x Aaltjen Teunisse van Vossesteijn een parthije bund land,
met de huijsinge, bergen, schuur, schaapshok, en verder getimmer daar
op staande, met sijne bepootinge en beplantingen, te D en dan nog een
halve hoeve groot agt mergen bouw- en weiland onder desen Geregte
in de Winckel. [542, 545, 547]
22-12-1731 Michel Reaal als gemachtigde van Nicolaas de Lorme en Everard van
Weede als gemachtigde van Jean Sjoubert de Lorme en Francoise de
Lorme en Everard van Weede als voogd over Jsabella van Weede
transporteren aan Anna Lucia van Berck, wed Jan de Meijer de helft
van zekere huijzinge, met berg en schuur en verder getimmer daar op
staande en omtrent 35 morgen land strekkende uijt de gemeene Kerkweg tot in het Drieberger Meijr daar ten noorden Jacob van Berck en
ten zuiden de kinderen en erfgenamen van Willem Aartsen van Dijck.
[542, 545]
2-2-1733

Reijer Jansz van Woudenberg x Hilligje Willemsz van Dijk transporteren
aan Jochem Willemsz van Dijk eenderde part in zekere 24 morgen land
strekkende van den Heerenweg tot aan de Langbroeker watering [542,
545]

1-4-1734

Estimeert het gerecht van D. ten verzoeke van Jan Carel van der
Muelen, heer van Blijenborgh sijn Heere Huijsinge etc als meede de
boerewooninge met sijn verder getimmer en aanhoorige landerijen en
twee daghuurd: huijsinge groot 38 morgen te D., strekkende uit de
Lambroeckerwetering tot aende Drieberger Duijnen op 18000 gl. En
seeckeren tient genaamt den Aalwinckel of HorsterTient op 14000 gl.
[545]

14-8-1736

Jan Overeem x Evertje van Dorresteijn, geassisteerd met Teunis
Jochemsz van Doorn en Wulfert de Bruijn als voogden over de
onmondige kinderen van Aart Otten van Doorn transporteren aan Jan
Aartsen van Doorn x Gerrigje de Bruijn seeckere porcie in een huijsinge
met sijn bergen schuur en verder getimmer in sijn geheel in
morgentaalen groot 38 morgen alwaar ten oosten Francois Pelt en ten
zuiden Aalbert Geurtsen en Peter Jansz int Velt, westwaarts de
Langbroekerdijk, noordwaarts Jan Jansz Haarman en de heren
Ridderschappen van Utrecht. [542, 545]

16-8-1736

Cornelia Jansz Brouwer wed Jansz Haarman, Jacob Jansz Haarman,
Erris Cobusse van Hamersvelt x Ariaantje Haarman, Tijs Barten x Aaltje
Haarman, Annetje Haarman wegens impositie van haar van Simon
Hermsz van Reenen, Jan Jansz Haarman, Teunis Haarman en Gerrigje
Haarman te samen als cinderen en erfg: van haar vader Jan Jansz
Haarman transporteren aan Gosen Blanckesteijn seekere huijsinge met
sijn schaaphok schuur bergen en verder getimmer en 20 morgen land
te D strekkende uijt de gojer weeteringe tot in het hijvelt toe daar ten
oosten den convente van St Paulus en ten westen erfgenamen van
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Johan van Heijmenbergh op last van 2 gl jaarlijks tbc de kosterij van
Werkhoven [542, 545]
14-2-1737

Gerrit Jansen Haarman transporteer 2/3 parten van 10 morgen groen
coorn gewas staande op het veld, en bij den comparant te velde
gebracht aan de drossaard Damhoff om daarmee te betalen de
resterende kooppenningen van eenige gecofte meubilen, coorn, vee,
als anders, als meede de verdere overschietende penningen aan
Francois Pelt wegens achterstallige huurpenningen. [542, 545]

3-3-1737

Jan Jansen Haarman transporteert aan Francois Pelt x Gosewina de
Pauw en Maria de Pauw 2/3 part van 11 morgen groen cooren door den
comparant op desselfs Hofsteede gelegen te D te velde gebracht omme
daar aan te verhaale seeckere schult van geleende en aangetelde
penn: [545]

5-3-1738

Jan Claasen Pannekoek x Aaltje Willemse van Dijk, won. D.
transporteren aan Willem Damhoff tot securiteijt van aan getelde
penningen en resterende achterstallige ongelden een hele lijst met
dieren en goederen. [542, 545]

3-7-1739

Aaltje van Dijk, wed Jan Pannekoek, en haar kinderen transporteren
aan de diaconie van D zekere 4 morgen land gelegen op de Horst te D,
daar ten oosten wed secretaris van Dam, ten oorden Dirk Goes en ten
westen de gemene weg [542, 545]

