De Biltse Grift juni 1998

Een grondoverdracht in
vroegerjaren
Overdracht voor het gerecht van De Bilt en
Oostbroek c.s.op 5 juli 1796 van drie morgen en
tweehonderd roeden weiland, gelegen langs het
Groenwegje(=Jacobssteeg) tot aan de dwarssloot, door de erven van Jacob Evert van
Muyden en zijn vrouw Anna Catharina Verbeek
aan Pieter van Ettikhoven.

Op de buitenzijde van de akte staat geschreven:
Transport
van
drie morgen twee honderd
roeden weiland, gelegen onder
den gerechte van Oostbroek en De
Bilt cum suis
ten behoeve van
Pieter van Ettikhoven
in dato 5 julii 1796.
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-

-

De inhoud van de akte luidt:
Wij, Louis de Koff, schout, Comelis Staal en Jacobus Abels, schepenen van Oostbroek en De Bilt cum suis, doen te
weeten dat voor ons kwam in den gerechte de heer Izaak van Alphen, in qualiteit als volgends procuratie geïnsereerd
in zekere publicque koopconditie op den 12e maart 1796 voor den notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh en getuygen
binnen den stadt Utrecht gepasseert (alhier vertoont en geregistreerd), speciale gemachtigde van de heer m[eestejr
Cornelis de Wijs, in qualiteit als executeur van den testamente, boedel en nalatenschap van wijlen den heer m[eeste]r
Jacob Evert van Muyden, in leeven secretaris van den Leckendijk Bovendams. En verklaarde den comparant in sijn
voorschreeve qualiteit bij deese te cedeeren, transporteeren en in een vollen en vrijen eigendom over te geeven aan en
ten behoeve van Pieter van Ettikhoven, drie mergen twee honderd roeden weiland, geleegen onder deesen gerechte,
strekkende uit het Groenwegje tot aan de Dwarssloot, daar ten noord-oosten en ten zuidwesten de kinderen en erfge
naamen van gemelde heer m[eestelr Jacob Evert van Muyden, ofte nu denselven recht verkreegen hebbende naast
geleegen sijn, op de last van de ordinaris schattingen en ongelden mitsgaders buur- en polderlasten, zo die thans gehe
ven of int vervolg geheeven zouden mogen worden, mitsgaders zodanige servituten, overpaden etc. als daartoe van
ouds, zo actief als passief, specteerende sijn, alsmeede gerechtigheden en vrijdommen als deselve eenigsints subject
zijn en genieten, alles en in dier voegen als het voorschreeve getransporteerde bij wijlen den voornoemde[n] heer
m[eestejr Jacob Evert van Muyden en desselfs voorafgestorvene egtgenoote, vrouwe Anna Catharina Verbeek, in
eigendom is gepossideert geweest en onder zodanige conditiën als bij gemelde veilcedulle van dato 12 maart 1796
breder sijn gemeld, waartoe ten deese wordt gerefereert. Renuntieerende den comparant in sijn voorscreeve qualiteit
van den eigendom van het voornoemde getransporteerde, mitsgaders van alle actie, recht en toezeggens als de erfge
naamen van vrouwe Anna Catharina Verbeek, in leven echtgenoote van den heer m[eestejr Jacob Evert van Muyden,
daaraan dusverre gecompeteerd hebben, alles ten behoeve voornoemt, met belofte dat sijn principaal in desselfs quali
teit het hierbij getransporteerde op de lasten als boven zal vrijen en waaren als recht en in deese provintie gebruyke
lijk is. En bekende den comparant dat sijn principaal van de beloofde koop- en randsoenpenningen ten vollen voldaan
en betaald is. Versoekende mitsdien in sijn qualiteit in den inhoude deeses te mogen worden gecondemneert, ‘t welk
bij deese is geschied, na blijk dat den 40e penning en respective verhogingen ter zake deeser op den 9e april 1796
binnen Utrecht betaald, en de quitantie aldaar ten selven dage geregistreert was. En opdat dit vast en staade blijve, zo
is deese met het uithangende zegel deeses gerechts bekrachtigt en door onzen secretaris van des gerechts weege
ondertekend. Gegeeve int jaar 17c zes en negentig den vijfde dag van de maand julii.
In kennisse van mij
{w.g.} J.C. de Graaf.
Deze akte is particulier bezit van de heer C.G. Drost te Krimpen ald IJssel.
Transcriptie door Jan van der Heijden met correctie doorAngelique Prangsma (1996).
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