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HISTORISCHE KRING D’OUDE SCHOOL 
 
 
 

 
VOORWOORD 
 
Op 30 maart 1992 werd in de trouwzaal van Jagtlust te Bilthoven de Vereniging Historische Kring d'Oude 
School opgericht. Kort na de oprichting ontstonden plannen om teksten van oude oorkonden e.d. te verzamelen 
en deze beter toegankelijk te maken voor onderzoekers en andere belangstellenden. Een aantal aktieve leden 
vormde de werkgroep 'bronnen'. Deze werkgroep bezocht/bezoekt regelmatig het Rijksarchief Utrecht om 
archiefstukken te transcriberen. Alle getranscribeerde teksten worden met het tekstverwerkingsprogramma WP 
5.1 op schijf gezet. 
 
We hebben ons in eerste instantie gericht op het archief van het huis Meyenhagen. Bij het transcriberen werden 
we geconfronteerd met de probleempjes die alle beginnende amateurs tegenkomen. Transcriberen is meer dan 
het 'ontcijferen' van al die verschillende lettertypes. Met vallen en opstaan leerden we omgaan met kleine- en 
hoofdletters, afkortingen en interpunctie. We hebben daarbij zoveel mogelijk de gangbare richtlijnen gevolgd. 
Ook leerden we de getranscribeerde teksten (iets) beter begrijpen en te voorzien van een koptekst met verkorte 
inhoudsopgave. Ook dat blijkt niet altijd eenvoudig.  
We hebben ons best gedaan, maar u zult begrijpen dat dit het werk is van amateurs en dat het dus gebreken zal 
vertonen. 
 
 
Jan van der Heijden 
De Bilt, november 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgroep Bronnen 
Anton de Bruijn, Nijkerk 
Truus de Bruijn, De Bilt 
Lies Haan, Bilthoven 
Angelique Hajenius, Bilthoven 
Jan van der Heijden, De Bilt 
Gerrit Lankwarden, Bilthoven 
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INLEIDING 
 
GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF 
 
Het archief van het huis Meyenhagen wordt bewaard in het Rijksarchief Utrecht (toegangsnummmer R29-25). De 
medewerkers van dit archief beschikken niet over informatie inzake de herkomst van dit archief. Na enig 
zoeken vonden we het antwoord in het Jaarverslag van de Rijksarchiefdienst 1979. Onder het kopje 'aanwinsten' 
staat: "Van mw. I.M. Radermacher Schorer-Clotterbooke Patijn te Leusden: Huisarchief 'Meyenhage' te De Bilt, 
1489-1808, 0,5 meter". Op het titelblad van de inventaris staat de mededeling dat een aantal fotokopieën in het 
archief zijn opgenomen van stukken, waarvan de originelen in het bezit waren van W.J. Royaards te Leusden. 
Het betreft de inventarisnummers 1A,B,C en D, 5A,B,C en D, 6, 7A en B, 8, 9, 10, 16 en 17.  
 De volledige naam van de schenkster is Irmgard Marguérite Clotterbooke Patijn, vrouwe van 
Kloetinge (1896-1984). Zij was sinds 19 maart 1979 weduwe van jhr. Herman Radermacher Schorer (Nederland's 

Adelsboek 1986). Herman werd op 1 juni 1895 geboren in het huis Meyenhagen, staande aan de noordzijde van de 
Groenekanseweg recht tegenover de Hessenweg. Dit huis was van 1892 tot 1920 eigendom van zijn vader jhr. 
mr. Franciscus Hubertus Radermacher Schorer, heer van Nieuwerkerke (1849-1925). Van deze vader kennen 
we een brief (juni 1914) waaruit blijkt dat hij de archiefbescheiden in zijn bezit had en belangstelling had voor 
de inhoud. Hij was gehuwd met Ferdinanda Anna Royaards (1856-1929), een kleindochter van prof. dr. 
Herman Johan Royaards (1794-1854). De naam van deze Utrechtse hoogleraar kunnen we eveneens in verband 
brengen met Meyenhagen, al moeten we dan wat verder terug in de tijd.  
 Herman Johan Royaards werd op 3 oktober 1794 te Utrecht geboren (Nederland's Patriciaat 1964). In 1825 
trouwde hij met Hendrika Johanna Both Hendriksen (1804-1832). Hij bewoonde sinds 1830 een huis aan de 
Nieuwegracht te Utrecht. Zijn vrouw overleed in 1832 en vier jaar later hertrouwde hij met Sara Maria Swellen-
grebel (1803-1891). Vanaf ca. 1843 huurde hij van jhr. Hendrik van den Bosch het huis Meyenhagen, dat hij 
gebruikte als zomerhuis. Na het overlijden van Herman Johan in 1854 bleef de weduwe Royaards-
Swellengrebel beide huizen bewonen. Toen Van den Bosch in 1882 overleed kocht zij het huis Meyenhagen op 
een veiling (1D). Op diezelfde veiling werd de naastgelegen boerderij Bildzigt door Willem Bieshaar gekocht. 
 Het was in vroeger eeuwen de gewoonte om bij de overdracht van onroerende goederen alle oude 
eigendomsbewijzen aan de nieuwe eigenaar te overhandigen. De nieuwe eigenaar had recht op deze oude 
koopbrieven, inventarissen, boedelscheidingen, erfpachtstukken etc. Door deze wijze van werken zijn veel 
huisarchieven ontstaan. Een complicerende factor was echter wel dat Meyenhagen in de 18e en 19e eeuw in 
handen was van eigenaren die ook bezitter waren van De Steenen Camer, de hofstede Bildzigt, Jagtlust en tal 
van andere goederen. Deze heren hadden grote pakketten met 'oude brieven'. En als er dan onderdelen uit hun 
bezit werden verkocht, was het soms moeilijk uit te maken welke papieren aan de nieuwe eigenaar moesten 
worden overhandigd. Dat werd nog lastiger toen één zo'n grootgrondbezitter uit de 18e eeuw, Cornelis van der 
Hoop, de namen van Meyenhagen en De Steenen Camer verwisselde.  
 Blijkbaar ontving mevrouw Royaards-Swellengrebel na haar aankoop een pakket archiefstukken 
waarvan men dacht dat deze op het door haar gekochte huis Meyenhagen betrekking had. Niets is minder waar. 
De archiefstukken in dit archief hebben betrekking op het oude landgoed Meyenhagen, gelegen ter plaatse van 
het huidige Tuindorp. De namenruil Meyenhagen/De Steenen Camer had verwarring gesticht. Waarom zij ook 
de archiefbescheiden van de hofstede Bildzigt ontving, is eveneens onduidelijk. Het was immers haar buurman 
Willem Bieshaar die de nieuwe eigenaar werd. Men meende kennelijk dat de hofstede Bildzigt in vroeger jaren 
deel uitmaakte van het landgoed Meyenhagen. Overigens, ook met betrekking tot de hofstede Bildzigt is sprake 
van twee locaties. De stukken in dit archief hebben betrekking op het oude Bildzigt, ongeveer 50 meter 
oostelijker gelegen dan de boerderij die Bieshaar in 1882 kocht.  
 De archiefstukken van het door haar gekochte huis Meyenhagen vanouds De Steenen Camer kreeg zij 
niet in handen. Een deel daarvan berust thans in het gemeentearchief De Bilt (GAB, inv.nr. 9-17 (1655-1780).  
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INHOUD 
 
De belangrijkste onderdelen van dit archief hebben betrekking op de goederen van Meyenhagen (Tuindorp) en 
Bildzigt. We zullen beide nader belichten. 
 
Meyenhagen (Tuindorp) 
Het oudste stuk in het archief dat op Meyenhagen betrekking heeft, dateert van 29 juni 1489 (1-2A). Het is een 
transportbrief voor het Biltse gerecht waarin Anthonis Loefsoen en zijn vrouw Gerijt een stuk land met hofstede 
en het "getymmert" daarop staande overdragen Aernt en Wouter. Aernt en Wouter zijn zonen uit zijn eerste 
huwelijk met Mechtelt. Als eerdere eigenaar wordt wilneer (wijlen) Arnt Peterss. vermeld. Er wordt geen 
oppervlaktemaat gegeven, maar vermoedelijk betrof het 15 morgen (bijna 13 hectare). 
 Het grondgebied grensde ten westen aan "die stege die opgaet in die heyde", de huidige Oude 
Brandenburgerweg (het noord-zuid lopende gedeelte) en een deel van de Eerste Brandenburgerweg. Ten 
noorden lagen nog heidegronden. De noordgrens was ongeveer ter plaatse van de huidige Oude 
Brandenburgerweg (het oost-west lopende gedeelte) en een stukje van de Jachtlaan. Ten oosten grensde 
Meyenhagen aan de landen van Ave Geylinckx' erfgenamen en in het zuiden liep een "scheydesloet", die het 
land afscheidde van zuidelijker gelegen grond. De exacte plaats van deze oost- en zuidgrens laat zich thans niet 
reconstrueren. 
 Het huis stond in de zuid-oostelijke hoek van de huidige Snippenlaan en Hertenlaan. Een kelder van 
het huis werd in 1940 nog gevonden bij graafwerkzaamheden voor een schuilkelder, terwijl ook enkele 
muurresten en een laat middeleeuwse waterput werden aangetroffen. Het gevonden baksteenformaat 
(32x17x8/9 cm) sluit een stichtingsdatum rond 1375 niet uit (J.W.H. Meijer, Kleine Historie van De Bilt en Bilthoven, 

1995). 
 In 1552 blijkt het goed een omvang te hebben van 15 morgen, bijna 13 hectare (1-4). Het klooster 
Oostbroek is van 1552 tot 1578 eigenaar van 2½ morgen (2B). In een stuk van 20 juli 1557 (1-6) wordt voor het 
eerst de naam 'Meyenhagen' vermeld. De hofstede met bijbehorende landen zijn van 1489 tot 1578 - op de 
eerdergenoemde 2½ morgen na - familiebezit gebleven. In dat laatste jaar verkoopt Peternel alias Petertgen, een 
kleindochter van Anthonis Loefssoen, Meyenhagen met 18 morgen land aan Henrick Jansz. ter Bruggen (1-9).  
 Meyenhagen wordt enkele keren met aangrenzende landen uitgebreid. In 1681 is het 22 morgen (ruim 
19 hectare) groot (1-11). In de 18e eeuw wijzigt ook de bestemming van hofstede (landbouw) in herenhuis, met 
stallen, koetshuis, schuur en tuinmanswoning een "hartekamp en menagerie" (1-13. 
 In 1758 wordt Cornelis van der Hoop eigenaar (1-13). Een jaar later komt Van der Hoop ook in het 
bezit van de Steenen Camer, een zuidelijker gelegen hofstede met bijbehorende gronden. Dit huis, gelegen aan 
de Groenekanseweg recht tegenover de Hessenweg, laat hij grondig restaureren en uitbreiden. Voortaan noemt 
hij dit Meyenhagen. Het oude Meyenhagen krijgt dan de naam Steenen Camer en wordt verbouwd tot drie 
woningen (1A). Nog geen halve eeuw later waren ook deze woningen verdwenen, op enkele bouwresten na, die 
in 1940 bij graafwerkzaamheden werden ontdekt.  
 
Bildzigt 
 In het archief komen we de naam Bildzigt voor het eerst tegen in 1779 (1A). Het huis stond aan de 
noordzijde van de Groenekanseweg, ongeveer 50 meter ten oosten van de huidige weg Bildzigt.  Vanaf het huis 
had men over de bouwlanden "zigt" op het dorp De Bilt. De hofstede is echter van oudere datum. Het oudste 
stuk met betrekking tot deze goederen dateert van 1689. Het is een overdracht voor het gerecht van de hofstede 
met 5 morgen land door de erven van Ariën Pietersz. van Houven aan Claas Jansz. Stael (5-2). 1½ Morgen 
verkrijgt Staal in vrije eigendom.  3½ Morgen is erfpachtgoed van de Utrechtse Ridderschap als beheerder van 
de goederen van het voormalige convent Mariëndaal. De pachter moet jaarlijks 6 mud rogge aan de 
Ridderschap betalen. Op die pachtgrond staat ook het huis waarin Stael gaat wonen. In 1699 en 1702 koopt 
Stael er nog 4½ en 3 morgen bouwland bij (5A, 5-3 en 5-4).  
 Als in 1724 Jan Claesz. Stael en zijn vrouw zijn overleden, worden alle bezittingen geinventariseerd 
(5B). Zoon Claes Jansz. Stael erft het huis met bijbehorende landen. Deze draagt 2 morgen land nabij 
Meyenhagen over aan Diderik de Leeuw (3) en krijgt daarvoor in ruil 2 morgen land aan de zuidzijde van de 
Groenekanseweg (5-5). In 1751 wordt Christiaen Sanderson eigenaar, die het in 1758 doorverkoopt aan 
Cornelis van der Hoop. Met Cornelis van der Hoop worden de goederen verenigd met Meyenhagen, de Steenen 
Camer en zijn andere bezittingen.  
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In 1807 werd nabij de huidige weg Bildzigt een nieuwe boerderij gebouwd. Ook deze kreeg de naam Bildzigt. 
In 1882 werd deze boerderij met ruim 9 hectare grond geveild en toegewezen aan Willem Bieshaar (1D). Later 
werd 'boerderij Bieshaar' een begrip. Rond 1959 werd de boerderij afgebroken. 
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OVERZICHT VAN DE STUKKEN 
 
In dit overzicht zijn de stukken uit het archief Meyenhagen ingedeeld naar onderwerp en vervolgens 
chronologisch gerangschikt. Een archiefstuk kan meerdere malen in het overzicht voorkomen. 
 
 
Meyenhagen (Tuindorp): 
 1-2A, 1-2B, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2A, 2B, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 3 en 1-13.  
Idem, in combinatie met andere goederen: 
 1A, 1B en 1C (in deze stukken Steenen Camer genoemd). 
 
 
Meyenhagen (Groenekanseweg) vanouds de Steenen Camer: 
 1A, 1B, 1C en 1D. 
 
 
Bildzigt met bijbehorende landen: 
 5-2, 5A, 5-3, 5-4, 5B, 3, 5-5, 5C, 5-6, 5D, 5-7, 1A, 1B, 1C en 1D. 
de erfpacht over 3½ morgen land: 
 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 en 6. 
 
 
Diversen: 
twee percelen van elk vier morgen, gelegen ten oosten van Bildzigt: 
 15 en 7-2; 7A en 7B. 
percelen gelegen aan de zuidzijde van de Groenekanseweg: 
 5-5, 1C, 8-2 en 8. 
afkoop tijns "gegaan hebbende uit het land bij de hofsteede Meyenhagen": 
 9. 
eigendom 70 eikenbomen aan de Meyenhaagse steeg (Eerste Brandenburgerweg): 
 10. 
perceel gelegen aan de westzijde van de Haecksteech (Eerste Brandenburgerweg): 
 14. 
de 'beterschap' (meerwaarde) over 3 morgen land gelegen aan de oostzijde van de Haecksteech (Eerste 
Brandenburgerweg): 
 12 en 13. 
akte van hypotheek: 
 16. 
 
 
Stukken waaruit het verband met dit archief niet blijkt: 
nalatenschap Albert Zwaencker: 
 11. 
landen onder Oostveen: 
 17, 18-1 en 18-2. 
land onder het gerecht Reyerscop-Kreuningen: 
 19. 
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 inventarisnummer: 1A 
20 november 1779.  Registratie-bewijs van het gerecht der stad Utrecht betreffende de verkoop van de 
buitenplaas Meyenhagen c.a., de hofstede Bildzigt en het huis De Steenen Camer, tot 3 woningen ver-
bouwd door Gijsbert en Hendrik van der Hoop aan Jan Hovy (kopie, 1 blad). 
 
1 Den heer Jan Hovy heeft gekogt van de heeren 
 m[eeste]r Gijsbert van der Hoop en Hendrik van der 
 Hoop q[ualitate] q[ua] de buytenplaats en hofsteede 
 genaamt Meyenhagen, met alle hetgeene 
5 daartoe behoord, vleugels, koetshuys, stallinge, 
 plantagiën, bosschen en tuynen, gedeeltelijk 
 erfpagt subject.  Een hofsteede cum annexis genaamt 
 Bildzigt met acht mergen lands, item een boomgaard. 
 Nog de huisinge genaamt De Steene Kamer, tot drie 
10 wooningen geappropriëerd, te saamen groot veertig mergen 
 alles onder De Bilt, om 49000 gulden.  Item 
 een mergen bouwland gelegen als vooren, om 550 gulden. 
 Bedraagende dus te saamen met het randsoen 
 en 2050 gulden voor spiegels en kachel etc[etera] een 
15 somme van vierenvijftig duisend zevenenzeventig 
 gulden, tien stuivers, volgens coopconditiën van 
 den 16e october 1779, waarvan den XLe penning 
 en 1½ percento is ontfangen op den 20ste novembr[is] 1779. 
 XLe penni[ng]     1351 - 18 -. 
20 1½ perc[en]to      811 -  4 -. A.Pit. 
                        2163 -  2 -. 
 Geregistreert ter secret[arie]       
 van den ed[el] achtb[ar]e gerechte   
 der stad Utrecht 20-11-1779.         
 {w.g.:}  J.H.N.{?} Romondt.                   
 
 
 inventarisnummer: 1B 
29 april 1780.  Betalingsbewijs van notaris H.van Dam voor de heer Hovy i.v.m. de koop van de 
buitenplaats Meyenhagen (kopie, 1 blad). 
 
1 De heer Hovy als koper van de              
2 buyteplaats Meyenhagen etc[etera] gelegen  
3 onder den geregte van De Bild, debet aan   
4 de notaris H.van Dam.                      
5 Voor de portie in het opstellen van de gemeinde conditiën 3 - 12 - . 
6 Voor de portie in het groote zegel 26 -  . - . 
7 Voor de portie in 't grosse der conditie 1 - 16 - . 
8 Voor 't opstellen van de willige condemnatie met pass[ering] . - 18 - . 
9 Betaald aan de getuygen . - 11 - . 
10 Voor 't omslaan van 't groot zegel om de cond[i]tie . - 12 - . 
11 Geschreven extract uyt de cond[i]tiën voor den heer koper  
 groot 12 bl[aden] 3 - 12 - . 
12 Betaald voor 't zegel . - 10 - 8 
13 Voor de portie in de copye van de cond[i]tiën van de  
 verkopers 2 - 18 - . 
14 40 -  9 - 8 
15 Het verschot is  27 - 1 - 8 
16 Salaris          13 - 8 - 0 
17                  40 - 9 - 8 
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18 Voldaan den         
19 29 april 1780       
20 {w.g.:}  H.van Dam.  
 
 
 inventarisnummer: 1C 
7 augustus 1792.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek en De Bilt c.s. door Jan Hovy aan Jan 
Wolters van de Poll de buitenplaats Meyenhagen met het herenhuis, koetshuis, tuinmanswoning, 
boerenwoning, met bouwland, bossen, moestuin, boomgaard, lanen en wegen etc. (foto van charter).  
 