6-7-1739

Cornelis Janse Pappelendam voor zichzelf en als gemachtigde van
Neeltje Jans Pappelendam, meerderjarige dochter, en van de heren
Jacobus Wastijn vander Hagen en Jsaak van Laan als diakenen van
Amsterdam, die in hun alimentatie hebben Cornelis Pappelendam en
Jan Pappelendam, zijnde dezelve Neeltje, Cornelis en Jan
Pappelendam nagelaten kinderen van Gijsbert Pappelendam x
Gijsbertje van Daselaar, tezamen enige geïnstitueerde erfgenamen van
Meijnsje Jans van Pappelendam, hun overleden zuster en tante
respectievelijk, transporteren aan Willem Koudijs, meestertimmerman te
D, 2 huijsjens en erven staande ende gelegen op den Traijweg te D.
[542, 545]

6-5-1740

Aaltje van Dijk wed Jan Pannekoek transporteert aan Willem Damhoff
een hele lijst met goederen en dieren ter betaling van de ongelden.
[542, 545]

20-5-1741

De hofstede met de bouwhuijsen bergen schueren boomgaarden
beplante laanen, steegen, dijcken en wallen daeromme met alle zijine
bouwe en weijlanden mitsgaders heetvelden tesamen groot in de 70
morgen voort merendeel tiendvrij, te D., strekkende van omtrent de
Langbroeker wetering met een geer langs de beverweertse steeg voorts
over den sterkenborgsen en Heerenweg tot de duijnen toe daer de
voorsz Beverweertse steeg met de Landerijen behorende aenden
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Convente van 't Vrouwen Clooster zuidwaarts ende wed of kinderen
van Johan Vinck noordwaarts. Aangekocht uit de boedel van
Margaretha Panhuijs wed Jacob Godin. [545]
20-5-1743

Estimeert het gerecht ten verzoeke van de collaterale erfgenamen van
Reijnier de Voornen een hofstede of buijten plaats genaamd Broekberg
met 24 morgen land op 6000 gl. Jtem nog een hofstede met 24 morgen
op 600 gl. Jtem nog een wooning, bepoting en beplanting groot 12
morgen op 800 gl. Nog omtrent 15 morgen waar op staat een
schaapshok op 200 gl. [543, 545, 548]

8-7-1743

Wulfert Teunisse Lagerweij x Aaltje vander Cleeff transporteert aan
secretaris Jan van Dam als rentmeester van Gosuina de Pauw wed
Francois Pelt een aantal dieren en goederen voor de huurpenningen.
[543, 545]

6-12-1743

Elisabeth Croes wed Reijnier de Voornen transporteert aan Joseph
Elias van der Muelen, heer van Maarssenbroek, een huizinge met 12
morgen land belend ten oosten en ten westen de gemeene weg ten
noorden de comparante en ten zuiden de Heer van Beverweerd en dan
nog 23 morgen land met het Sparrebosch, en Eijkenhakhout,
strekkende van de gemeene weg tot in de Heij toe daar boven den Heer
van Beverweerd en beneden de Broekbergse steegh. [545]

7-12-1743

Joseph Elias van der Muelen transporteert aan Adriaan Balthazar van
der Muelen en Samuel van der Muelen broeders, een huizinge met 12
morgen land en dan nog 23 morgen land, zie hierboven. [545]

8-11-1752

Huijbert Verweij, won. Utrecht, als speciale gemachtigde van Cornelis
van Daatselaer, en Hendrik Hanel x Ariaentie van Daatselaer, als mede
dezelve Ariaantje van Daatselaer, transporteren aan Monsr Engelbartus
Verlee, won. Amsterdam de helft in seekere vijff hond land te D. De
andere helft had Engelbartus al gekregen bij boedelscheiding van 15-21730 voor notaris Cornelis Kenneweg te Amsterdam, uit de boedel van
Cornelis Eliassen van Daatselaar. Het land ligt te D alwaar
noordwestwaarts de Odijker steeg, noordoostwaarts het gemeene
heijveld, zuijdoostwaards de erfgenamen van Gerrit Eliassen van
Daatselaar en zuidwestwaarts utsupra. Het perceel is in gebruik bij
Reijer van Woudenberg. [543, 545]

12-9-1756

Neeltjen Rossen van Broekhuijsen, wed Willem van Vulpen,
transporteert aan Jan van Selm seekere huijsinge, schuuren, en verder
opstal met de annexe getimmertens staende inden Dorpe van D, van
ouds genaempt de Herberge daer de Prince van Oranje uijthangt,
staande op de grond van vrouwe Douariere de Meijer. [543, 545]