1 Wij Louis de Koff, schout, Jan Honders en Rutger van Santen, scheepenen van Oostbroek en De 
2 Bilt cum suis, doen te weeten dat voor ons kwam in den gerechte Cornelis Ammoreus, bode deezes 

gerechts in qualiteit als speciale 
3 gemagtigde van de weledele gebore heer Jan Hovy, ingevolge procuratie geïnsereert in de 

koopconditiën den 26e der voorige maand voor 
4 de notaris Adrianus Booij en getuigen binnen Utrecht ter stede en alhier vertoond en geregistreert, 

dewelke verklaarde in zijn voorschreve qualiteit bij 
5 deze te cedeeren, transporteeren en in een vollen en vrijen eigendom over te geeven aan en ten 

behoeve van de wel edele gestrenge heer en m[eeste]r Jan Wolters 
6 van de Poll, regeerend scheepen en raad der stad Amsterdam etc[etera] etc[etera], eene buitenplaats 

genaamd Myenhagen, bestaande in een heere- 
7 huisinge, koetshuis en stallinge, tuinmanswooning en verder getimmert, gelijk ook eene boerewoning 

met twee bergen, schuur en bakhuis, met vieren-{?} 
8 veertig morgen zo bouwland, bosschen, moestuinen als boomgaard, laanen en weegen, alles geleegen 

aan elkanderen onder dezen gerechte, belend ten westen 
9 uit de halve sloot van Moolenzigt en vervolgens de landen van den Ouden Brandenburg.  Ten noorden 

de gemelde landen van den Ouden Brandenburg ter halver sloot 
10 zoverre die strekken en vervolgens de halve Tiendweg der landen van wijlen de heer van Lochorst.  

Ten oosten de halve Doodeweg en voorts uit de halve gruppel der landen 
11 van de heer David Hoesch en het bosch van Jan Honders, mede ter halver gruppel.  Ten zuiden het 

land van den heer David Hoesch dat van den heer ouden raad 
12 van Wachendorff en het evengemelde bosch van Jan Honders, alles ter halver gruppel en voorts de 

Groenekantse Steeg of Bisschopsweteringsweg uit de halve sloot. 
13 Ten zuiden de gemelde weg, loopende zo verre de bovengemelde landen strekken.  En dit met de 

bomen ter wederzijde van de Groenekantse en Brandenburgse wegen die  
14 ter eener zijde van de Tiend- en Doodewegen, zo verre de voornoemde landerijen strekkende zijn, en 

eindelijk die ter wedersijde van de Vissersteege.  Nog en stuk bouland 
15 groot omtrend twee en een quart morgen, mede gelegen onder dezen gerechte, strekkende uit de halve 

sloot der Oude Wetering tot aan de Lodijk toe, alwaar ten westen de 
16 heeren Edelen en Ridderschappe 's Lands van Utrecht, en ten oosten de weledele gebore vrouwe 

douarière van Themaat1 naast geland is.  Nog een stuk bouw- 
17 land groot omtrend een morgen twee honderd roeden, strekkende uit de halve sloot der Oude 

Weetering tot aan de Lodijk, alwaar west- en oostwaards de voornoemde vrouwe 
18 douarière van Themaat naast geland is.  Dit alles voetstoots of zo groot en klijn bovengemelde landen 

in hare strekking en belendinge gelegen zijn en met zodanige ge- 
19 rechtigheeden en servituuten, zo active als passive, als tot al het bovengemelde enigzints behooren en 

zien, in voegen zijn comparants heer principaal 't zelve van de er- 
20 ven van wijlen de heer van der Hoop in eigendom verkreegen heeft en speciaal met al 't geene in en op 

't getimmerte aard- en nagelvast is, alles mede met alle de 
21 bepotinge en beplantinge op de gronde staande op de lasten van 's heeren ordinaris schattingen en 

ongelden, waaronder ook de enkelde en dubbelde sluis- 
22 gelden en het haardstedegeld der geamoveerde heerehuisinge, voords de dorps- en polderlasten uit het 

getransporteerde jaarlijks gaande.  Wijders op de last van een 
23 jaarlijkse thins van eene gulden elf stuivers en agt penningen ten behoeve van de abtdije van 

Oostbroek en twee mudde rogge ten behoeven van het weeshuis  
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24 te Utrecht, gelijk ook van een jaarlijkse canon van dertig guldens ten behoeve van de convente van 
Mariëndaal, als mede op last van 't recht van ....koop van ge- 

25 melte convente van Mariëndaal competeerende en voords op zodanige lasten van schouwen, slagen en 
banwerken, op- en overpaden als 't getransporteerde 

26 enigzints onderhevig is en in dier voegen als des comparants heer principaal 't getransporteerde van de 
erven van wijlen den heer van der Hoop verkregen en 

27 tot hier toe gepossideert en bezeeten heeft en op alle zodanige verdere conditiën als breeder bij 
bovengemelde koopconditiën genarreert zijn, waartoe ten deeze werd 

28 gerefereert.  Renuntieerende den comparant in zijn voornoemde qualiteit van den eigendom aan 't 
voornoemde getransporteerde, midsgaders van alle actie, recht 

29 en toezeggens zijn heer principaal daaraan dusverre gecompeteerd hebbende alles ten behoeve 
voornoemt, beloovende dat zijn heer principaal het getransporteerde zal vrijen en 

30 waren als erfkoop recht en in deze provintie gebruikelijk is op de lasten als boven en bekende den 
comparant, dat zijn heer principaal van de beloofde kooppenningen na 

31 genoegen voldaan en betaald is.  Verzoekende midsdien van wegen den zelven in den inhoude dezes te 
mogen werden gecondemneert, 't welk bij deze is geschiedt na blijk dat den 40e 

32 penning, 1½ percento en 10: verhoging op den 31e july 1792 aan den lande betaald en de quitantie den 
1e augustus daaraanvolgende geregistreert was.  En opdat dit vast en stade  

33 blijve, zo hebben wij schout en scheepenen voornoemt, deze met het zegel dees gerechts doen 
bekrachtigen en door onzen secretaris doen ondertekenen.2 

 
1 Geertruyd Elisabeth Testart, weduwe van F.J. van Westrenen van Themaat. 
2 Het vervolg is op de foto van het charter niet leesbaar.  Hierdoor is ook de datering weggevallen. De juiste 
datum is gevonden in het Register van Transporten van het gerecht Oostbroek en De Bilt. Secretaris van het 
gerecht was Jacob Christiaan de Graaf. 
 
 
 inventarisnummer: 1D 
22, 29 en 31 juli 1882.  Uitreksel van notariële akte van veiling van de buitenplaats Meyenhagen, de 
boerderij Bildzigt en andere onroerende goederen afkomstig uit de nalatenschap van jonkheer Hendrik 
van den Bosch, met toewijzing van de buitenplaats Meyenhagen aan mevr. Sara Maria Swellengrebel, 
weduwe van Herman Johan Royaards en toewijzing van de hofstede Bildzigt aan Willem Bieshaar (kopie 
in 18 bladen). 
 
{blad 1r.} 
 Uittreksel No 1787 den 22 july 1882. 
1 Het jaar eenduizend achthonderd tweeën-  
 tachtig op zaturdag den tweeëntwintigsten ju- 
 ly des middags ten twaalf ure. 
 Ten overstaan van meester Elisa Cornelis Unico  
5 de Balbian van Doorn, notaris te Utrecht, in bij- 
 wezen van de nagenoemde getuigen. 
 Ten verzoeke van: 
 den heer Johannes Meerburg Snarenberg, zonder  
 beroep, wonende te Utrecht, handelende hierbij  
10 krachtens twee onderhandsche volmagten, welke  
 (na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid  
 van den notaris en van de getuigen voor echt er- 
 kend en ten blijke daarvan door hen allen ge- 
 teekend te zijn) aan deze minute zijn vastgehecht  
15 voor en namens: 
 1. de hoogwelgeboren vrouwe Elizabeth Jacoba  
 Lucia Junius van Hemert, douairière jonkheer  
 Hendrik van den Bosch, rentenierster, wonende  
 te De Bildt. 
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20 2. de hoogwelgeboren Vrouwe Catherine Adrienne  
 Jacqueline van den Bosch en haren echtgenoot  
 den hoogwelgeboren heer jonkheer Jan Jacob  
 Lampsins van den Velden, renteniers, wonende te  
 Utrecht. 
25 3. De weledelgeboren vrouwe Wilhelmina Jacoba  
 Henriette van den Bosch, weduwe van den weledel- 
 gestrengen heer meester Cornelis Justinus Geisweit  
{blad 1v.}  
1 van der Netten, rentenierster, wonende te Utrecht. 
 4. De weledelgeboren vrouwe Johanna Henriette  
 Lucia van den Bosch en haren echtgenoot den  
 weledelgeboren heer Otto Anne Gustaaf Wal- 
5 land, zonder beroep, wonende te Kampen. 
 5. den hoogwelgeboren heer jonkheer Johannes  
 van den Bosch, rentenier, wonende te Utrecht. 
 6. den hoogwelgeboren heer jonkheer Willem  
 Joannes Petrus van den Bosch, ridder der orde  
10 van de Luxemburgsche Eikenkroon, ordonnans  
 officier van Zijne Majesteit den Koning, wo- 
 nende te 's Gravenhage. 
 Zoowel voor zijn hoogwelgeboren zelven, als in  
 diens hoedanigheid van lasthebber, krachtens  
15 volmagt verleden voor mij notaris de Balbian  
 van Doorn en getuigen te De Bildt den achttien- 
 den november achttienhonderd tachtig met  
 nummer 1151 onder mijne minuten verbleven  
 voor de hoogwelgeboren vrouwe Sophie van den  
20 Bosch en haren echtgenoot, jonkheer Henri Theo- 
 dor Leijssuis, zonder beroep, wonende te Deli. 
 7. de hoogwelgeboren jonkvrouwe Elisabeth Jacoba  
 Lucia van den Bosch, zonder beroep, wo 
 nende te De Bildt. 
25 Mevrouw Douairière van den Bosch is in  
 algeheele wettelijke gemeenschap van goede- 
 ren gehuwd geweest met haren overledenen  
{blad 2r.} 
1 echtgenoot en de overige onder twee tot en met ze- 
 ven genoemden zijn hare eenige, uit het huwe- 
 lijk met genoemden haren overleden echtgenoot  
 geboren kinderen en tezamen krachtens de  
5 huwelijksgemeenschap en krachtens wettelijke  
 erfopvolging de eenige eigenaren van de hierna  
 omschreven onroerende goederen. 
 Wordt te Utrecht in het gebouw voor openbare ver- 
 koopingen achter Sint Pieter wijk F, nummer  
10 363, overgegaan tot de openbare veiling van: de na- 
 volgende onroerende goederen. 
 Eerste koop 
 De buitenplaats "Meijenhagen", met tuin, moes- 
 grond en boomgaard benevens tuinmans of  
15 koetsierswoning met koetshuis en stal, en de  
 daarnaast liggende hofstede genaamd Bilt- 
 zigt met boomgaard en bouwland, onder De Bildt  
 strekkende ter halver breedte uit den Groenekan- 
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 schen dijk, noordwaarts langs de westelijke  
20 halve sloot van - en met de Brandenburgersteeg,  
 in den perceelsgewijzen kadastralen legger der  
 gemeente De Bildt, voorkomende sectie D, num- 
 mers 86 tot en met 95 te zamen ter grootte van  
 tien hectaren, vijftien aren, dertig centiaren, met  
25 gedeelten van de nummers 568 (Groenekanschen- 
 weg, ter halver breedte) en 547 (Brandenburger- 
 steeg, over de geheele breedte, voor zooverre die  
{blad 2v.} 
1 langs dezen koop strekken. 
 De buitenplaats "Meijenhagen", kadastraal num- 
 mers 92 tot en met 95, is met het regt van vrije wan- 
 deling op het overige tot den eersten februarij acht- 
5 tienhonderd vierentachtig mondeling verhuurd  
 voor zevenhonderd gulden in het jaar aan  
 mevrouw Royaards geboren Swellengrebel. 
 De hofstede "Biltzigt" is bij onderhandsche geschrifte  
 (waarop staat Gratis geregistreerd te Utrecht  
10 den zesentwintigsten november 1800 negenen-  
 zeventig deel 62 folio 103 verso vak 7 vier bladen  
 geen renvooi. De ontvanger b.a. (geteekend) v.  
 Lidth de Jeude [)] met nog andere landerijen ver- 
 huurd aan Jan van Voorst, of bij diens overlijden  
15 aan Willem Bieshaar en Neeltje van Voorst  
 voor achthonderd vijftig gulden in het jaar  
 tot den eersten january en tot den eersten mei  
 achttienhonderd achtentachtig. 
 Het aandeel dat de kooper van die huur zal  
20 genieten bedraagt tweehonderd vijftien gul- 
 den 's jaars. 
 Jonkheer Hendrik van den Bosch had den ei- 
 gendom van de hiervoor omschreven goederen  
 verkregen door opdragt of levering ten gevolge van 
25 a. acte van koop verleden voor den notaris mees- 
 ter Hendrik Adriaan Reinier Vosmaer en ge- 
 tuigen te Utrecht den vierden maart achttien-  
{blad 3r}  
1 honderd vijfenveertig, overgeschreven ten kan- 
 tore van de hypotheken te Utrecht, den achtsten  
 maart achttienhonderd vijfenveertig deel 64  
 nummer 18, betreffende de goederen omschreven  
5 onder de koopen zesentwintig, zevenentwintig  
 en tweeendertig, en 
 b. acte van veiling en toewijzing opgemaakt ten  
 overstaan van den notaris meester Pieter Lijndra- 
 ger junior en getuigen te Amsterdam den tien- 
10 den july achttienhonderd drieënveertig, over- 
 geschreven ten kantore van de hypotheken te Utrecht  
 den zevenden september achttienhonderd drieën-  
 veertig deel 50 nummer 44 betreffende de overige  
 hiervoor omschreven goederen. 
15 De tegenwoordige veiling geschiedt op de navol- 
 gende voorwaarden van verkoop: 
 Artikel 1. de goederen worden verkocht zonder  
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 eenige vrijwaring hoegenaamd, in den staat  
 waarin zij zich bevinden en zooals zij in eigen- 
20 dom aan de verkoopers toebehooren, doch overi- 
 gens met alle voordeelige geregtigheden, die  
 daaraan verbonden zijn, maar tevens ook met  
 alle lasten, schuldpligtigheden, lijdende erf- 
 dienstbaarheden en gebreken, niet alleen zigt- 
25 bare en bekende, maar ook onzigtbare en niet  
 bekende waarmede zij zijn bezwaard, worden- 
 de de koopers geacht het verkochte volkomen  
{blad 3v.}  
1 te kennen, en dat te hebben gekocht ten hun- 
 nen gevare, bate of schade, zoodat zij nimmer  
 en om geene redenen van welke aard ook, zelfs  
 niet om verkeerde opgave van grootte of ligging  
5 der goederen vermindering of teruggave van  
 de prijs of vernietiging van den koop kunnen  
 vorderen. 
 Artikel 2. De koopers zullen voor hunne reke- 
 ning nemen en voldoen alle belastingen, schat- 
10 tingen, ongelden en schuldpligtigheden van  
 welken aard ook en van welke herkomst, waar- 
 mede het verkochte is bezwaard, te rekenen  
 met den eersten november achttienhonderd  
 tweeëntachtig, zoodat alle aanslagen of  
15 uitzettingen, welke na dien dag zijn bekend- 
 gemaakt of gedaan, onverschillig of zij al  
 of niet over een vroeger tijdvak loopen, ten las- 
 te van de koopers zullen komen en de verkoo- 
 pers alleen moeten aanzuiveren wat tot dien  
20 tijd volgens de bekende begrootingen was ver- 
 schuldigd. 
 Artikel 3. Het verkochte komt onmiddelijk bij  
 de toewijzing ten gevare der koopers, voor  
 wier schade alzoo alle onheilen en benadee- 
25 lingen hoegenaamd ook, die daaraan mog- 
 ten overkomen wezen zullen en die den eigen- 
 dom met het genot daarvan zullen verkrijgen  
{blad 4r.} 
1 en voor alle regten en verpligtingen daar- 
 aan verbonden zullen treden in de plaats van  
 de verkoopers met den achtentwintigsten oc- 
 tober achttienhonderd tweeëntachtig, zij zul- 
5 len de bestaande huren waaronder het jagt- 
 regt niet begrepen is moeten eerbiedigen en  
 alle eigenaars verpligtingen ten opzigte van de  
 huurders moeten nakomen, stellende de verkoo- 
 pers de koopers ten dien einde volkomen in hun- 
10 ne plaats met toekenning van alle regten wel- 
 ke zij zelven als eigenaren tegenover de huurders  
 zouden kunnen doen gelden. 
 Artikel 4. De partijen kiezen allen woonplaats  
 ten kantore van den notaris de Balbian van  
15 Doorn te Utrecht. 
 Na voorlezing van het bovenstaande is de  
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 veiling geschied als volgt: 
 eerste koop. Ingezet op vijftienduizend zes- 
 honderd gulden door Arie Westeneng,  
20 landbouwer woonende te Maartensdijk 15600.00 
 Aan de bijeengekomenen is voorlezing gedaan  
 van het vorenstaande en hun bekend gemaakt  
 dat de verdere veiling van bijeengevoegde koo- 
 pen en de toewijzing of gunning overeenkom- 
25 stig de gedane aankondigingen zal plaats- 
 vinden heden over acht dagen op zaterdag  
 den negenentwintigsten july achttien-  
{blad 4v.}  
1 honderd tweeëntachtig des middags ten  
 twaalf ure terzelfder plaatse in het notaris- 
 huis achter Sint Pieter wijk F nummer 363  
 te Utrecht. 
5 Als getuigen waren hierbij tegenwoordig  
 Cornelis Johannes Hoendervanger, aanplakker,  
 en Hendrikus Ockeloen, kantoorbediende, bei- 
 den wonende te Utrecht, de bij de wet gevorder- 
 de vereischten bezittende en evenals de versche- 
10 nen notaris aan mij notaris bekend. 
 Waarvan acte. 
 Onmiddelijk na gedane voorlezing van deze  
 minute in haar geheel, hebben de verschenen per- 
 sonen met uitzondering evenwel van Pieter Wil- 
15 lemsen, die op de aanmaning om deze te teekenen  
 had verklaard, zulks niet te kunnen omdat  
 hij geen schrijven of zijnen naam teekenen  
 had geleerd, en van de inzetters de heeren  
 Gerrit Johannes Ruijsch en Lammert Lam  
20 die zich vóór de sluiting der acte hadden ver- 
 wijderd, zonder die te hebben geteekend, de ge- 
 tuigen en de notaris die alhier onderteekend. 
 geteekend J. Meerburg Snarenburg, A. Westeneng,  
 J. Damen, P. Doornenbal, J. Floor, W. Vossensteyn,  
25 J.H. Niezen, D. van Soest, F. van Dijk, H. Milten- 
 burg, T. Bos, R. de Rooij, A. v. de Weerd, T. Meijer,  
 W. Bieshaar, H. Ockeloen, C.J. Hoendervanger,  
{blad 5r.}  
1 E.C.U. de Balbian van Doorn not[ari]s. 
 No 80 Geregistreerd te Utrecht den vijfen-  
 twintigsten july 1800 tweeëntachtig deel  
 202 folio 77 recto vak 4 zeven bladen geen  
5 renvooi. Ontvangen voor recht 0 80 voor 38  
 opcenten 0 305 tezamen één gulden tien  
 en een halve cent  1.105. De ontvanger b.a.  
 (geteekend) v. Lidth de Jeude 
 Naschrift {dit woord doorgehaald, goedgekeurd in de marge, A. P.-H.} No 1791 den 29 july 1882. 
10 En op heden zaterdag den negenentwintig- 
 sten july achttienhonderd en tweeëntachtig  
 des middags ten twaalf ure. 
 Is door mij meester Elisa Cornelis Unico de  
 Balbian van Doorn, notaris te Utrecht, in  
15 bijwezen der nagenoemde getuigen, zooals  
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 bij de sluiting der voorloopige veiling aan de  
 toen bijeengekomenen is bekendgemaakt 
 Ten verzoeke van: 
 den heer Johannes Meerburg Snarenberg, zon- 
20 der beroep wonende te Utrecht. 
 handelende hierbij: 
 als gemagtigde krachtens twee onderhand- 
 sche volmagten waarop staat: No 80 geregis- 
 treerd te Utrecht den vijfentwintigsten july  
25 1800 tweeëntachtig, deel 64 folio 150, recto  
 vak 5, één blad geen renvooi, ontvangen  
 voor recht 0.80 voor 38 opcenten 0.305 tezamen  
{blad 5v.}  
1 één gulden tien en een halve cent 1.105. De  
 ontvanger b.a. (geteekend) v. Lidth de Jeude,  
 en No 81 geregistreerd te Utrecht den vijfen  
 twintigsten july 1800 tweeëntachtig, deel 64 fo- 
5 lio 150, recto vak 6, één blad geen renvooi, ontvan- 
 gen voor recht 0.80 voor 38 opcenten 0.305  
 tezamen één gulden tien en een halve cent  
 1.105. De ontvanger b.a. (geteekend) v. Lidth de  
 Jeude, welke zijn vastgehecht aan eene acte  
10 van voorloopige veiling opgemaakt ten overstaan  
 van mij notaris en getuigen te Utrecht den twee-  
 entwintigsten july achttienhonderd twee-  
 entachtig en onder nummer 1787 onder  
 mijne minuten verbleven voor en namens 
15 1. de hoogwelgeboren vrouwe Elizabeth Ja- 
 coba Lucia Junius van Hemert, douairière  
 jonkheer Hendrik van den Bosch, rentenier- 
 ster, wonende te De Bildt. 
 2. de hoogwelgeboren vrouwe Catherine Adrien- 
20 ne Jacqueline van den Bosch en haren echt- 
 genoot den hoogwelgeboren heer jonkheer  
 Jan Jacob Lampsins van den Velden, ren- 
 teniers, wonende te Utrecht. 
 3. De weledelgeboren vrouwe Wilhelmina Ja- 
25 coba Henriette van den Bosch, weduwe  
 van den weledelgestrengen heer meester  
 Cornelis Justinus Geisweit van der Netten,  
{blad 6r.}  
1 rentenierster, wonende te Utrecht. 
 4. De weledelgeboren vrouwe Johanna Hen- 
 riette Lucia van den Bosch en haren echtge- 
 noot den weledelgeboren heer Otto Anne  
5 Gustaaf Walland, zonder beroep, wonende  
 te Kampen. 
 5. den hoogwelgeboren heer jonkheer Johan- 
 nes van den Bosch, rentenier, wonende te U- 
 trecht. 
10 6. den hoogwelgeboren heer jonkheer Willem  
 Joannes Petrus van den Bosch, ridder der  
 orde van de Luxemburgsche Eikenkroon, or- 
 donnans officier van Zijne Majesteit den Ko- 
 ning, wonende te 's Gravenhage. 
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15 Zoowel voor zijn hoogwelgeboren zelven, als  
 in diens hoedanigheid van lasthebber, krach- 
 tens volmagt verleden voor mij notaris de  
 Balbian van Doorn en getuigen te De Bildt  
 den achttienden november achttienhon- 
20 derd tachtig met nummer 1151 onder mijne  
 minuten verbleven voor de hoogwelgeboren  
 vrouwe Sophie van den Bosch en haren echt- 
 genoot, jonkheer Henri Theodor Leijssuis, zon- 
 der beroep, wonende te Deli. 
25 7. de hoogwelgeboren jonkvrouwe Elisabeth  
 Jacoba Lucia van den Bosch, zonder beroep,  
 wonende te De Bildt.  
{blad 6v.} 
1 Te Utrecht in het gebouw voor openbare ver- 
 kopingen achter Sint Pieter wijk F num- 
 mer 363, aan de gegadigden die zich al- 
 daar bevinden voorlezing gedaan van de  
5 hiervoorstaande acte van voorloopige vei- 
 ling opgemaakt door mij notaris de Bal- 
 bian van Doorn in bijwezen van getuigen  
 te dezer plaatse den tweeentwintigsten ju- 
 ly dezes jaars en daarna overgegaan tot  
10 den verkoop en afslag van de in die ac- 
 te breeder omschreven onroerende goederen  
 onder de gemeenten De Bildt en Maartens- 
 dijk. 
 Welke verkoop bij afslag is gedaan in voe- 
15 ge als volgt. 
 Koop 1. Ingezet op vijftien duizend zes hon- 
 derd gulden, niet verhoogd. 
 Daarop heeft de heer Meerburg Snarenberg  
 namens zijne lastgevers verklaart de koopen  
20 2. 16. 18. 24. 26 en 27 op te houden, doch al de ove- 
 rige koopen voor de gebodene prijzen te gun- 
 nen, waarop zijn verschenen de heeren 
 Arie Westeneng, landbouwer, wonende te  
 Maartensdijk, verklarende koop 1 en 10  
25 aan te nemen tezamen voor den prijs van  
 twintigduizend zeshonderd gulden, bo- 
 ven en behalve de kosten en de nakoming  
{blad 7r.}  
1 der voorwaarden en voor ieder in het bijzon- 
 der met uitdrukkelijk voorbehoud om  
 nog nader eenen lastgever te noemen. 
 Als getuigen waren hierbij tegenwoor- 
5 dig Hendrikus Ockeloen, kantoorbediende,  
 en Cornelis Johannes Hoendervanger, aanplakker,  
 beiden wonende te Utrecht, de bij de wet  
 gevorderde vereischten bezittende en evenals  
 de verschenen personen aan mij notaris be- 
10 kend. 
 Waarvan acte. 
 Gedaan en verleden ten dage en plaatse  
 als boven vermeld en gesloten des namiddags  



 15

 

 

 ten drie ure. 
15 Onmiddelijk na gedane voorlezing van  
 deze minute in haar geheel, hebben de ver- 
 schenen personen, de getuigen en de nota- 
 ris die alhier onderteekend. 
 (geteekend) J. Meerburg Snarenburg,  
20 A. Westeneng Az., R. de Rooij, J.H. Niezen,  
 W. Vossesteyn, E.J. Heijer, G.J. Ruijsch,  
 D. van Soest, J. Damen, B. Veldhuizen,  
 P. Doornenbal, J. Floor, G. Vivien,  
 H. Ockeloen, C.J. Hoendervanger,  
25 E.C.U. de Balbian van Doorn not[ari]s. 
 No 15 Geregistreerd te Utrecht den vijf- 
 den augustus 1800 tweeëntachtig, deel  
{blad 7v.}  
1 202 folio 81 verso vak 3 twee bladen geen  
 renvooi. Ontvangen voor recht van ver- 
 koop van perceel 1 gedeeltelijk 410,- van  
 perceel 1 gedeeltelijk en perceel 10 434,80,  
5 van perceelen 3. 4. 5. 6. 30. 31. 28 en 29 828,80,  
 van perceelen 33. en 34 291,60, van perceelen  
 14, 15 en 17 908,80, van perceel 7 186,80, van  
 perceel 8 150,-, van perceel 9 168,40, van perceelen  
 11 en 20 213,20, van perceel 12 287,20, van perceel  
10 13 369,20, van perceel 19 182,80, van perceelen  
 21. 22. 23 en 25 521,60 en van perceel 32 95,20 te- 
 zamen 5048,40 met de 38 opcenten ad 1918,395.  
 Uitmakende zesduizend negenhonderd  
 zesenzestig gulden negenenzeventig en  
15 een halve cent. De ontvanger b.a. (geteekend)  
 v. Lidth de Jeude. 
 Afschrift {dit woord doorgehaald, goedgekeurd in de marge, A. P.-H.} No 1792 den 31 Julij 1882. 
 En op heden den eenendertigsten july  
 achttienhonderd en tweeëntachtig was voor  
20 mij meester Elisa Cornelis Unico de Balbi- 
 an van Doorn, notaris te Utrecht, en de   
 nagenoemde getuigen tegenwoordig 
 1. Arie Westeneng, landbouwer, wonende te  
 Maartensdijk, die verklaarde gebruik te wil- 
25 len maken van de bevoegdheid door hem voor- 
 behouden bij de acte van veiling van het land- 
 goed Jagtlust, opgemaakt ten overstaan van  
{blad 8r.}  
1 mij notaris en getuigen te Utrecht, den negen-  
 entwintigsten july achttienhonderd tweeën-  
 tachtig en dien ten gevolge te kennen gaf  
 den eersten en tienden koop te hebben gekocht  
5 voor en ten behoeve van vrouwe Sara Maria  
 Swellengrebel weduwe van den heer doctor  
 Herman Johan Royaards, rentenierster, wo- 
 nende te Utrecht en van Willem Bieshaar,  
 landbouwer, wonende te De Bildt. 
10 En waren hier mede tegenwoordig genoem- 
 de mevrouw Royaaards geboren Swellengre- 
 bel en Willem Bieshaar, die verklaar- 
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 den de door hen gegeven lastgeving te er- 
 kennen en de bij gemelde eersten en tien- 
15 den koop omschreven landerijen aan te  
 nemen in voege als volgt. 
 Mevrouw Royaards de buitenplaats Meij- 
 enhagen, in den perceelsgewijzen kadas- 
 tralen legger der gemeente De Bildt voor- 
20 komende Sectie D, nummer 92 tot en met  
 95 tezamen ter grootte van vijfennegentig  
 aren, tien centiaren, met de daarlangs lig- 
 gende gedeelten van den Groenekanschen dijk  
 ter halver breedte en Brandenburgersteeg over  
25 de geheele breedte, voor zooverre deze wegen  
 langs haar gekochte strekken, kadastraal  
 Sectie D, nummers 568 en 547 gedeeltelijk  
{blad 8v.}  
1 voor den prijs van tienduizend gulden 
 en 
 Willem Bieshaar het overige van die beide  
 koopen, te weten de hofstede Biltzigt met  
5 aanhoorigen grond en het weiland bij den  
 tienden koop omschreven, in den perceelsge- 
 wijzen kadastralen legger der gemeente De  
 Bildt voorkomende Sectie D, nummers 86  
 tot en met 91, tezamen ter grootte van ne- 
10 gen hectaren, twintig aren, twintig centi- 
 aren, met het daarlangs liggende ge- 
 deelte van de Groenenkanschen dijk ter  
 halver breedte, kadastraal nummer 568 en  
 nummers 204 en 205 gedeeltelijk ter groote  
15 van twee hectaren veertien aren en de hier- 
 langs liggende gedeelten van den Groene- 
 kanschen dijk en Hessensteeg, beiden ter  
 halver breedte, kadastraal nummers 567  
 en 568 gedeeltelijk, te zamen voor den  
20 prijs van tienduizend zeshonderd gul- 
 den. 
 Als getuigen waren hierbij tegenwoordig  
 Dirk van Soest, landbouwer, en Willem Veld- 
 huizen, boschbaas, beiden wonende te De Bildt,  
25 de bij de wet gevorderde vereischten bezittende  
 en evenals de verschenen personen aan mij  
 notaris bekend. 
{blad 9r.}  
1 Waarvan acte. 
 Gedaan en verleden te De Bildt op het huis  
 Meijenhagen ten dage als boven vermeld. 
 Onmiddelijk na gedane voorlezing van  
5 deze minute in haar geheel hebben de ver- 
 schenen personen, de getuigen en de nota- 
 ris die alhier onderteekend. 
 (Geteekend) S.M. Swellengrebel, wed. H.J.  
 Royaards,  
10 W. Bieshaar,  
 A. Westeneng Az.,  
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 D. van Soest,  
 W. Veldhuizen,  
 E.C.U. de Balbian van Doorn 
15 No 16. Geregistreerd te Utrecht den vijfden  
 augustus 1800 tweeëntachtig, deel 216 folio  
 83 recto vak 4 een blad geen renvooi. Ontvangen  
 voor recht 2x0,80=1,60, voor 38 opcenten  
 tezamen twee gulden eenentwintig  
20 2,21. De ontvanger b.a. {geteekend} v. Lidth  
 de Jeude. 
  Uitgegeven woordelijk       
  gelijkluidend uitreksel     
  E.C.U. de Balbian van Doorn 
  not[ari]s.                  
 Overgeschreven ten kantore van de hypotheken den  
 vijftienden september 1800 tweeëntachtig, deel 417, nummer 11. 
{blad met opschrift:} 
1 Uitreksel 
 eener acte van openbare veiling en toewijzing 
 waarbij door 
 vrouwe H.J.Roijaards geboren 
5 Swellengrebel 
 is aangekocht 
 de buitenplaats "Meijenhagen" 
 kadastraal De Bildt Sectie D, nummers 
 92 tot en met 95.  groot: 
10 95.10 A. 
 Verleden, den 29en july 1882. 
 
 
 inventarisnummer: 1-2A 
29 juni, 1489.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek door Anthonis Loefsz. aan zijn zonen Aart en 
Wouter Anthonisz. van een huis (Meyenhagen) met bijbehorend land. 
 
1 Wij, Aelbert Vrenck, bij der genaden Goids abdt tot Oestbroeck buten Utrecht, doen kenlick en[de] 

ope[n]bairen 
2 allen luden, dat voir Pouwels Janssoen onssen schout, Goessen Janssoen, Rombrecht Jansss[oen], 

Cornelis Ghijs- 
3 bertsz[oen] en[de] Johan Ghijsbertsz[oen], tijnsgenote[n], lantgenote[n] en[de] buerrade op Die Bilte 

in onssen gerecht voirs[creven] 
4 gecome[n] sijn:  Anthonis Loefsoen ende Gerijt Aert Schayensoens  dochter, sijn echtewijff ende 

gaven 
5 aldair over mit gesamender hant, den vrije eygendom van een stuck lands mit eenre hofstede ende 
6 getym[m]ert dairop staende mit allen hae[re]n toebehoe[re]n die wilneer Arnt Peterss[oen] 

toebehoe[re]n plach.  Alsoe 
7 als dat goet gelegen is after Die Bilt in onssen gerechte voirs[creven] aen die heyde, streckende van 

de[n] scheyde- 
8 sloet op alsoe verre als die hofstat gaet, daer boven Ave Geylinckx erfgename[n] en[de] beneden die 

stege 
9 die opgaet in die heyde naist gelegen sijn, ende mede soe gaven sij over mit hande en[de] monde 

voirs[creven] 
10 een stuck lands van twee morgen lants groet, geleghen in onssen gerechte voirs[creven] streckende van 

Ave 
11 Geylinckx erfgename[n] lant tot onsser abdijen meent toe, dair boven dat voirs[creven] lant en[de] 

hofstede ende 
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12 beneden der abdijen meent voirg[enoemd] naist gelegen sijn. Ende vertegen voirt dairoff en[de] van 
allen rechts 

13 en[de] toeseggens dat sij daeraen hadden off hebben mochten, en[de] oick mede van allen brieve[n] die 
dairaff 

14 rue[re]nde sijn, tot behoeff Aernt en[de] Wouter sine kynde[re]n en[de] soene[n] die hij bij Mechtelt 
Tyman Vossen- 

15 dochter heeft, alse recht en[de] ordell wijsden dat sij schuldich wae[re]n te doen, sonder enigerhandt 
argelist. 

16 In ken[n]isse der wairheyt ende opdat dit vaste en[de] stedichheit heb[be]n en[de] houden sall, soe 
heb[be]n wij Albert 

17 Vrenck, abt voirs[creven], desen brieff besegelt mit onssen segell tot ene[n] oirkonde over onss 
selve[n] en[de] mede over 

18 onssen schout, tijnsgenote[n], lantgenote[n] en[de] buerraden voirs[creven] om haerre beden will. 
Ende wij schout, tijns- 

19 genote[n], lantgenote[n] en[de] buer voirs[creven] oirkonden dit en[de] tugen onder des abts segell 
voirs[creven]. En[de] heb[be]n hem gebe- 

20 den desen brieff mede over onss te besegelen mit sijne[n] segell.  Gegeve[n] in't jaer onss Hee[re]n 
dusent vierho[n]d[er]t 

21 negenendetachtich op sinte Peter en[de] Pouwels dach der heyliger Apostelen. 
{opschrift buitenzijde:} 
 1489 op st. Pet[rus] en[de] Pauwels. 
 vuge achteren ackerken  
 en[de] mij[n] berke[n]camp. 
 
*Dit charter is dorsaal verbonden met de volgende. 
 
 
 inventarisnummer: 1-2B 
2 januari 1506.  Overdracht van de helft van een stuk land (Meyenhage) door Wouter Anthonisz. aan 
zijn broer Aert Anthonisz. 
 
1 Ick Wouter Anthoniss[oon] doe kont allen luden ende bekenne myt desen tegenwoirdige brieve dat ick 

Aernt Anthoniss[oon] 
2 mijnen brueder opgedragen, overgegeven ende the ... ....{?} heb die rechte helfte van alsulck lant 
3 ghelegen in 't gerecht van De Bilt dair Aernt voirs[creven] die wederhelft off toebehoirt mitte[n] alinge 

goederen{?} 
4 als dair op stait dair den open brieff off spreect, dair desen mijnen tegenwoirdigen brieff doirche- 
5 steken is. Alse Aernt mijnen brueder mij aen aerd/ander{?} goede dairvan bewese[n] heeft dair ick 

hem den 
6 eygendom van ov[er]geven zell op zijne[n] cost .... mijn brued[er] voirs[creven] off zij[n] 

erff[ge]nam[en] mij ofte mijn 
7 erff[ge]namen .... W.... off .....dom zonder oick arch. Des 't oirconde heb ick Wouter Antoniss[oon] 
8 voirs[creven] gebeden Thijmen Gherritsz[oon] desen brieff over mij the besegelen myt zijnen zegele, 

want ick op dese 
9 tijt selve gheen segel en heb, dat ick Thijmen Gherritss[oon] voirs[creven] in bede van Wouter Antho-

niss[oon] voirg[enoemt] gheerne 
10 gedaen heb. Geg[even] in 't jaer ons H[ere]n duisent vijffhondert sess opten anderd[en] dach in 

januarie. 
{opschrift buitenzijde:} 
1 A[nn]o 1506. 
2 Hier of bet[aalt] vifentwintich rinsg[u]l[den] corret sat[er]dage  
3 nae elf duse[n]t maechd[en]dach. 
4 Ick noch be[taalt] vijfentwintich rinsg[u]l[den]  corret op Buerkerck....{?} 
5 avont. 
6 Ick noch bet[aalt] dertiendalv[en] rinsg[u]l[den] cor[r]et frijdage ....{?} nae 
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7 alre heylige. 
8 Ick noch tiendalve[n] rinsg[u]l[den] corret bet[aalt] op Palmavont. 
 