22-12-1758 Jan Aartsen van Doorn en Jochem Otten van Doorn, won. D.
transporteren aan Adriaan Balthazer en Samuel vander Muelen,
seekere Hofsteede met sijn Huijsinge twee bergen, schuur, bakoven,
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met al het geen daer op en in aard en nagelvast is, met 38 morgen land
te D. ter weederseijde vande Goijer weeteringe, tot in het Drieberge
Meer toe, en twee mergen in den Drieberger Engh. [543, 545]
14-8-1760

Gosewina de Pauw wed Francois Pelt transporteert aan Hendrikje
Verhoeff wed Willem Koudijs seekere boere woning schuur en verder
getimmerte met land waar de Heere Huijs op staat dat Gosewina aan
zichzelf behoudt, verongeldende voor 8 morgen, genaamd
Bosschervelt, strekkende vant Land van de Heer vander Muelen
oostwaerd op gedeeltelijk tot de voorgemelde thuijn, en voorders tot de
gemeene of Heerewegh toe, belent ten zuijden gedeeltelijk de heer
vander Dussen en verder de meergemelte Heere Huijzinge en thuijn
strookende voor recht op, vande Brand gevel, of scheij muer, tusschen
de heere huizinge en boere woning en agter langhs de Beuke heg,
belend ten noorden Teunis van Vossestijn. [543, 545]

23-1-1765

Teunis Petersen int velt voor zichzelf en als gevolmachtigde van
Jochem Petersen int Velt en Jacomijntje Petersen int Velt transporteert
aan Arien van Vossestijn seekere 8 morgen bouw- en weiland te D,
zoals hij al in gebruik heeft, alwaar ten zuiden naast geland den koper
ten noordwesten de Heeren Adriaan Balthazar en Samuel van der
Muelen, strekkende uijt de Goijerdijck tot int Drieberger Meer. [543, 545]

26-5-1765

Arien Cobussen van Dorrestein x Aartje van Diepen transporteert aan
Cornelis van Elst seeker erf of grond leggende te D alwaar deesen
jaare een huijsje heeft opgestaan, hetwelk afgebrand is, aan de Traaij,
alwaar ten zuiden en westen wed van Gerderen, ten noorden en oosten
de burgemeester van Maarsenbroek en de Traaijweg, strekkende
rondom ter halver slooth met sijn bepotinge en beplantinge, zoo op den
Traaij-wegh als op't Erve staende. [543, 545]

25-6-1766

Susanna Le Leu d'Wilhem neemt hypotheek op bij Pieter Pieterse Cure,
won. Amsterdam van 3000 gl, als restant van de kooppenningen vande
huijsinge en herberge genaemd het wapen en Geregtshuijs van D met
36 morgen land, op heeden door de Heer Pieter Enkelaer soo voor sigh
selfs, als gemachtigde vande kinderen en erfgenamen van Gerritje
Pieterse Cure in leven wed Pieter van Leut, mitsgader van de gem
Pieter Pietersz Cure getransporteerd. Met acte van constitutie en
verkoop. Cassatie op 20-12-1775. [543, 545, 547]

25-6-1766

Pieter Enklaar en Pieter Pieterse Cure transporteert aan Hendrik van
Renswoude sekere huijsinge en hofstede met bergen wagen schuuren
schaapshok en verder getimmer mitsgaders 48 morgen land van ouds
genaamd het Oijevaartsnest, maar nu BrandOlij. [543, 545]

27-2-1767

Jan van Beek rentmeester van Werner Ernst Baron van Merbach x
Mauritia Ludiwica gravinne van Nassau Lalecq, die een dochter is en
mede-erfgenaam voor 1/5 part van wijlen Lodewijk Theodorus grave
van Nassau Lalecq, transporteert aan Hendrik Carel grave van Nassau
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Lalecq, heer van Beverweerd 1/5 in 1/7 portie in een huijs, bergh, en
schuur met 24 morgen 96 roeden land te D. Jtem 1/5 in 1/7 portie in
een hofsteede bestaende in een huijs bergen schuur met omtrent 32
morgen 82 roeden. 1/5 in 1/7 portie in een daghuurdershuisie en 3 mr
38 roeden land. Nogh 1/5 in 1/7 part in een daghuurdershuis met 6 mr
155 roeden. 1/5 in 1/7 portie in een huijs, berg verder getimmer met 6
morgen 29 roeden. 1/5 in 1/7 portie in 3 morgen 276 roeden. 1/5 in 1/7
portie in 18 morgen 45 roeden. 1/5 in 1/7 part in 6 morgen 182 roeden,
zijnde de Veense Steegh. 1/5 in 1/7 portie in 1 morgen 95 roeden
bosch. 1/5 in 1/7 portie in 1 morgen 149 roeden Bosch aende
Driebergse Wegh. 1/5 in 1/7 portie in 3 morgen 58 roeden. En 1/5 in 1/7
portie in een sparre bosch groot 18 morgen 317 roeden. [543, 545]
28-2-1771