*Dit charter is dorsaal verbonden met de vorige. 
*Het stuk met verbleekte letters is slechts gedeeltelijk te transcriberen. 
 
 
 inventarisnummer: 1-3 
2 maart 1506.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek van de helft van een hofstede (Meyenhagen) 
met bijbehorend land door Wouter Anthonisz. aan zijn broer Aart Anthonisz. 
 
1 Wij Splinter Ghijsberts[oen] van Dorsschen, bij der genaden Goots abt  tot Oestbroeck buyten Utrecht, 

maken kond en[de] kenlick[en] 
2 allen luyden dat voir Hermen Gheritss[oen] ons[en] scout, Jan Gheritss[oen] en[de] Hermen 

Ghijsbertss[oen], tijnsgenoten, lantgenoten 
3 en[de] buerrade op die Bylt in ons[en] gherechte voirs[creven] ghecomen is Wouter Anthoniss[oen] 

en[de] gaff aldair over voir hem en[de] 
4 voir Gheertruyt zijnen wijve, dair hij tot dier tijt wyttelicke gheboerte bij hadde, Aernt Anthoniss[oen] 

sijnen broeder en[de] 
5 Jacopgen zijn wijff, den vrijen eygendom van de rechte helfte van een stuck lants, myt een hofstede 

en[de] ghety[m]mert 
6 dairop staende, myt allen hoeren toebehoeren die wylner Anthonis Loefsoen horen vader toe te 

behoeren plach, alsoe 
7 als dat goet gheleg[en] is after Die Bylt in ons[en] gherecht voirs[creven] aen den heyde streckende 

van d[en] scheysloot op alsoe 
8 verre alss die hofstat gaet, dairboven Ave Gheylincss erffgenamen en[de] beneden die stege die opgaet 

in die heyde naest 
9 gheleg[en] sijn. Oeck mede soe gaff hij hem over die rechte helfte van een stuck lants van twe 

merg[en] lants groet 
10 gheleg[en] in ons[en] gherecht voirs[creven], streckende van Ave Gheylincss erffgenamen lant tot on-

s[en] abdijen meent toe, dair  
11 boven dat voirs[creven] lant en[de] hofstede en[de] beneden der abdijen meent voirs[creven] naest 

ghelegen sijn, van welcken tween per- 
12 celen van goed[eren] voirs[creven] Aernt voirs[creven] die rechte wederhelfte off toebehoert. Ende 

Wouter voirs[creven] verteech dairoff en[de] 
13 van alle rechts en[de] toeseggens dat hij dairaen hadde. Ende mede van allen brieven die dairoff 

rurende sijn tot Aernt 
14 sijns broeders en[de] Jacopgen sijns wijffs voirs[creven] behoeff, als recht en[de] oerdele wijsde dat 

hij schuldich was te doen, 
15 behoudelicke ons en[de] onser abdijen recht van den tijnss, te weten XVI halve Joha[n]nes 

Burgon[dische] braspenni[n]gen en[de] 
16 tyen hoenre en[de] den tyende, sonder enigherhande argelyst. In kennisse der waerheyt en[de] opdat 

dit vaste en[de] stade 
17 bliven sell, soe hebben wij Splinter abt voirs[creven], des[en] brieff besegelt myt ons[en] zegell tot 

eenen oerkonde over ons selven 
18 en[de] mede over ons[en] scout, lantgenoten, tijnssgenoten en[de] buerrade voirs[creven] om hoere 

bede wyll.  Ende wij scout, tijnss- 
19 genoten, lantgenoten en[de] buere voirs[creven] oerkonden dit en[de] tuygen onder des abts segell 

voirs[creven] en[de] hebben hem gebeden 
20 des[en] brieff mede over onss te besegelen myt sijnen zegell. Gegeven in't jair onss He[re]n duysent 

vijffhondert ende 
21 sess, opten anderden dach in meerte. 
{opschrift buitenzijde:} 
 Transport van [de] helfte van 
 Meijenhagen. 1506 
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 inventarisnummer: 1-4 
23 maart 1552.  Overdracht voor het gerecht van De Bilt door enkele erfgenamen van Aart Anthonisz. 
van hun erfdeel op een hofstede met vijftien morgen land (Meyenhage) aan mede-erfgenamen Evert 
Aertsz. en diens vrouw Anthonia. 
 
1 Wij Jacob van Baern, bij der gen[aden] Goodts abt tot Oostbroeck buyten bij Utrecht, maecken kondt 

ende kenlicken allen luyden, dat voir Jan Armbrechtsz[oen] onsen schout, 
2 Dirck Janssoen ende Gijsbert Joostenz[oen] scheepen[en] onses gerechts van Die Bilt, gecomen en[de] 

gecompareert sijn Dirck Mathijsz[oen] Hellinck als 
3 man ende voecht van Peternel, Aert Tonisz[oen]sdochter, sijn wijff, ende Evert van Reness ende 

Cornelia sijn wijff, oick Aert Tonisz[oen]sdochter.  Ende aldair soe gaven also 
4 Dirck Mathijsz[oen] Hellinck v[oir]s[creven] voer hem en[de] Peternel sijn wijff voirgenoemt, daer hij 

op dese tijt wittelicke geboorte bij heeft, ende Evert van Reness en[de] Cornelia 
5 sijn wijff voirs[creven] gesamender handt en[de] sij gaven alle mit gesamender handt alse recht was 

over Evert Aertsz[oen] hoirluder zwager ende brueder ende Anthonia sijn 
6 wijff, alle alsulcke aenpaert, kyntsdeel, actie rechts en[de] toeseggens, alse sijluden enichsins hebben 

op deser tijt aen vijftien mergen landts, mit huys, berch, gety[m]mer, 
7 bepotinge, geboemt ende alle sijn toebehore[n] dairop staende en[de] sijnde soe groot ende cleyn alse 

dat geleegen is after Die Bilt in onsen voirs[creven] gerechte aen der heyde, 
8 streckende van d[en] schijsloot op alsoe vere alse die hofstadt gaet, dair Ave Geylincx erffgenamen 

boven en[de] die stege die opgaet in die heyde beneden naest gelant sijn, 
9 soe henluden v[oir]s[creven] dit elcx aengecomen ende bestorven is overmits dode van Aert Tonis-

z[oen] ende Jacobgen sijn wijff die v[oir]s[creven] Peternel en[de] Cornelia vader en[de] moeder 
beyde 

10 sal[iger] gedachten.  Ende sij vertegen dairoff ende mede van allen brieven die daroff ruerende sijn tot 
Evert Aertsz[oen]s behoeff voirgen[oemt] alse recht en[de] oirdele wijsde dat recht was 

11 en[de] sijl[uden] mit recht schuldich waeren te doen. Ende sijluden gelooffden hem mede mitsgaders 
Anthonia sijn huysfr[ouw] voirgen[oemt] 't gene v[oir]s[creven] is, jaer en[de] dach te vrijen ende te 
waren 

12 als erffcoop recht is, na den rechte van den lande en[de] alle voircommer off te doen, die sijluden 
co[mp]arant[en] dairop gedaen sellen moegen hebben en[de] vorder nyt.  Ende sij bekend[en] hier- 

13 van bij d[en] voirn[oemde] Evert en[de] Anthonia sijn wijff, wel en[de] al vernuecht, voldaen ende 
betaelt te sijn den lesten penninck mitt[en] yerst[en], sonder arch.  Des t'oirconde soe hebben 

14 wij Jacob van Baern, abt v[oir]s[creven] desen brieff mit onsen zegel uuthangen[de] doen besegele[n] 
tot ener oirconde over ons selve[n] en[de] mede over die schout en[de] schepene voirgen[oemt] om 
hoirre 

15 beden will.  Dat wij scout en[de] scepen[en] v[oir]s[creven] oirconden en[de] tugen onder des abts 
segel v[oir]s[creven] ende hebben hem gebed[en] des[en] brieff mede over ons the besegele[n] mit 
sijnen zegel. Gegeven 

16 in't jaer ons Here[n] XVc tweendevijftich opten drieendetwyntichsten dach in meert. 
 
 
 inventarisnummer: 1-5 
30 april 1552.  Anthonis Aertsz. verkoopt zijn erfdeel van een huis met bijbehorende goederen 
(Meyenhage) en verhuurt zijn erfdeel van vijftien morgen land aan zijn broer Evert Aertsz. 
 
1 Dit nabescreven is eennen ewygen, stadigen vasten erffcoop tusschen   Anthonis Aertsz[oon], 

vercoper ther eenre  
2 ende Evert Aertsz[oon] coper ter andere sijden. Te weten dat Anthonis Aertsz[oon] vercoft heeft voer 

hem en[de] sijne  
3 erffgenamen, Evert Aertsz[oon] sijnen brueder voirs[creven] ende sijne erffgenamen in eennen 

ewygen, stadigen, vaste[n] 
4 erffcoop, alle alsulcke aenpaert kyntsdeel, actie rechts ende toeseg- gens alse hij enichsins heeft aender 
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5 huysinge, berge, schuer ende alle getymmer mitsgaders oick aen alle  bepotinge, geboemt, vaech ende 
beter- 

6 scap staende ende wesende opten vijftien mergen landts geleegen in't  gerecht van De Bilt dair Evert 
voirs[creven] 

7 nutertijt selver op woent, dair die heren van Sint Jans tot Amersfoort boven en [de] Haecksteech bene-
den naest- 

8 g[elegen] sijn. Soe Anthonis v[oir]s[creven] 't selve aengecomen en[de] bestorven is, te weten sijn 
aenpaert des lants v[oir]s[creven] overmits 

9 dode sijns vaders en[de] moeders sal[iger] gedachten. Ende dit v[oir]s[creven] sell Anthonis 
v[oir]s[creven] den voirn[oemden] Evert sijnen brueder  

10 overgeven ende hem dairinne vestigen als recht is ter plaetsen dair des behoren van node ende behoeff  
11 wesen sel, therstondt tot Everts voirs[creven] ende sijnre erffgenamen vermaninge. Ende hiervoer sell 

Evert 
12 Aertsz[oon] den voirs[creven] Anthonis Aertsz[oon] sijnen brueder geven die somme van eens vijftich 

Karolus keysers gulden 
13 van twyntich brabantsche gevalueerde stuvers 't stuck, te betalen d'een helft dairoff therstondt gerede, 

en-  
14 de d'ander helft op sinte Martijns dage in den wynter {11 november} nu naestcomende. Voorts heeft 

Anthonis Aertsz[oon] den  
15 voirs[creven] Evert Aertsz[oon] sijnen brueder verhuert sijn aenpaert ende kyntsdeel van den 

v[oir]s[creven] vijftien mergen landts  
16 soe groot ende cleyn die geleegen sijn in 't gerecht van De Bilt ende hiervoir bescreven ende bepaelt  
17 staen, geduerende voer hoer ende hoirluder erffgenamen den tijt van  thien jair lanck ingaende Petri  
18 ad cathedram {22 februari} anno XVc tweendevijftich, 's jairs om vier Karolus keysers gulden payeme-

nts v[oir]s[creven] te be- 
19 talen d'een helft van den gelde v[oir]s[creven] op sinte Martijns dage in den wynter nu naestcomende, 

ende d'ander  
20 helft op sinte Peters dage ad cathedram dairnaest volgende, ende soe voort jairlicx dese voirs[creven] 

jaren  
21 uutduerende. Ende dit sell all wesen vrij gelt van outschildtgelt  ende clairlicken van allen andren 

ongel-  
22 de ofte onrade alse nutertijt opten v[oir]s[creven] lande is off namaels dairop comen ofte geset sel 

moegen werden,  
23 nyt uutgesondert dan alleen open oirloech ende open waeyen, dair sel  men Evert v[oir]s[creven] off 

doen als men  
24 van gelijcken boven ende beneden doen sell. Ende th'eynden den jaren der huyren voirg[enoemt], 

indien 
25 p[ar]tijen voirs[creven] die huyr mit malcander nyt eens worden en conds, sell Anthonis off sijne 

erffg[enamen] den 
26 voirn[oemden] Evert off sijne erffgenamen offcoopen tot vier goeder mannen seggen dat sij aen elcke 

sijde  
27 twee dairtoe nemen en[de] kiesen sell, alle alsulcke vaech en[de]  beterscap alse Evert voirs[creven] 

alsdan opte[n] 
28 voirs[creven] lande hebben sel, sonder arch. Des t'oirconde soe hebben wi Anthonis ende Evert 

voirn[oemt] desen 
29 brieff elcx onderteyckent mit ons selffs handt en[de] dairtoe soe heb ick Anthonis v[oir]s[creven] 

gebeden Jan  
30 Armbrechtsz[oon], scout opte Bilt, mijnre huysfr[ouw]s vader en[de] ick Evert v[oir]s[creven] heb 

gebeden Jan Jansz[oon] Luten  
31 tot Zeyst desen brieff over ons te besegelen mit hoeren segelen want wij op dese tijt selver geen  
32 segele en hebben, dat wij Jan Armbrechtsz[oon] en[de] Jan Luten ter bede v[oir]s[creven] geerne 

gedaen hebben. Geg[even] 
33 in 't jaer ons Heren XVc tweendevijftich opt[en] lest[en] dach in april. Deser brieve sijn twee alleens  
34 spreeckende. 
{opschrift buitenzijde:} 
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 Coepcedule en[de] huyrcedu[le] a[nn]o 1552 
 Antonis Aertss[oon] v[er]coper 
 Evert Aertss[oon] coper en[de] 
 huyrder. 
 Meijenhagen. 
 
 
 inventarisnummer: 1-6 
20 juli 1557.  Jacob van Baarn, abt van het convent Oostbroek, verleent aan Dirk Matthijsz. Hellinck het 
recht van voorkoop van de hofstede Meyenhagen met bijbehorend land. 
 
1 Wij, Jacob van Baern, bij der onthengenisse Goodts, abdt des convents van Oostbroeck, geleegen aen 

Die Bilt buten bij Utrecht, doen condt 2en[de] bekennen mits desen, dat wij voer ons ende onse 
nacomelingen, om sonderlinge weldaden ende diensten ons en[de] onsen convente bij Dirck  

3 Mathijsz[oon] Hellinck bewesen en[de] noch dagelicx doende ende bewijsende is en[de] doen en[de] 
bewijsen sell moegen, den zelven Dirck Mathijsz[oon] 

4 gegondt en[de] verleent hebben, gonnen en[de] verlenen mits desen, den voircoop van eenre hofstede, 
berge, schuer, buer, bepotinge, geboomt  

5 en[de] mit allen landen dairtoe behorende, soe groot ende cleyn Aert  Tonisz[oon] ende Jacobgen 
sijn wijff dat toe te behoren en[de] sijluden the 

6 gebruycken plaegen, geleegen in den gerechte van De Bilt, genaemt  Meyenhagen.  Des t'oirconde 
soe hebben wij abt voirs[creven] ons 

7 segel hier beneden aen desen brieff doen hangen.  Gedaen in't jaer  ons Heren XVc [1500] 
sevenendevijftich opten twyntichsten 

8 dach in julio.  
 {w.g.:}  Jacob van Baern,  
   apt tot Oistbroick. 
{opschrift buitenzijde:} 
 Gu[n]ning van voerkoop, 1557. 
 
 
 inventarisnummer: 1-7 
13 januari 1559.  Akte van verkoop van de helft van het huis Meyenhagen met bijbehorend land door de 
erven van Evert Aartsz. aan Dirk Matthijsz. Hellinck, die de andere helft reeds in zijn bezit had. 
 
 Copie. 
1 In manieren en[de] voerwaerden nabescreven soe hebben Anthonis Aertsz[oen] en[de] Willem 

Petersz[oen] alse mombaers en[de] naeste mage van Evert Aertsz[oon] nagelaten o[n]mundi- 
2 ge kyndere van wegen den selven kynderen en[de] voer hoerluder erffgenamen vercoft in eennen 

ewygen, stadigen en[de] vasten erffcoope Dirck Mathijsz[oon] Hellinck 
3 en[de] sijne erffgen[amen] die rechte helfte van dat alinge goet, mitter huysinge, hofstede, bepotinge, 

geboomt daerop staende, mit all sijnen toebehoren en[de] mit al 't hout 
4 daer op omgewaeyt en[de] omgehouden leggende, genaemt nu ter tijt Meyenhagen soe 't selve staende 

en[de] gelegen is in 't gerecht van De Bilt, streckende 
5 dese voerscreven helfte des goets van den Dwerssloot tot die meent toe daer die heeren van Sint Jan tot 

Amersfoort boven en[de] Gijsbert Melisz[oon] ende 
6 Haecksteech beneden naest ge[legen] sijn, van welcke voerscreven goet den voerscreven Dirck die 

rechte wederhelft off toebehoert.  Ende dit voerscreven wesen[de] 
7 thinsgoet van mijn heer d'abt van Oostbroeck te thins gehouden.  Ende dit voerscreven om die somme 

van eens sesshondert twaalf gulden en[de] tien stuver 
8 brabants tot twyntich stuver brab[ants] den gulden voersc[reven] gereeckent. Off payement etc. te 

betalen hondert karolus gul[den] daeroff terstont gerede noch hondert  
9 gul[den] voers[creven] op sint Jansdage te midsomer {24 juni} nu naestcomen[de].  Noch hondert 

gelijcke gulden op sinte Pontaensdach {14 januari} anno XVC tsestich daer naestcomende.  Ende noch 
10 IIIc gul[den] sel die coper onder moegen houden op losrente den pen[ning] twyntich, op die helfte van 
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den voers[creven] goede 't welck Dirck v[oer]s[creven] nu ter tijt coopt, staende. Ende die 
11 XII g[ulden] X stuver te betalen mede op sinte Pontiaensdach voers[creven].  Ende dit voerscreven 

goet sellen die vercoopers den cooper overgeven en[de] hem daerinne 
12 vestigen soe des behoert opten thins en[de] thiende daer uutgaen[de] en[de] anders alle voercommer 

off te doen als erffcoop recht is, bynnen acht dagen naestcomen[de] 
13 sonder arch.  P[rese]ntes Cornelis Janssoon, scout in Herberscoop en[de] Cornelis Henricxz[oon] aen 

De Bilt en[de] meer goeder luyden oirkondt pertijen handen hieronder 
14 gestelt op sinte Pontiaensavondt anno XVC LIX {1559} stilo Traiectensis.  X Onderteyckent bij 

Antonis Aertss[oon], X onderteyckent bij Willem Peterss[oon], Dirck Hellinck. 
{onderschrift:}   
1 Gecoll[ationeert] is dese copie tegens haeren principale minute des coops en[de]  
2 dair mede t'accorderen bevond[en].  Bij mij notaris onders[creven] bij d[en] Hove  
3 t' Utrecht geadmitteert. 
 {w.g.:  onleesbaar.} 
{opschrift buitenzijde:} 
 Coepcedulle van 
 Dirck Hellyng nopen[de] 
 de helft van Meije[n]hagen 
 gecoft a[nn]o 1559. 
 612 g[ulden] 10 s[tuvers]. 
 
 
 inventarisnummer: 1-8 
3 februari 1559.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek van het huis Meyenhagen met tien morgen 
land door de erven van Evert Aartsz. aan Dirk Matthijsz. Hellinck. 
 
1 Wij Jacob van Baern bij der genaeden Goodts abt tot Oestbroeck, doen kondt allen luyden, dat Jan 

Armbrechtss[oon] schout, 
2 Pauwels Geritss[oon] ende Cors Dircxs[oon] schepen[en] in onsen gerechte van De Bilt, voer ons 

gecomen sijn en[de] brochten ons aen 
3 bij hoeren ede alsoe sij schuldich waeren te doen, alse dat voer hemluyden in den gerechte 

voerss[creven] gecompareert 
4 ende verschenen sijn haeren eygen propren persoonen Antonis Aertss[oon] ende Willem Petersz[oon] 

alse momberers 
5 van Peter Evertsz[oon] ende Jacobgen sijn suster, Evert Aertss[oon's] o[n]mundige kynderen die hij 

hadde bij Antonia sijn huysfrou, ende 
6 hadden overgegeven ende getransporteert van weegen ende in den naeme als voeren Dirck 

Mathijss[oon] Hellinck saelmaecker, 
7 borger t' Utrecht, den vrijen eygendom van tien mergen landts ende velts, soe groot ende cleyn alse die 

geleegen sijn 
8 in den gerechte van De Bilt voerss[chreven], nu ter tijt genaemt Meyenhaegen, mit huys, hoff, bergen, 

schuer en[de] alle gewassche 
9 daerop staende, streckende van de scheysloot off, daer Dirck voerss[chreven] selver boven leyt tot aen 

die heyden, te weeten  
10 tot aen die gemeente, daer die heren van sint Jan tot Amersfoort boven, en[de] Gijsbert Meliss[oon] 

v[oers]s[creven] erffpacht en[de] die 
11 stege die nae die heyden streckt beneden naest gelandt sijn. Ende dat sij daeroff verteegen hadden in 

den naeme 
12 ende qualite als voeren, ende van alle rechts ende toesegens dat die v[oers]s[creven] kynder daeraen 

hadden ende 
13 mede van allen brieven die daeroff ruerende sijn, tot Dirck Mathijss[oon's] behoeff voergenoemt alse  
14 die schepene voerss[creven] gewijst hadden dat recht was, ende sij mit recht schuldich waeren te doen. 

Ende 
15 dat die gifte ende vertichte mitten rechte stedicheyt hebben ende houden sell, ende dat sij hem 't 

voergen[oemde] 
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16 goet mede gelooft hadden jaer ende dach te vrije ende te waeren opter kyndere voerss[creven] goe-
deren als 

17 erffcoop recht is, nae den rechte van den lande ende alle voercommer off te doen. Gehouden ons ende 
18 onser abdijen alsulcke thins ende thiende alse wij uut dit v[oers]s[creven] landt van outs hebben, alle 

dinck sonder 
19 argelist. In kennisse der waerheyt hieroff, soe hebben wij, Jacob van Baern, abt v[oers]s[creven] onsen 

segele over ons 
20 selven en[de] van des gerechts weegen en[de] mede over den schout en[de] schepene voerss[creven], 

soe sij ons dit als voerss[creven] 
21 aldus geschiet te sijn bij hoeren eden aengebrocht hebben, hier beneden uuthangende aen desen brieff 

gedaen. 
22 Gegeven in 't jaer ons Heeren XVc negenendevijftich opten derden dach in februario, nae 't scrijven 's 

Hooffs van  
23 Utrecht. 
 {w.g.:} Jacop van Baernsz. 
   apt tot Oistbroick 
{opschrift buitenzijde:} 
 transport a[nn]o 1559 van X mergen 
 op Meyenhage. 
 
 
 inventarisnummer: 1-9 
3 februari 1578.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek van het huis Meyenhagen met 18 morgen 
land door Petertgen, weduwe van Dirk Hellinck, aan Hendrik Jansz. ter Bruggen. 
 
1 Allen den ghenen die deesen brieff zellen zien off horen leesen doen wij verstaen, Dirck Janss[oon] 

schoudt, Pauwels Gerritszoon ende  
2 Jan Goyertssoon, schepenen opte Bildt in mijns e[dele] heere des abts ende prelaets gerechte tot 

Oostbroeck.  Dat voor ons 
3 quam in 't gerechte Petertgen, Dirck Hellinghs wed[uw]e, voer haer selven ende als boedelharster, 

transporteerde en[de] gaff over 
4 met hande van Arent Hellinck haers soons ende gecoren voochts in deser zaecke, daer sij met recht 

en[de] met oerdeel aen 
5 quam, Henrick Janss[oon] ter Bruggen ende zijne erffgenamen, dat aelunge erff ende goedt genaemt 

Meyenhagen, gelegen 
6 in desen gerechte, groot sijnde omtrent achtien mergen landts, streckende van zeecker landt 

toecomen[de] den convente van 
7 Vrauclooster en[de] zeecker lant toebehoren[de] Willem Aelbertsz[oon] tot in der heyde toe, daer die 

heeren van sint Jans t' Amersfoort 
8 boven, ende die Haecksteech met het erffpachtgoedt van Ghijsbert Meliss[oon] beneden naest gelegen 

sijn, met huysinge, 
9 berch, schuer, buer ende alle getim[m]er daerop staende met allen hoeren toebehoren eerdtvast en[de] 

negelvast all 't welck Antonis  
10 Volkenss[oon] nu ter tijt gebruyct. Ende zij comp[ar]ante met hande voirs. verteech daeroff en[de] 

claerlick van alle rechts 
11 ende toeseggens zij daeraen hadde en[de] mede van allen brieven die daeroff ruerende sijn tot behoeff 

van Henrick 
12 Janss[oon] ter Bruggen voernoemt alse schepenen wijsd[en] dat recht was ende zij met recht schuldich 

was te doen en[de] dat die 
13 gift ende verticht met den recht stedicheyt hebben ende houden zall. Gelovende zij comparante alle 't 

voirs. 
14 landt, erff en[de] goedt met allen sijnen toebehoren voernoemt, te vrijen en[de] te waeren als erffcoop 

recht is, nae recht 
15 ende gewoonte van d[en] lande, op driehondert k[arolus] guld[en] hooftsoms, daervan men losrenten 

betaelt den penninck twyntich, 
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16 die d'erffgenamen van Henrick Gerritsz[oon] tot Maersen daerop ende uut hebben ende anders alle 
voercom[m]er ende 

17 voerplechten off te doen, sonder argelist. Ende want 't gene voirs. is aldus voor ons schoudt en[de] 
schepenen 

18 voirn[oem]t gepasseert is, so hebben wij 't selve onder onsen eedt voer waerachtich aengebrocht aen 
mijn e[dele] heere die abt 

19 ende prelaeten van Oostbroeck, die 't selve tot confirmatie van dien met sijnen segele hier bened[en] 
uuthangen[de] 

20 heeft besegeldt. Ende hebben wij schoudt ende schepenen voirn[oem]t t'oirconde van dien dit elcx 
mede onderteyckent 

21 met ons selffs hant. Gegeven in 't jaer ons Heeren duysent vijffhondert achtendetseventich opten 
derden  

22 dach in februarii.  
 {w.g.:} Peter van Wijck         mij presentibus 
   abt tot Oostbrouck      van den Waell 
{opschrift buitenzijde:} 
 Transport a[nn]o 1578 van 8 morgen 
 op Henrick Janss[oon] ter Brug[gen]. 
 Meijenhagen. 
 
 
 inventarisnummer: 1-10 
20 juni 1593.  Overdacht voor het gerecht van Oostbroek het huis Meyenhagen met bijbehorend land 

door Emmichgen, dochter van Henrick ter Bruggen, aan Henrick van Zijll. 
 
1 Allen den ghenen die desen brieff sullen sien off horen leesen doen wij verstaen, Cornelis Dircxs[oon] 

schoudt, Jan Thoniss[oon] va[n]  
2 Toern ende Philips Hermanss[oon], schepenen op Die Bilt in der abdijen gerechte va[n] Oostbroeck, 

dat voor ons qua[m] in 't gerecht 
3 Emmichgen, Henrick ter Bruggen dochter, met Henrick va[n] Nijenrode, procu[reur] in d[en] Hove 

va[n] Utrecht, haeren gecozen voocht in 
4 dese zaecke, geassisteert met Geerichgen va[n] Royen in de qualite als haer moeder, transporteerde 

ende gaf over met 
5 hand[en] van d[en] voers[creven] haeren momber ende gecozen voocht in dese saecke, daer zij met 

recht ende met oordeel aen qua[m], voer haer 
6 ende haeren erven m[eeste]r Henrick van Zeijl , raedt in d[en] Hove van Utrecht, ende joffrau Anna 

Vischers zijn huysfrau ende haere  
7 erffgen[amen], dat alinge goedt ende erff genaemt Meyenhagen, so groot ende cleyn dat es gelegen in 

des[en] gerechte, 
8 streckende va[n] zeeckere land[en] toecomen[de] den convente va[n] Vrauclooster ende Lijsgen, 

Willem Aelberts voorss[creven] weduwe 
9 tot in der heyden toe, daer die heeren va[n] s[in]t Jans Amersfoort off recht va[n] hem hebbende boven, 

ende die Haecksteech  
10 met het erffpachtgoedt va[n] Anthonis Volkenss[oon] beneden naest gelant ende gelegen zij[n], met die 

huyse, stee, bergen, schuer 
11 ofte schaepschoth ende alle geti[m]mer, bogaert ende bepotinge daer op staende, met stegen uutwegen 

ende allen haeren 
12 toebehoeren, eerdtvast ende negelvast sijnde nyet in alles, uutgesondert all 't welck Thonis 

Volkenss[oon] nu ter tijt in huiren 
13 gebruyckt.  Ende zij comp[ar]ante met hande ende assistentie voers[creven] verteech daer off ende 

claerlicken va[n] alle rechts 
14 ende toeseggens zij daer aen hadde, ende mede va[n] allen brieven die daer off ruerende sijn tot 

behoeff van d[en] voors[creven] 
15 m[eeste]r Henrick van Zijll, sijn huysfrou ende erven, alse schepene[n] wijsden dat recht was ende hij 

met recht schuldich was 
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16 te doen. Ende dat die gift ende verticht met den recht stedicheyt hebben ende houden sall. Belovende 
sij comparante  

17 alle 't voers[creve] landt, erff ende goedt met allen sijnen toebehoren te vrijen ende te waeren als 
erffcoop recht es, nae 

18 recht ende gewoonte van d[en] lande, boven den uutganck van d[en] thins ende tiendt, die van 
Oostbroeck competeren[de] op 

19 driehondert k[arolus] g[uldens] hooftsoms, daerva[n] men jaerlix losrenten betaelt den penninck 
twyntich tot behoeff va[n] d' erffge[namen] plechte der vierhondert gulden hooftsoms als reste  

20 van Cornelis va[n] Oostrum als sustinerende daer va[n] 't recht te hebben ende anders alle voerco[m]-
mer en[de] voerplechten off 

21 te doen. Bekennen[de] zij comparante mettet passeren van de plechte der vierhondert guld[en] 
hooftsoms als reste van de  

22 cooppennin[gen] ten vollen vermiecht ende betaelt te sijn sonder arch.  Des 't oorconde hebbe ick 
Cornelis Dircxzoon  

23 schoudt voern[oem]t mijnen segele van des gerechts wegen over mij[n] selven ende mede over den 
schepenen voern[oem]t om 

24 gebrex wille haerder segelen aen dese brieff uuthangen[de] gedaen. Dat wij schepenen oorconden 
en[de] tuygen onder des schouten  

25 segele voers[creven] ende hebben tot kennisse van dien dit elx onderteyckent. Actu[m] in d[en] jaere 
ons Heeren duysent vijff  

26 hondert drie ende tnegentich op den XXen dach in junio, stilo veteri. 
 {w.g.:}  Van d[er] Waell 
    ....{?} 93 
 Ondertey[ckent] bij           Onderteyckent bij  
 Jan Tonis van Toern           Flieps Hermens      
{opschrift buitenzijde:} 
 Meyenhagen 
 tra[n]sport op He[n]rick v[an] Zijll, 21 juny ....{?} 
 
 
 inventarisnummer: 1-11 
17 januari 1681. Overdracht voor het gerecht van De Bilt van de hofstede vanouds genaamd Meyenhagen 
met ruim 22 morgen land uit de boedel van de heer Godefridus Blommert en zijn ouders aan de heer 
Paull de la Baye, baron du Theill. 
 
1 Wij m[eeste]r Johan van Cleeff schout, Philips Corneliss[oon] ende Anthonis Willem Ghijsen 

scheepenen van den dorpe ende 
2 gerechte van [De] Bildt doen cont eenen yder, dat voor ons quam in den gerechte de e[dele] heer Dirck 

de Swart, raedt in de vroetschappe der stadt Utrecht, ende s[igneu]r  
3 Fredrick Blommert, als curateurs over den boedell van [den] h[ee]r doctor Godefridus Blommert, ende 

sijne ouders ende geauthoriseert sijnde tot het doen van 't transport 
4 van 't naebes[creven] goet volgens appoinct[ement] van authorisatie van [den] ed[ele] Hove van 

Utrecht in date den 13en jan[ua]ry 1681 alhier geleesen ende geregistreert, ende v[er]claerden 
5 sijl[iede]n comp[aran]ten in dier q[uali]te te cedeeren, transporteeren ende ov[er] te geven aen ende ten 

behoeve van [den] hoochedel wellgeboren heer Paull de La Baije, baron du 
6 Theill, colonell en comandeur tot Hasselt ende sijnen erven seeckere hoffstede van outs genaemt 

Meyenhage met de huysinge, bergh en schuer,  
7 bepotinge ende beplantinge daerop staende, groot twee en[de] twintich mergen vier hondert en tien 

roeden landts, volgens de caerte daervan gemaeckt, 
8 edoch alles soo groot ende kleyn deselve geleegen sijn in deesen gerechte van [De] Bilt en sulcx 

dieselve bij veell gemelte heere du Theill op den 17en jan[ua]ry 
9 1680 bij openbaren opslach van de comp[aran]ten in de voors[chreven] q[uali]te ten ov[er]staen van 

[den] ed[elen] hoochgeleerden h[ee]r en[de] m[eeste]r Willem de Gruyter, heere van Essesteyn, 
10 raet ord[ina]r[i]s in den voors[chreven] Hove sijn gecoft volgens de coopcondietien daervan zijnde, 

renuncieeren[de] ende verthijende de comp[aran]ten in q[uali]te als vooren van alle 
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11 recht, actie ende toeseggens sijl[uyde]n daeraen hadden, ende van alle oude brieven daervan roeren[de] 
ende spreeckende ten behoeve als vooren. Beloven[de] sijluyden  

12 comp[aran]ten in de q[uali]te de voors[chreven] hoffstede en landerijen te sullen vrijen en[de] waeren 
op de lasten alleen van een jaerl[yckse]n thients tot eene gul[de]n elff st[uvers] acht penn[ingen] de 

13 abdije van Oostbroeck competeeren[de] ende twee mudde rogh gaen[de] uyt vier mergen onder de 
v[oor]s[chreven] mergens begrepen, die jaerl[ijcks] aen [de] weeshuyse binnen Ut[recht] 

14 moeten geleevert worden, mitsgaders den thient als bueren boven ende beneden alsoock op de lasten 
van [de] uyt- ende overweegen en joffrouw van Veen 

15 met seeckere vier mergen lants daernaest geleegen, competeeren[de] en vordere ongelden daeruyt 
gaende, en alle vordere lasten, voorcommeren, 

16 voorplechten ende opspraecke aff te sullen doen als erffcoop recht is naer costuyme der stadt ende 
lande van Utrecht.  Bekennende de comp[aran]ten 

17 door de consignatie van sestien hondert gul[den] bij den notaris Cornelis van Vechten de jonge te doen 
van de totale cooppenningen voldaen te 

18 ende betaelt te sijn, soo dat deesen transporte volcomen steedicheyt hebben ende behouden sall, sonder 
arch. Des t'oirconde heb ick, schout 

19 voorn[oem]t, deese voor mijn selven, alsmede weegens de voorn[oemde] schepenen t' haerl[iede]r 
v[er]soecke v[er]mits gebreck hoeren zegelen met mijn uythangende 

20 zegell beseegelt en door onsen se[cre]t[ari]s met sijn gewoonlycke singnature doen onderteeckenen in 
't jaer ons Heeren duysent seshondert een en[de] tachtentich den XVIIe jan[uar]y ouden stijll. 

 {w.g.:}  in kennisse van mij 
    D. Houtman se[cre]t[ari]s 
{tekst bij aanhangend zegel:} 
1 Dit seegel dient tot annexe transport van de 
2 hoffsteede groot twee ende twyntich mergen vierhon- 
3 dert thien roeden lants genaemt Meyenhaghe geleegen in de 
4 Leyen onder den gerechte van De Bilt bij de heere Dirck 
5 de Swart en s[igneu]r Fredrick Blommert in haerl[ieder] qualite 
6 ten behouve van [de] hooched[el] wellgeb[oren] s[igneu]r Paull de La 
7 Baye, baron du Theill voor den gerechte van De Bilt gepass[eer]t 
8 sijnde 't voors[chreve] transport van date den XVIIen january 
9 1681 ouden stijll. 
 {w.g.:}  D. Houtman se[cre]t[aris] 
 
 
 inventarisnummer: 1-12 
16 mei 1716.  Overdracht voor het gerecht van De Bilt van de hofstede Meyenhagen met bijbehorend 
land benevens 12 morgen bouwland door Maria van Oud, weduwe van Johan van Romond aan Diderick 
de Leeuw en diens vrouw Sara Hinlopen. 
 