Aart van Lutsenburgh, gerechtsbode, als gemachtigde van Jacquelina
Cornelia van der Dussen transporteert aan Cornelis Floor den ouden
seekere akker bouw- en weijlanden, groot 4 morgen strekkende van de
Heerenweg tot aan de Gooijerwetering daar boven zuidwaarts de
erfgenamen van Goosen Blankenstijn en benden westwaarts d heeren
edelen en ridderschappen 's lands van Utrecht. [545]

28-2-1771

Idem transporteert idem aan Hendrik Overeem 12 morgen land sijnde
erfpachtgoed vande heer Thomas van Nijkerken en nog 4,5 morgen
bouwland naast het voorschreven perceel gelegen belast met een
uijtgang of oud eijgen van 1-2-8 tbv costerije van werkhoven. [545]

15-10-1772 Hendrik Overeem transporteert aan Jan van Dam, secretaris van D.
seekere hofstede met deszelfs huijsinge bergen schuuren bakhuijs,
schaaps-hok etc en ruijm 4 morgen bouwland, bogaard met de
plantagie daer op en om staende te D, strekkende uijt de gemeene weg
tusschen D en Sterkenburg opwaarts ten noordwesten het na te
noemene land, gecomen van de heer vroedschap vander Dussen en
Wijnanda van Dam, sijnde dit perceel tiendvrij. Nog 12 morgen bouwen weiland sijnde erfpagtgoed van de executeuren van Thomas van
Nijkerken. Nog 4,5 morgen bouwlanden naast het vorige perceel belast
met een uitgang of oudeigen van 1-2-8 tbv de kosterij van Werkhoven.
[543. 545]
5-5-1775

Aart van Lutsenburgh, gerechtsbode, als gemachtigde van Susanna le
Leu de Wilhem transporteert aan Cornelis Schellinger seekere herberg
etc. Zie 2-10- 1775 [545]

2-10-1775

Abraham Bredie transporteert aan notaris Huijbert Nicolaas van
Schalkwijk a Velden zeekere huijsinge, schuur en tuin van 300 roeden,
genaamd Bosschervelt, staande op de Horst te D., strekkende voor van
de gemene of Heerenweg tot het land van de wed Koudijs, daar ten
noorden gem. wed. en ten zuiden secretaris Jan an Dam. [543, 545]

18-1-1779

Jan van Gerderen transporteert aan Jan Rutten van Ginkel zeekere
huijsinge en erve etc aan de Traaij, daar ten noorden de Traaij, ten
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oosten Cornelis van Elst, ten zuiden Jan Dirkse vant Hoenderdaal en
ten zuidwesten de jonkvrouwen Schellinger. [543, 545]
9-12-1779

Huibert Nicolaas van Schalkwijk a Velden, notaris, transporteert aan
heer Hendrik van Otterloo zeekere huisinge, schuur en tuijn zamen 300
roeden, genaamd Bosschervelt, op de Horst te D, strekkende voor van
de gemene of Heerenweg tot op het land vande wed Koudijs daar ten
noorden gemelde wed en ten zuiden wed Jan van Dam. [543, 545]

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]

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]

22-3-1785

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
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]

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]
13

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]
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]
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]
30-12-1790 Jannetje van Mierloo, wed Jan van Dam, secretaris van Zeist en
Driebergen, transporteert aan Johannes Flooren schepen te D., een
schoone capitale en welgelegen Hofstede bestaande in een binnen
weijnig jaaren nieuw getimmerde huijsinge, schuur etc strekkende uit de
gemeene weg tussen D en Sterkenburg opwaards, ten noordwesten het
na te meldene land gekomen van de heer oud raad van der Dussen en
Wijnanda van Dam, zijnde dit perceel tiendvrij. Nog 12 morgen bouwen weiland zijnde erfpagtgoed van de executeuren van den testamente
van Thomas van Nijkerken en nog 4,5 morgen land met een oudeigen
tbv koster van Werkhoven. [545]
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]

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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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]

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

Provinciaal bestuur transporteert aan Gerrit van Laer 12 morgen
strekkende uit de Goijerwetering tot aande Langbroekerwetering daar
aan wederzijden Evert Rheenen, in huur gebruikt bij Gerrit van Laar tot
1802 om 120 gl jaarlijks. [545]

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
erven van Beverweerd en aan de andere zijde Evert van Rheenen in
huur gebruikt bij Gerrit van laar om 40 gl jaarlijks. [544, 545]

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]

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
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steeg zoo verre daar aan gelegen is, door gaans genaamd de
Hoendersteegh. [544, 545]
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]
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