1 Wij m[eeste]r Johan Anthonius Keppel schout, Johan Schot en Gerrit de Greeff, schepenen 
2 van de ambachtsheerlijckheyd De Bilt cum suis, den heer en m[eeste]r Anthoni Keppel 's gerecht doen 

cond 
3 eenen yder, dat voor ons quam in de stadt Utrecht, alwaer door den heer hooftofficier territorium tot 
4 het doen van desen transporte was verleend op den 14en deser, vrouwe Maria van Oud, weduwe en 

boedelhouster 
5 van den heer Johan van Romond, in sijn leven muntmeester deser provincie voor haar selven en[de] als 
6 't recht bij scheydinge van den 12en october 1712 becomen hebbende van de kinderen en erffgenamen 

van den 
7 voorn[oemden] heer Romond, tot het navolgende goet.  Ende verclaerde soodanich te cederen, 

transporteren 
8 ende in volkomen eygendom over te geven aen en[de] ten behoeve van de heer Diderick de Leeuw 

en[de] vrouwe Sara 
9 Hinlopen, heere en[de] vrouwe van Schalkwijck, echtel[ieden], seekere huysinge en[de] hoffstede 

genaemt 
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10 Meyenhagen, met de bepotinge en beplantinge daarop staende, mitsgaders de hoven, cingels, laenen en 
verdere  

11 toebehoren.  Item een partije bouwland, alle tesamen groot ontrent twaalff mergen, edoch soo groot 
12 en[de] clijn de voors[creven] hoffstede en[de] landen gelegen sijn onder desen gerechte, met alle 

soodanige actien, servi- 
13 tuyten en[de] gerechtigheden als daertoe tam active quam passive specteren, daar Joost Andries[oon] 

van Vuyren 
14 ende Claes Jans[oon] Stael met de landen bij haerl[ieden] voor desen van den heer Baron de Theil 

gecoft, ten zuyden 
15 mitsgaders ten westen voorn[oemde] Joost Andries[oon] van Vuyren tusschen de laan die oost- en 

noortw[aarts] op naar 
16 den huyse Meyenhagen loopt, en[de] ten noorden de Tientwech naest gelegen sijn, sijnde den halven 

Tientwech 
17 tot in de halve sloot doorgaens aen dese hoffstede ter lengte van deselve behorende conform de 

respective 
18 coopcedullen daarvan met de voorgaende copers hier voorgemelt gemaekt, ende daerbeneffens noch de 

behangsels 
19 in de voors[chreven] huysinge mitsgaders hetgene daerinne aert- en[de] nagelvast is.  Renuntierende de 

comparante van 't 
20 voors[chreven] goet geheel en[de] al, ook van de brieven en bescheyden daarvan sijnde, sonder eenige 

reserve, ten behoeve voorn[oem]t. 
21 Belovende het voors[schreven] getransporteerde tegens alle en[de] eenen yder te vrijen en[de] waeren 

als recht, en in dese  
22 provincie gebruykelijck is, op de last van 's heeren ongelden en een jaerlijcxen thins van eene gul[den] 

elff st[uvers]  
23 acht pen[ningen] ten behoeve van 't convent van Oostbroek daar uytgaende, gelijck ook van twee 

mudden roch, dewelke 
24 uyt vier mergen van de voors[chreven] partije ten behoeve van 't weeshuys binnen Utrecht jaerl[ijcks] 

sijn uytgaende, en waar- 
25 van Joost Andries[oon] of desselfs recht vercrijgende uyt sijne ses mergen bij hem voor dato deses van 

[den] voornoemden 
26 heer Baron de Theil gecoft, aen den voorn[oemden] heer en vrouwe van Schalkwijck, off derselver 

successeurs, een 
27 derde part in de voors[chreven] twee mudden roch moeten leveren.  Belovende de comp[aran]te alle 

verdere becommeringe 
28 aff te doen, en d' ongelden te suyveren, ten aensien van 't land tot 1715 incluys, en ten aansien van 't 

getim- 
29 mer tot Paesschen 1716 incluys, ook den jaerl[ijcksen] tins tot Petri ad cathedrem 1716 en de rogge tot 

den termijn 
30 over den jaere 1715 incluys daarvan verschuldicht.  Bekennende de vrouwe comparante ook van de 

totale coop- 
31 penningen voor 't voors[chreven] getransporteerde goet belooft, voldaen en betaelt te wesen, den 

voorn[oemde] heer en 
32 vrouwe van Schalkwijck daarov[er] bij desen quiterende, alles sonder arch.  Des ten oirconde is dese 

bij den 
33 schout met sijn uythangende zegel bezegelt en[de] door den secretaris deses gerechts met sijn 

hantteekeninge be- 
34 crachticht.  Gedaen in 't jaer ons Heeren eenduysent sevenhondert en[de] sestien, op den 16en dach der 

maent  
35 mayus. 
 {w.g.:}  In kennisse van mij     
    D.Houtman, secr[etaris] 
{opschrift buitenzijde:} 
 Transport. 
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 inventarisnummer: 1-13 
22 december 1758.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek en de Bilt c.s. van de hofstede 
Meyenhagen met bijbehorend land door Jacob de Leeuw aan Cornelis van der Hoop. 
 
1 Wij, Christiaan Sanderson schout, Arnoldus de Greeff en Pieter van Maurik, sche- 
2 penen van Oostbroek en De Bilt doen kondt, dat voor ons quam in den gerechte, Jan van der Schroeff 

makelaar binnen Utrecht, als speciale 
3 gemagtigde van den weled[el] geb[oren] heer en m[eeste]r Jacob de Leeuw, vermogens procuratie 

geïnsereert in de publicque coopconditie van dato den 7e october seventien 
4 hondert agt en vijftig, gepasseert voor den notaris Dirk van Lobbrecht en getuygen t' Utrecht, alhier 

verthoont en verklaarde den comparant in zijn 
5 voorsz[egde] qualite te cedeeren, transporteeren en in vollen en vrijen eygendom over te geven aan en 

ten behoeve van den weled[el] gestrenge heer Cornelis 
6 van der Hoop, oud Raad ter Admiraliteit van Vriesland en canonick in den capittule ten Dom t' 

Utrecht, sekere hofstede genaamt Meyen- 
7 hagen, met desselfs heerehuysinge, stallinge, koetshuys, hooyberg, schuur en tuynmanswoninge met de 

bepotinge ende beplantinge 
8 daar op staande, met zijn hoven, cingels, lanen ende verdere toebehoren, mitsgaders een parthij bouw- 

en weyland, te samen groot 
9 twee en twintig mergen, edog soo groot ende kleyn de voorsz[egde] hoffstede en de landen gelegen 

zijn onder desen gerechte van De Bilt sonder aan de over off minder  
10 maat gehouden te willen zijn, daar den weled[el] gestrenge heer en m[eeste]r Jan Leonard van Ewijck, 

heer van den Engh, raad ordinaris in den ed[ele] Hove van Utrecht en den 
11 heer Schout Christiaan Sanderson ten zuyden, mitsgaders ten westen N.N. ende ten noorden den 

Thiendwegh naast gelegen zijn, off den geenen die 
12 jegenwoordigh met regt daarnaast geland mogte wesen, alles volgens de oude eygendomsbrieven 

daarvan roerende en sprekende en soo als 'tselve bij de compa- 
13 rants principaal in eygendom beseten is geweest, en dat met al het geene daaraan behoort en op de 

voorsz[egde] plaats aart- en nagelvast is, (uytgesondert alle  
14 het rasterwerk met de paalen staande in en rontom de Hartekamp als om de menagerie etc. en dat met 

sodanige geregtigheden en servituyten als daar 
15 toe en aan van ouds tam active quam passive specteren, op de last van 's heeren schattinge en ongelden, 

alsmede eene gulden, elf stuyvers, agt penningen voor 
16 den jaarlijkse thins ten behoeve van den convente van Oostbroek, mitsgaders twee mudden rogh, 

dewelke uyt het voors[zegde] land ten behoeve van 't 
17 weeshuys binnen Utrecht jaarlijks uytgaande, alles ingevolge de voors[zegde] publicque coopconditie, 

waartoe ten dese word gerefereerd, renuntieerende  
18 den comparant in zijn bovengemelte qualite, van alle regten en eygendom als zijn principaal daaraan 

gecompeteert heeft ten behoeve voorsz[egd].  Belovende  
19 't zelve tot laste van zijn principaal te zullen vrijen en waren als regt en gebruykelijk is, alleen op de 

lasten als boven, en bekende dat zijn meergemelde 
20 principaal van de beloofde coop- en randsoenpenningen geheel en al voldaan en betaalt is. Zonder 

argh, ende opdat dit vast en staade blijven, zo hebben 
21 wij dezen met het uythangent zegel van den schout doen bekragtigen en door onsen secretaris doen 

ondertekenen in 't jaar onses Heeren, een duysent 
22 sevenhondert agtenvijftig op den twee en twintigste december.  
 {w.g.:}  Ter ordonnantie als boven  
    Otto van der Schroeff, secret[ari]s. 
 
{Opschrift buitenzijde:} 
1 Transport, 
 van de hoffstede Myen- 
 hagen met annexe plan- 
 tagie en landerijen gelegen  
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5 onder den gerechte van Oost- 
 brouk en De Bilt cum suis,  
 gepasseerd bij  
 Jan van der Schroeff q[ualitate] q[ua],  
 ten behoeve van  
10 den weled[el] gest[renge] heer Corne- 
 lis van der Hoop, oud raad van 't ed[el] mog[ende] collegie ter 
 Admiraliteit in Vriesland,  
 canonicq in 't capittul ten  
 Dom t' Utrecht etc. etc. etc. 
15 In dato 22e decemb[er] 1758. 
 
 
 inventarisnummer: 2A 
3 augustus 1558.  Jacob van Baern, abt van de St.Laurensabdij, machtigt keldermeester Peter van Wijck 
namens het convent te handelen inzake het transport van 2½ morgen land in Meyenhage. 
 
1 Wij Jacob van Baern, bij der genaeden Goidts abt, prior en[de] geme[n]e convent van Oistbroick, 

buyten bij Utrecht, doen kondt allen luyden dat wij, geconstitueert en[de] machtich gemaict 
2 hebben, constitueren ende maicken machtich myts desen broeder Peter van Wijck, onsen kelweerder, 

omme van ons en[de] ons convents voirs[schreven] wegen te compareren voir den  
3 gerechte van [De] Bilt en[de] aldair van onser wegen en[de] in onse naeme gemachticht te 

transporteren en[de] over te geven, Dirck Mathijss[oen] Hellinck, zailmaicker, borger t' Utrecht, den 
4 eygendom van derdalve mergen landts, alsoe die gelegen sijn aen Die Bilt in d[en] voirs[chreven] 

gerechte in zalige Airt Thonis[oen] bouwynge, die hij sijne kinderen geërft heeft, genampt 
5 Meijenhagen, in manieren wij 't selve landt des voircoops halven aen ons behalden hebben van 

Henrick Daemsz[oen] en[de] sijn huysfrou en[de] van Christina sijn suster ontfangen  
6 hebben, streckende van Wille[m] Ailbertsz[oen] landt tot Gijsbert Melisz[oen] erffpacht toe, dair Dirck 

Mathijsz[oen] voirn[oemt] boven en[de] Anthonys Airtsz[oen] beneden naist ge[legen] sijn. Ende dair 
off 

7 gemachticht tot Dirck Mathijsz[oen] voirs[chreven] behoiff, te vertijen als recht is en[de] mede van 
allen brieven die dair off rueren[de] sijn, myts hem beloven[de] alle voirco[m]mer, die van  

8 dair op gedaen moegen hebben, aff te doen, ende dair inne voirts all te doen 't geenne wij zelffs present 
sijnde, solden connen ofte moegen doen. Belovende in gueder trouwen voir 

9 ons en[de] onse naecomelingen vast, stade en[de] onverbreeckelijck te halden en[de] te doen halden all 
't gundt bij onse voirs[chreven] gemachtichde in der saicke voirs[chreven] gedaen en[de] gehanteert  

10 is ende dair nu noch nymmermeer tegens te seggen, tegens te doen noch te doen doen in ge[n]erewijs. 
Beheltelijcken ons onser abdijen, ons thijns, thienden ende voircoope dair 

11 wij toe gerechticht sijn, sonder arch. Des 't oirconde soe hebben wij, abt en[de] convent voirs[chreven] 
onse segele uythangende aen dese brieff gehangen.  Gegeven in 't jair ons Heren duysent vijffhondert 
acht en[de] vijftich, den derden augusti stilo curie Trajecten[sis].  

12 {w.g.:}  Wij Jacob van Baern,  
13    abt toe Oistbroick. 
{opschrift buitenzijde:}  
 1558 III mergen op 
 Meijenhagen. 
 
*dit charter is dorsaal verbonden met het volgende charter. 
 
 
 inventarisnummer: 2B 
3 augustus 1558. Overdracht voor het gerecht van Oostbroek door het convent Oostbroek aan Dirk 
Matthijsz. Hellinck en zijn huisvrouw Petertgen van 2½ morgen land genaamd Meyenhage, waarop het 
convent het halve recht van voorkoop heeft. 
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1 Alle den geennen die desen brieff sullen zien oft hoeren lesen doen wij verstaen Jan Ermbrechtsz[oon] 
scholt, Pauwels Gerritsz[oon] en[de] Jan 

2 Ailbertsz[oon], scepene in mijns weerdigen heren van Oistbroicx gerechte van [De] Bilt, dat voir ons 
in [den] gerechte voirs[creven] gecomen en[de] verschenen is  

3 broeder Peter van Wijck, kelweerder tot Oistbroick, geconstitueert en[de] gemachticht wesende van 
mijn here en[de] 't gemeijne convente van  

4 Oistbroick vermoegens sekere brieve dair desen tegenwoirdigen brieff duer getransfigeert is, ende gaff 
myt hande van Reyer Fredericxz[oon] 

5 van Hilfersum sijns gecoren voichts in deser saicke, dair hij myt rechte en[de] myt oirdele aenqua[m], 
over [aan] Dirck Mathijsz[oon] Hellinck ende 

6 Petertgen sijn huysfrou en[de] hueren erffgen[amen], den vrijen eygendom van derdhalve mergen 
landts soe groot en[de] cleyn die gelegen sijn in den gerechte  

7 voirs[creven] en za[liger] Airt Thonysz[oon] bouwinge die hij sijn kinderen geërft heeft, nu ter tijt 
genampt Meyenhage in maniere 't selve landt mijn 

8 here van Oistbroick des voircoops halve aen hem behalden en[de] ontfangen hadde van Henrick 
Adamsz[oon] en[de] Cornelia sijn huisfrou ende van 

9 Christina sijn zuster, streckende van Willem Ailbertsz[oon] landt tot Ghijsbert Melisz[oon] erffpacht 
toe, dair Dirck Mathijsz[oon] voirn[oemt] boven, ende Anthonys 

10 Airtsz[oon] beneden naistg[elegen] sijn.  Ende verteech dairoff myt hande voirs[creven] tot Dirck 
Mathijsz[oon] ende Petertgen sijn huysfrou voirn[oemt] en[de] hueren  

11 erffgen[amen]s behoiff ende mede van allen brieven die daer off rueren[de] sijn alse recht en[de] 
oirdele wijsde dat recht was en[de] hij myt recht schuldich  

12 was te doen ende dat die ghyfte en[de] vertichte mytten rechte stedicheyt hebben en[de] holden sall 
mijts beloven[de] hemluyden dit voirs[creven] landt 

13 jair en[de] dach te vrijen en[de] te waeren van alsulcke lasten en[de] alle voirko[m]mer die mijn here 
en[de] convente van Oistbroick dairop gedaen 

14 mochten hebben, aff te doen als erffcoop rechts is naer den rechte van d[en] lande soe veele dese 
ghyfte en[de] vertichte voirs[creven] aengaende is, 

15 behaltelijcken mijn here en[de] der abdijen van Oistbroick sijn thijns, thiende en[de] voircoopen dair 
hij toe gerechticht is sonder arch. Des 

16 t' oirconde heb ick Jan Ermbrechtsz[oon] scholt voirs[creven] durch begeerte en[de] beveel van mijn 
here van Oistbroick desen brieff over mij selven en[de]  

17 mede vuer den voirn[oemde] scepenen ter bede van hemluyden van desen gerechts wegen bezegelt. 
Gegeven in 't jair ons Heren XVc acht- 

18 en[de]vijftich den derden dach augusti stilo curie Trajecten[sis]. 
 Ick Jan Ermbrechtz[oon] scout op Dye Bylt. 
 
*dit charter is dorsaal verbonden met het vorige charter. 
 
 
 inventarisnummer: 3 
7 december 1734.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek en De Bilt c.s. door Jan Claasz. Staal aan 
Diderik de Leeuw van twee morgen bouwland nabij de hofstede Meyenhagen. 
 
1 Wij Anthony Nicolaas Keppel schout, Hendrik van Barneveld en Arien 
2 Jans Pappelendam, schepenen van de ambagtsheerlijkheyd Oostbrouk en De Bilt cum suis, 
3 m[eester]r Anthony Keppel's geregt, doen weten dat voor ons kwam in den geregte Jan Claasse Staal 

wonen- 
4 de onder desen geregte, en verklaarde soo voor hem selven en als man en voogd van sijn huysvrouw, 

daar 
5 hij geboorte in leven bij heeft te cedeeren, transporteeren en in volkomen eygendom over te geven aan 

en 
6 ten behoeve van den heer Diderik de Leeuw, ambachtsheer van Schalk-wijk, desselvs huysvrouw en 

ervgenamen 
7 een parceel bouwland, groot omtrent twee mergen, dog soo groot en kleyn hetselve gelegen is onder 
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desen 
8 geregte bij de hovstede Meijenhagen, daar noordwaards en westwaards gemelden heer van Schalkwijk, 
9 oostwaards den heer van den Eng1 en zuydwaards den comparant met het land, dat hij behoud en 't 

welk 
10 met een sloot van dit getransporteerde sal werden gesepareerd, naast gelegen sijn, en welke sloot 

tussen dit ge- 
11 transporteerde, en tussen het land dat den verkoper behoud, sal werden gegraven lijnregt met de sloot 

van 
12 den heer van Schalkwijk tot tegen het land van den heer van den Eng, sulx dat het land van den 

voorgemelden 
13 heer van Schalkwijk nu in't vierkant met sijn oude land sal strekken tegens het land van den heer van 

den 
14 Eng en van den comparant, en welke sloot gemeen sal sijn.  Verders met soodanigen geregtigheden en 

servituten als  
15 daar aan en toe specteren, en den comparant renuntieerde en verteeg van 't getransporteerde, 

mitsgaders van alle 
16 actie, regt en toeseggens hem enigsints daaraan gecompeteerd hebbende, mede van de bescheyden daar 

van sijnde 
17 ten behoeve voornoemd.  Beloovde ook hetselve tegen alle op en aanspraak te sullen vrijen en waren 

als regt en alhier 
18 gebruykelijk is, op de last van de ongelden daar uytgaande tegen twee mergen, en alle verdere 

bekommeringen  
19 te sullen afdoen, bekennende mede van de totale kooppenningen daar voor beloofd voldaan te sijn, den 

meergemelden 
20 heer van Schalkwijk daarvan bij desen volkomen quiteerende, alles sonder arg.  Aldus gedaan en 

gepasseerd op De Bilt 
21 den sevenden december in 't jaar ons Heeren eenduysend seevenhonderd vierendartig. In kennisse der 

waarheyd is dese 
22 met des schouts segel besegeld en door den secretaris deses geregts bekragtigd aldus. 
 {w.g.:}  D.Keppel, secr[e]t[ari]s 
    1734.                     
{opschrift:} 
 Transport 
 voor den 
 ambagtsheer van Schalkwijk 
 
1 Johan Ciprianus van Ewijck. 
 
 
 inventarisnummer: 4 
5 december 1739.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek en De Bilt c.s. door Merrichje Antonis, 
weduwe van Joost Andriesz. van Vuren, aan Sara Hinlopen, weduwe van Diederik de Leeuw, van 8 
morgen land in De Leijen bij Meyenhagen. 
 
1 Wij Hendrik van Barnevelt, representerende den schout, Gijsbert van Resant en 
2 Willem Teunisse, schepenen van de ambagtsheerlijkheyd Oostbrouk en De Bild cum suis, Keppels  
3 geregt, doen bij desen verstaan, dat voor ons kwam in den geregte Merrichje Antonis, weduwe van 

Joost An- 
4 driessen van Vuren, wonende onder desen geregte, en verklaarde te cederen, transporteren en in 

volkomen eygen- 
5 dom over te geven aan en ten behoeven van mevrouw Sara Hinlope, douariere van de welgeboren here 

Dide- 
6 rik de Leeuw, in leven ambagtsheer van Schalkwijk etc., sekere agt mergen lands, dog so groot en klijn 

deselve gele- 
7 gen sijn in De Leijen bij Meyenhagen onder desen geregte, langs den steeg van gemelde 
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8 mevrouwe van Schalkwijk en langs den Groenen- off Tiendweg, sijnde daarvan ses mergen op den 25e 
october 1701 

9 en twe mergen op den 14e augustus 1702 voor desen geregte van De Bild getransporteerd ten behoeve 
van haar 

10 comparantes voornoemden overleden man en de comparante aanbedeeld bij acte van scheydinge op 
den 14e augustus 

11 1734 voor den notaris Hendrik Dons en getuygen binnen Utrecht gepasseerd, vorders met sodanige 
geregtigeden, 

12 vrijdommen en servituten als daar aan en toe specteren en voorts in gevolge van de coopcedulle van 't 
bovengemelde 

13 getransporteerde land op den 9e july 1735 voor den voornoemden notaris Hendrik Dons en getuygen, 
mede binnen 

14 Utrecht gepasseerd.  En de comparante renuntieerde en verteeg van 't voorschreven getransporteerde, 
mitsgaders van alle 

15 actie, regt en toeseggens haar daar enigsints aan gecompeteerd hebbende, mede van de brieven daar 
van sijnde ten 

16 behoeve voornoemd, belovende ook hetselve te vrijen en te waren als reght en in den lande van 
Utrecht gebruykelijk 

17 is, op de last van een darde part in twe mudden rogge, het weeshuys binnen Utrecht uyt ses mergen van 
het voor- 

18 schreve land jaarlijks competerende.  Voorts 's heren ongelden en all verdere bekommeringen te sullen 
afdoen.  Beken- 

19 nende mede ten reguarde deses transports vergenoegd te sijn met de kustingbrieff op heden, te gelijk 
met dese voor desen ge- 

20 regte ten behoeve van de comparante gepasseerd, hebbende de comparante 't voorgemelde 
getransporteerde land niet anders 

21 willen verkopen dan dat het na haar overlijden eerst betaald soude mogen werden, alles sonder argh. 
22 Aldus gepasseerd binnen Utrecht (alwaar door den heer hoofd-officier deser stad tot 't doen van dese 

opdragt 
23 aardgunning was verleend) in 't jaar onses Heren eenduysend seven- honderd en negenendartig den 

vijffden december en in 
24 kennisse van waarheyd, is dese met schouts uythangend segel besegeld en door onsen secretaris sijn 

gewone handtekeninge be- 
25 kragtigd. 
 {w.g.:}   D. Keppel, secret[ari]s. 
    1739. 
{opschrift:} 
 Transport 
 ten behoeve van 
 mevrouw van Schalkwijk etc. etc. 
 
 
 inventarisnummer: 5A 
3 februari 1699.  Bevestiging van verkoop en overdracht door de kinderen en mede-erfgenamen van 
Godert de Wijs aan Claes Jansz. Stael van 4½ morgen bouwland, gelegen onder de Bilt. 
 
1 Wij, onderges[chreven] kinderen en[de] mede-erfgenaem[en] 
 van m[eeste]r Godert de Wijs, in sijn leven ad[vocaa]t 
 in den ed[ele] Hove van Utrecht, ons overleden 
 vader za[liger], verclaren en[de] bekennen bij dese[n], 
5 niet alleenlijck te approbeeren, en[de] voor goet  
 te keure[n] de vercopinge van vier en een half 
 mergen boulants, gelegen onder De Bilt, 
 bij m[eeste]r Simon de Wijs, ad[vocaa]t in den voors[creven]  
 ed[ele] Hove, onsen broeder, soo voor hem selve[n] 
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10 en[de] in de naeme[n] van ons onderges[chrevenen], ten behoeve 
 van Claes Janss[oon] Stael, voor de somme 
 van een duysent g[u]l[den] vrij gelts gedaen, breder 
 bij de coopcedulle in dato den 30[sten] jan[ua]rii 1699 
 nemaer oock te consenteren en[de] te ratificere[n] 
15 den transporte bij gemelte[n] onsen broeder 
 op den 2[den] deser maent feb[rua]rii voor den 
 gerechte van De Bilt van 't voors[creven] lant 
 ten behoeve van voorn[oemde] Claes Janss[oon] Stael, 
 soo in sijn selffs als in onse[n] naeme 
20 gedaen.  Houdende de[n] selve[n] transporte  
 als bij ons selve mede gedaen, quiteere[nde] 
 oock in ons regard den voorn[oemde] Claes 
 Janss[oon] Stael van [de] totale cooppen[ningen] aen onse[n] 
 voorn[oemden] broeder getelt en[de] bij hem ont- 
25 fange[n], alsoff die aen onse[n] hande ware[n] 
 gegeven.  Gelijck wij oock de[n] voorn[oemden] Claes 
 Janss[oon] dienaengaen[de] voor alle namani[n]ge 
 belove[n] te guarandere[n].  T'oirconde bij ons, 
 geteekent in Utrecht de[n] 3[den] februarii 1699. 
 {w.g.:}  Margreta de Wijs      Cornelia de Wijs 
            Catharina Maria de Wijs 
                                      In kennisse van mij, 
 
 
 inventarisnummer: 5B 
23 februari 1724. Akte van inventaris, liquidatie en scheiding van de nalatenschap van Claes Jansz. Stael 
en Nellichie Peters Koets, met toewijzing aan Jan Claesz. Stael een hofstede (Bildzigt) met vijf morgen 
land, waarvan 1½ morgen allodiaal en 3½ morgen erfpachtgoed van de voorm. abdij Mariëndaal, 
alsmede 4 en 3 morgen bouwland allodiaal, alles gelegen aan de noordzijde van de Bisschopswetering 
(Groenekanseweg) (kopie in 12 bladen). 
 
{blad 1} 
1 Copie 
 Inventaris, staet en boedel- 
 cedulle mitsgaders liquida- 
 tie en scheydinge van de goede- 
5 ren naergelaten bij Claes 
 Janss[oon] Stael en Nellichie 
 Peters Koets, in haerl[ieden] leven 
 echtel[ieden], gewoont hebbende en 
 overleden onder De Bilt, 
10 doen maeken en opgerecht 
 bij Jan Claess[oon] Stael, mundig 
 sijnde, en Aelbert van Vredendael, 
 oom, met Willem Toniss[oon] in 't 
 Velt, neeff, mitsgaders hun 
15 qualificerende tot mombers 
 ov[er] Peter en Cornelis 
 Claess[oon] Stael, beyde noch on- 
 mundich sijnde kinderen en 
 eenige erffgenamen ab intestato 
20 van de voorn[oemde] haerl[ieden] overle- 
 den ouders, en dat soo als 
 den boedel was en die bevon- 
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 den is op dato als in fine. 
 Goederen deses boedels: 
25 Eerstelijck een hoffstede groot 
{blad 2} 
1 omtrent vijff mergen mette 
 huyss[ing]e, berg, schuyren, backhuys 
 en verder getimmer, mitsgaders 
 de potinge en beplantinge daar 
5 op staende, te samen staende 
 en[de] gelegen ter noordzijde van de 
 Bisschopswetering onder De Bilt, 
 bij de overledene bewoont en[de] gebruykt, 
 waarvan anderhalff mergen 
10 allodiael, en drie en een halff 
 mergen daar het getimmer op staet 
 erffpachtgoet is van den convente  
 van Mariëndael op een versuyme- 
 lijcken erffpacht van ses mudden 
15 roch jaerlycx.  Welke voors[creve] 
 hoffstede in den jaere 1689 is 
 aengecoft bij de overledenen voor 
 vijff hondert gul[den], doch nu bij schout 
 en schepenen van De Bilt weerdich 
20 geschat also het erffpachtgoet 
 mette melioratie aen 't getimmer een vordel 
 gedaen op vier hondert gul[den] en de outste soon 
 het allodiael goet op drie hondert g[u]l[den], 
 dus te samen seven hondert g[u]l[den]. 
 700.-.- 
{blad 3} 
1 Noch omtrent vier mergen 
 bouwlant leggende noortw[aarts] 
 achter de voors[creven] hoffstede 
 onder De Bilt, opstreckende na 
5 Meyenhagen, sijnde allodiael goet, 
 bij schout en schepenen van [De] Bilt geësti- 
 meert op acht hondert en vijfftich 
 gul[den] 850.-.- 
10 Noch ontrent drie mergen 
 bouwlant mede gelegen achter 
 de voorgemelte hoffstede aen de 
 westzijde van de bovengemelte 
 vier mergen, sijnde mede allodi- 
15 ael goet, bij schout en schepenen 
 van De Bilt geweerdeert op 
 seven hondert gul[den] 700.-.- 
 Drie oude merrie paerden een vordel voor 
 en een vullen, geweerdeert de outste soon 
20 behalven 't vordel op 80.-.- 
 Ses koeybeesten, twee veersen 
 en twee pinken geweerdeert op 159-.-. 
 1789.-.- 
{blad 4} 
1 Twee verkens op 8.-.- 
 Eenige hoenderen op  2.-.- 
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 Een berg met ongedorst koorn  
 van boekweyt en rog op 220.-.- 
5 Eenich ongedorst koorn in huys 
 op 60.-.- 
 Omtrent 35 mudden gedorste 
 boekweyt op 87.10.- 
 Omtrent vijff mudden gedorste 
10 roch op 22.10.- 
 Eenich hoy en dackstroy in de 
 schuer op 19.-.- 
 Eenich branthoit soo in de 
 schuer als op de hoffstede 
15 met eenige turff op 12.-.- 
 De messie soo op de hoffstede 
 als op 't land leggende op 15.-.- 
 Twee grote rijwagens met beslage  
 raderen en twee mestwagens 
20 met derselver gespan en toebehoren 
 op 110.-.- 
 Een ploech, vier eegden en 
 twee kruywagens op    20.-.- 
 576.-.- 
{blad 5} 
1 Een wanmolen, snijbankje met 
 het mes, de seysen, schuppen, 
 griepen, vurken, treetrog, seven 
 wannen en vorder hantwerks 
5 gereetschap in 't achterhuys, op 15.-.- 
 Al het huyshoudelic linnen is 
 verdeelt en heeft yder 't sijne 
 na sich genomen memorie 
 De klederen en geweer van de 
10 ov[er]leden comen den outste soon tot 
 vordel memorie 
 negen tinnen schotelen op 6.-.- 
 24 tinnen lepels mette huysiens 
 op 2.8.- 
15 Een tinne kan, can en botter- 
 doos op 1.10.- 
 Een horologie op 6.-.- 
 Een grote copere ketel vordel voor de soon 
 Twee klijnder copere ketels op  6.-.- 
20 Een copere betpan, twee schuym- 
 spaenen, drie blakers, een schort- 
 kandelaer op     2.8.- 
 39.6.- 
{blad 6} 
1 Eenige koornsacken, waar 
 van sommige oud sijn, op 3.-.- 
 Een bed peulue, kussen vordel voor 
 en deeken de soon 
5 Nog drie bedden mette peuluen 
 en kussens op 15.-.- 
 Ses wolle deekens op 7.10.- 
 Twee ijsere potten, twee 
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 tangen, twee haelen, schup, rooster, 
10 hangijser, pan, lanteern, lampen 
 emmertie, schortkandelaar etcetera 
 op 5.-.- 
 De plaet en haelboom bij het 
 huys gereekent memorie 
15 Twee eyke kasten op 11.-.- 
 Een eyke kist op 3.-.- 
 Een sitbank op 0.10.- 
 Een eyke en vuere taeffel 
 op    1.-.- 
 46.-.- 
{blad 7} 
1 Vijfftien stoelen op 3.-.- 
 Een spinwiel op -.10.- 
 Een kern met sijn toebehoren 
 op 4.-.- 
5 Eenige melktonnen, in elk staan[de] 
 vier melkemmers en twee 
 jucken op 4.10.- 
 Een botervloot en drie manden 
 op 1.-.- 
10 Een wastob, wateremmers, 
 vleeskuyp op 3.-.- 
 Dartich aerde Delftse schotelen 3.-.- 
 Eenige taeffelborden en clijne 
 aerde schoteltjens, soutvaet- 
15 jens, copjens, etc. op -.15.- 
 Eenige glasjens op -.8.- 
 Eenige kannichjens, testen, 
 op de kasten gebroke spiegeltje 
 etc. op    -.16.- 
 20.19.- 
{blad 8} 
1 Eenich groff aerdewerk 
 totte pottebank behorende, roompotten etcetera 
 op 2.10.- 
 Eenige kaesen op 9.-.- 
5 Vier sijden speck, ses stucken 
 gerookt vlees, eenich pekel- 
 vlees en speck, een pot 
 met vet, eenige boter, twee 
 gerookte schaertjens 40.2.- 
10 Eenich bier en vaetwerk op 7.-.- 
 Twee mergen rochgewas 
 te velde voor 't huys en vier 
 en een halff mergen roch- 
 gewas te velde achter 't huys, 
15 geweerdeert ten aensien van 't 
 saetkoorn en[de] te velt, brengen 
 op 65.-.- 
 Alle de contante penningen 
 in den boedel bevonden, belopen 
20 te samen tweehond[er]t vijfendartich g[u]l[den] 235.-.- 
 Noch zij silverwerck en goude ringen 
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 weerdich geschat op de so[mm]e van    65.-.- 
 423.12.- 
 Monterende alle de voorn. 
  700.--.- 
 1789.--.- 
  576.--.- 
   39. 6.- 
   46.--.- 
   20.19.- 
  423.12.- 
 3594.17.- 
{blad 9} 
1  gespecificeerde soo vaste 
 als roerende goederen     
 te samen        3594.17.- 
 
 Daarvan affgetogen moet worden 
5 de navolgende jegenwoordige lasten 
 dese boedels, sijnde de dootschulden, 
 d' begraeffeniskosten van den laetst 
 overledenen, te voren betaelt uytte 
 penningen des boedels. 
10 Eerstel[ick] comt den convente van 
 Mariëndael een jaar erffpacht 
 ver[schenen] Petri 1724 tot 30.-.- 
 Den convente van Oudwijck comt 
 een jaar pacht van[de] 8 mer[gen] huer- 
15 lant ov[er] 1723 v[er]s[chenen] 98.-.- 
 De kinderen van de h[ee]r van Voorst 
 comen een jaar pacht van 
 3½ mer[gen] huerlant ov[er] 1723 v[er]s[chenen] 
 50.-.- 
20 Mevrouw de Letito comt 
 mede een jaar pacht van 
 2 mer[gen] huerlant ov[er] 1723 v[er]s[chenen]    46.-.- 
 224.-.- 
{blad 10} 
1               van d' ander zijde 224.-.- 
 Den schout van [De] Bilt comt 
 het billet van ongelden 1722 
 en 20 st[uver]s 1723 tot 106.14.8 
5 Item d' ongelden 1723 71.11.- 
 Noch het billet van 't famili- 
 gelt 1723, gemael en zegel, 
 ingegaen aug[ustus] 1723 voor ½ jaar 
 en heertstegelt v[er]s[chenen] Paschen 1724 
10 33. 3.6 
 D' oncosten van 't gerecht ov[er] d' estimatie {=schatting} 
 der eerste en roerende goederen met het 
13 maken deser en dubb[el] mette zegels be... 37.12.- 
{in de linkerkantlijn bij deze post:}  
 De nevenstaen[de] 
 sevenendedartich 
      gulden twaalf st[uve]r vol- 
 daen den 30en septembris 1724. 
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 {w.g.:}  D. Houtman. 
14                   Welke voors. lasten te sa- 
15                   men belopen 472.10.14 
 En getogen van de vooren ge- 
 mentioneerde goederen, soo 
 soude overschieten de somme 
 van 3122. 6.2 
20 D' welke overschot, gedeelt 
 sijnde in drie delen, soude 
 yder darde part bedragen 
 de so[mm]e van 1040.15.6 
{blad 11} 
1 Sijnde geacoordeert dat den outsten 
 soon Jan Claess[oon] Stael in 't aennemen 
 soo als hem bij desen wert aengedeelt 
 en toe gescheyden, mitsgaders bij hem 
5 wert geaccepteert en aengenomen alle 
 de hier voren gespecificeerde onroeren- 
 de en roerende goederen deses boedels, 
 alsmede om bij hem te voldoen de lasten hier  
 voren mede uytgedrukt en bovendien 
10 aen sijn broeders Peter en Cornelis 
 yder moeten uytkeren en voldoen een somme 
 van een duysent veertich gulden vijfftien st[uvers] ses pe[nning]en dat 
 wanneer deselve, tot hun mundigen dage off 
 trouwdach gekomen sullen sijn, oock sal hij  
15 Jan Claess[oon] Stael ondertusschen daervan 
 interesse betaelen jegens drie gulden 
 van 't hondert jaerl[icx] tot de effectuese van 
 datunge incluys, blijvende inmiddels van 
 de voors[creven] sommen legalijk verbonden 
20 de goederen deses boedels dit alles op appro- 
 batie van den ed[elen] Hove van Utrecht hier 
 op te versoeken en op conditie dat so den 
 voorn[oemde] Jan Claess[oon] Stael binnen den tijt van 
 drie jaeren comt te overlijden, sonder 
{blad 12} 
1 kint off kinderen, in houwelijk verweckt, 
 na te laten, alsdan de voorn[oemde] Peter en 
 Cornelis Claess[oon] Stael, sijne broeders, het recht 
 sullen hebben om de voors[creven] vaste 
5 goederen te naesten voor soodanigen 
 somme van pen[ningen], als schoit en schepe- 
 nen van [De] Bilt aldair weerdich schatten 
 sullen.  Tot voldoeninge en[de] waerco- 
 minge deses, verbinden de resp[ectiv]e dividenten 
10 yder in sijn qu[alit]e haerl[ieder] personen ende goede- 
 ren, deselve submitterende den ed[elen] Hove en[de] 
 gerechte van Utrecht.  Aldus gedaen 
 ten overstaen van Wouter Adriaen Keppel, 
 schout, Cornelis Janss[oon] In 't Velt en[de] 
15 Peter de Greeff, schepenen van [De] Bilt 
 en[de] Oostbroek, aldaar op den 23en 
 feb[rua]rii 1724 ende was onderteekent 
 Jan Claasz[oon] Staal, Pieter Claasen Staal, 
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 noch met een merck aldus A, [d]aerom 
20 get[eekent] stont, bij Aelbert van Vredendael 
 voorn[oem]t, noch get[eekent] Willem Teunissen,  
 W.A.Keppel, 1724, Cornelis Ja[n]sz[oon] In 't  
 Veldt, Peter de Greeff.  Lager stont: 
 In kennisse van mij sel[ven], en geteekent, 
25 D.Houtman.  
{latere toevoeging:} 
 Ik, onderges[creven], Corn[eli]s Claas Staal bekenne van mijn broeder, 
 Jan Claasz[oon] Staal, wegens erffenis van mijn ouders vermogens 
 deze boedelschijdinge, ten vollen vergenoegd en voldaan te wezen. 
 Den selven daarvan quiterende bij dezen. 
30 Actum in 't rechthuys van Oostbrouk in Bilt den 7 julius 1751 
      {w.g.:} Dit merkte + Corn[eli]s Claasz[oon] Staal voorn[oem]t 
               mij present 
        D. Keppel. 
 
 
 inventarisnummer: 5C 
22 januari 1750.  Notariële akte van schuldbekentenis, groot 600 gulden, door Jan Klaasz. Staal aan 
jonkvrouwe Johanna Tilburg, waarbij hij zijn huis en landen gelegen aan de noordzijde van de 
Bisschopswetering (Groenekanseweg) als onderpand stelt (foto en kopie van charter). 
 
1 Wij Christiaen Sanderson schout, Arien Jansz[oon] Pappelendam en 
2 Teymen Adriaans Versteeg, schepenen van de ambachts-heerlijkheyd Oostbrouk en De Bilt cum suis, 
3 den weledelen heer Johan Hendrik van Ewijcks geregt doen bij dezen een yder verstaan, dat voor ons 
4 kwam in den geregte Jan Klaassen Staal, en verklaarde bij dezen wel en deugdelijk schuldig te wezen 

aan, en ten behoeve van jonk- 
5 vrouwe Johanna Tilburg een capitale summa van seshonderd Caroli guldens, wegens geleende en 

toegetelde penningen, dies wegens 
6 van de exceptien van onaangetelde penningen en alle andere afstaande, waarvan den comparant de 

kragt bekende, belovende 
7 van het voorschreve capitaal te sullen betalen tegens vier gulden in het jaar, boven twe hoenderen, 

welke renten haren aanvang 
8 sullen nemen met dato deses gepasseerde en geduren sullen tot effectuële aflossinge van het gemelde 

capitaal toe, welke aflossinge 
9 en opsegginge ten allen tijden sal mogen geschieden, mits den anderen drie maanden voor den 

verschijndag tevoren waar- 
10 schouwende, dog is bevoorwaard dat den comparant het voornoemde capitaal sal mogen aflossen 

jaarlijks met een- off twee- 
11 honderd gulden teffens, so als het den selven sal mogen gelegen komen, met bijlegginge van de alsdan 

verschenen renten. 
12 Tot nakominge dezes verbind den comparant sijn persoon en goederen, dezelve onderwerpende den 

edelen Hove van 
13 Utrecht en alle andere geregten, en stelden bovendien tot een spe- 
 ciaal hypoteecq en onderpand voor het meergemelde capitaal 
14 en daarop verschene renten sekere huysinge, berg schuur, bakhuys en verder getimmer met vijff 

morgen land ter noordsijde van 
15 de Bisschopsweteringe, waarvan drie en een halff morgen, daar het getimmer op staat, erffpagtgoed is 

aan den convente van 
16 Mariëndaal op een versuymelijken erffpagt jaarlijks daar uytgaande, en dan nog seven morgen 

bouwland agter voornoemde hoff- 
17 stede, tesamen onder dezen geregte geleegen, den comparant aangekomen, en aangedeeld vermogens 

schijdinge, voor schout en schepenen 
18 van dezen geregte dato den 24 febr[uari]us 1724, sijnde dit de eerste plegte, versoekende den 
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comparant in den inhoude deses te werden gecondem- 
19 neerd, en dat het gemelde goed voor het voornoemde capitaal en daarop te verschijnende renten mag 

werden verklaard te wezen verbonden, 
20 pandbaar en executable, als is geschied, alles sonder argh. 
21 Aldus gepasseerd in het gerechtshuys van Oostbrouk en De Bilt in het jaar onses Heeren eenduysend 

seevenhonderd en 
22 vijfftig den tweeëntwintigsten dag van louwmaand. In kennisse van waarheyd is deze met het 

uythangend segel van den schout besegeld en 
23 met de gewone handtekeninge van onsen secretaris bekragtigd. 
 {w.g.:}  D. Keppel, secret[ari]s 
    1750.                    
{in de marge:} 
 Ont[fangen] bij mijn ondersc[hreven] in vol[doening]e van het  
 capitaal hierbij vermeld alsmede nog betaald ...  
 guld[en] in vold[oening]e van de renten hierop verschenen 
 van den 22en january tot den 5den july 1751, mag  
 lijden dat dese werde geroyeerd, gecasseerd en geannuleerd.  
 Den 16 July 1751. 
 {w.g.:}  Johanna Tilburg 
 Deze geanulleerd ten register van Oostbrouk 
 en De Bilt 17 julius 1751. 
 {w.g.:}  D.Keppel secret[ari]s. 
{opschrift:} 
 Plecht-brieff 
 ten behoeve van 
 jonkvrouwe Johanna Tilburg. 
 1750. 
 
 
 inventarisnummer: 5D 
10 en 18 december 1758. Verkoop en overdracht door Christiaan Sanderson aan Cornelis van der Hoop 
van een hofstede (Bildzigt) met 5 morgen bouwland, waarvan 3½ morgen waar de hofstede op staat erf-
pachtgoed van het voormalige klooster Mariëndaal te Zuilen, alsmede 2 morgen vóór en 5 morgen achter 
dit land, gelegen ten noorden van de Bisschopswetering (Groenekanseweg). Met registratiebewijs d.d. 18 
december 1758 (kopie in 4 bladen). 
 
{blad 1}  
1 Coopcedulle 
 opgeregt tussen 
 de heer rentmeester 
 Christiaan Sanderson verko- 
5 per ter eenre 
 en 
 den weled[el] gestr[enge] heer Cornelis 
 van der Hoop etc.etc. koper ter 
 andere zijde. 
10 1758. 
{Onderaan het blad:} 
 Cooppenn[ingen] ...                    2900-.- 
 40ste penn[ing] ...       116-.- 
 zegel en leges ...           2-12- 
                         --------- 
                            118-12- 
15 dus is de helft ...                          59-6- 
                         --------- 
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                                        2959-6 
 Regestreren {?}  ....      12..-6 
{blad 2}  
1 Op conditiën hierna beschreven  
 heeft de Heer Christiaan Sanderson, rentmeester  
 des capittels van S[in]t Marie t' Utrecht, als man en  
 voogd van zijn huysvrouw, daar hij te deser tijd ge- 
5 boorte bij in leven is hebbende, verkogt, sulx doende  
 bij deze, aan ende ten behoeve van den weled[el] gestrenge  
 heere Cornelis van der Hoop, oud raad van 't ed[el] mog[ende]  
 Collegie ter Admiraliteit in Vriesland, canonik in 
 't capittel van den Dom t' Utrecht etc.etc., die bij onder- 
10 tekeninge dezes, mede in kope bekende aan te nemen, 
 sekere sijns verkopers hofstede, bestaande in een  
 huysinge, berg, schuur, bakhuys, verder getimmer,  
 bepotinge en beplantinge daarop staande en het 
 gene in en op dezelve aard- en nagelvast is, met om- 
15 trent vijff mergen bouwland, waarvan anderhalff  
 mergen vrij allodiaal en drie en een halff mergen  
 daar het getimmerte op staat, zijn erfpachtgoed  
 van den convente van  Mariëndaal buyten  
 Utrecht, op een jaarlijx uytgaande verzuymelijken  
20 erfpacht van dartich gulden, aan 't voorsz[egde] convent,  
 nog twee mergen voor en vijff mergen lands agter  
 gemelde hofstede gelegen, edoch soo groot en kleyn  
 als de voorschreve hofstede en landen gelegen sijn,  
 ter noordsijde van de Bisschopsweteringe, onder  
25 den gerechte van Oostbrouk en De Bild, strecken- 
 de noordwaards op tot de hofstede genaamt Mey- 
 enhagen, den heere kooper toebehoorende, daar 
{blad 3} 
1 ten oosten de weled[el] gestr[enge] heeren en m[eeste]rs Jan Ja- 
 cob van Westrenen, heer van Lauwenrecht, Jan Leo- 
 nard van Ewijk, heere van den Engh en d'heer m[eeste]r  
 Isaak van Schoonhoven ad[vocaa]t, ten westen het convent  
5 van Mariëndaal ende mevr[ouw]e de wed[uw]e Coxius1, ten  
 zuyden de Bisschopsweteringe en ten noorden ge- 
 melte hofstede Meyenhagen naast geland en gelegen  
 zijn, ofte wie met recht daarnaast gelant en gelegen  
 mogte wesen, hebbende den verkoper daartoe het recht  
10 bekomen bij transport van dato den 7en july 1751. Ende  
 dat voor en omme de somme van tweeduysend ne- 
 genhonderd Caroly guldens, tot twintig stuyvers 't stuk,  
 sullende de onkosten van den XLen penning en an- 
 derhalff percents, tussen de heeren verkoper en koper  
15 ten wederzijden halff en halff werden gelast en gedragen,  
 te betalen de voorsz[egde] beloofde cooppenningen, bij 't doen  
 van 't transport, sullende den heere koper het gekogte  
 aanvaarden en ook in de lasten en ongelden treden, ten  
 opsigte van 't land, met den eersten january en ten re- 
20 garde van d'huysinge en verder getimmerte met  
 paasschen des jaars 17c negenenvijftich, staande het  
 gekogte niettemin van dato dezes koops aff tot bate, scha- 
 de en pericule van den heere koper, bij voldoening  
 van de voorsz[egde] beloofde cooppenningen, zal door den ver- 
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25 koper ten behoeve van den Heere kooper werden gedaan  
 behoorlijk transport en opdracht, met overlevering 
{blad 4}  
1 van d'oude brieven en bescheyden, daarvan roerende  
 en sprekende, voor soo verre die voorhanden zijn,  
 en met belofte van vrijdinge en waringe als erfkoop  
 recht en in den lande van Utrecht gebruykelijk is,  
5 op de last als voren, alsmede van sodanige 's heeren  
 ord[inari]s schattingen en ongelden als jaarlijx daervan  
 geheven werden en voorts vrij van alle andere lasten  
 off plechten. Tot naarkominge van 't geent voorsz[egde]  
 verbinden de contrahenten hunne personen en  
10 goederen, dezelve submitterende alle heeren, hoven,  
 rechteren en gerechten en specialijk den ed[ele] Hove en  
 ed[el]achtb[are] gerechte van Utrecht, alles zonder arch. 
 Ten oirconde is deze ten wederzijden bij de contra- 
 henten ondertekend binnen Utrecht op den  
15 10 december 1758. 
 {w.g.:}  Christiaen Sanderson 
    C. van der Hoop 
{blad 5} 
1 De heer Cornelis van der Hoop 
 oud gecommitteerde Raed etc. 
 heeft gecogt van de h[eer] Chris- 
 tiaen Sanderson, een hofsteede (ende?) 
5 cum annexis met vijf mergen bouw- 
 land, waervan drie en een half mergen 
 bouwland sijn erfpagtgoed van den 
 convente van Mariëndael, item nog 
10 twee mergen voor en vijf mergen 
 lands, agter gemelde hofsteede, alles 
 onder Oostbroek en De Bilt, te 
 samen om tweeduysend neegen-  
 hondert guld[en]. Volgens coopcond[itië]n 
15 van den 10 decemb[ris] 1758. Waervan 
 den 40en penn[ing] met 1½ proc[ent]o is ont- 
 fangen op den 14en decemb[ris] 1758 
 {w.g.:}  H. van Asch van Wijck. 
 40e p[enning]    f 72 - 10 
20 1½ proc[ent]o    f 43 - 10 
                    ----------- 
                      f 116 -  - 
{in de marge:} 
 Geregistreert ter 
 secretarije van den  
 edelachtbare gerechte 
 der stad Utrecht 
 den 18 december 1758 
 J.L. v. Romond 
 1758. 
 
1 Elisabeth de Leeuw. 
 
 
 inventarisnummer: 5-2 
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30 juni 1689.  Transport voor het gerecht van De Bilt door de erven van Arien Pietersz. van Houven en 
Adriaentgen Pouls van Vijck aan Claas Jansz. Staall te Oostveen een hofstede met vijf morgen land, 
gelegen ten noorden van de Bisschopswetering (Groenekanseweg). 
 
1 Wij m[eeste]r Johan van Cleef schout, Cornelis de Greeff, Jan Joppen van den 
2 Dijstell ende Jan Gerritsen de Waall, schepenen van den dorpe ende gerechte van De Bilt, doen 
3 cont eenen ider, dat voor ons quamen in den gerechte Dirck Ariss[oon] van Houven, Poulus Ariss[oon] 

van Houven, 
4 Hendrick Ariss[oon] van Houven en[de] Thonis Ariss[oon] van Houven, gebroeders, alle kinderen 

ende eenige erfgen[amen] 
5 van wijlen Arien Pieterss[oon] van Houven ende Adriaentgen Pouls van Vijck in haer leven 

echteluyden, haer ouders za[liger], 
6 gewoont hebbende in desen gerechte van [De] Bilt.   
 Verclaeren te saemen en[de] elcx bijsonder te cedeeren, transporteeren 
7 ende in vollen eygendom ov[er] te geven als sijl[uyden] doen bij desen, aen en[de] ten behouve van 

Claas Jans[oon] Staall, wonende in den 
8 gerechte van Oostveen, en[de] desselffs huysvrouw en[de] erven seeckere huyss[ing]e, hofstede en[de] 

vorder toebehoorten 
9 mette vijf mergen lants daeraen behooren[de], waervan 1½ mergen sijnde allodiaall ende 3½ mergen 

erfpacht goet 
10 van den convente van Merriendaell buyten bij Utrecht, op een jaarl[ijksen] canon van ses mudden rogh 

aen 't voorss[chreve] 
11 convent daaruyt gaan[de], te saemen staande en[de] gelegen aen [den] noortsijde van [den] Bisschops 

Weteringe onder desen 
12 gerechte van [De] Bilt voorss[chreve], strecken[de] uytte voorss[chreve] Bisschops Weteringe 

noortw[aerts] op tot het lant van [den] h[ee]re Paull  
13 de la Baye, baron du Teill, colonel etc. toe, daer oostwaarts d' erven van Dor de Goyer en[de] 

westwaarts Gerret Wil- 
14 lemmss[oon] Malecontent naestgelegen sijn, jegenwoordigh bewoont en[de] gebruyckt worden[de] bij 

Swijnant Ariss[oon] 
15 om geaenveert te worden in confirmite van de coopcedulle daervan sijnde in date den 5en deser maant 
16 juny 1689 en[de] sij comp[aran]ten in qualite als vooren renuntieerden van [den] voorss[chreve] 

huyss[ing]e, hofstede en lant claarl[ijck]  
17 van allen actiën, recht en[de] toeseggens henl[uyden] eenighsints daaraen competeeren[de], mede van 

allen brieven 
18 en bescheyden daarvan roeren[de] ende spreecken[de] ten behouve van Claas Janss[oon] Staall 

desselffs huysvrouw 
19 en erven voorn[oem]t, op de last van [den] voorss[chreve] jaarl[ijcksen] canon ofte erfpacht van ses 

mudden rogh, 's heeren schattingen  
20 ende ongelden en vorder beloften van betaelingen bij de voorss[chreve] coopcedulle geëxpresseert, 

voorts, belove 
21 de comp[aran]ten alle vordere lasten en[de] ongelden af te doen en[de] betaelen tot den jaere 1688 

incluys, verschuldight 
22 en[de] verscheenen, bekennen[de] mede van [den] cooppen[ningen] voldaen te sijn, soo in goede als 

met passeren van een obligatie 
23 van tweehondert gul[den] bij hem Claas Janss[oon] Staall eerstdaags aen [den] comp[aran]ten onder 

behoorl[ijcke] borchtocht ter 
24 vermaninge uyt te leveren en[de] met ov[er]neminge van pachten en[de] ongelden die bij 

voorn[oemde] Claes Janss[oon] Staall 
25 voor de comp[aran]ten volgens meergemelte coopceell heeft aengenomen te sullen voldoen, 

dienvolgen[de] hem 
26 Claas Janss[oon] Staall bij deesen sijn quiteeren[de] sonder argh.  Des ten oirconde hebbe ick schout 

voorn[oem]t desen 
27 soo voor mijn selven als mede wegens de voorss[chreve] schepenen 't haarl[uyder] versoecke met mijn 

uythangen[de] 
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28 segell besegelt en[de] doer onsen secretaris met sijn gewoonel[ijcken] signatuere doen bekrachtigen 
29 in 't jaer ons Heeren duysent seshondert negenen[de]tachtentigh op den 30en dagh der maant juny nae 

d' oude stijll. 
30 In kennisse van mij secr[etaris] 
 {w.g.:}  D.Houtman.                       
 
 
 
 inventarisnummer: 5-3 
2 februari 1699.  Overdracht voor het gerecht van De Bilt door de kinderen en erfgenamen van Godert 
de Wijs aan Claes Jansz. Stael van 4½ morgen bouwland, gelegen aan de noordzijde van de Bisschops-
wetering (Groenekanseweg). 
 
1 Wij m[eeste]r Antonius Keppel schout, Jan Joppen van den Dijstel en[de] Jacob Petersen 
2 de Greeff, schepenen van den dorpe en[de] gerechte van [De] Bilt doen cond eenen ider, dat voor ons 

quam 
3 in den gerechte de h[ee]r m[eeste]r Simon de Wijs, ad[vocaat]t voor den ed[ele] Hove van Utrecht, 

voor hem selve en[de] sich sterck mae- 
4 kende ende de rato caveren[de] voor sijne susteren, en[de] verclaerde den heere comp[aran]t te 

cederen, tranpor- 
5 teeren en[de] in vollen eygendom over te geven aen handen en[de] ten behoeve van Claes Janss[oon] 

Stael, sijn huysvr[ou]  
6 en erven wonen[de] in deser gerechte, seeckere ongeveerlijck vijff-talve mer[gen] boulants, edoch soo 

groot 
7 en[de] clijn die leggen[de] sijn in desen gerechte ter noortzijde van de Bisschopsweteringe, daer ten 

noorden en[de] 
8 ten westen de h[ee]r Paul de la Baije, baron du Theil en[de] ten oosten jo[ffrouw]e van der Nijpoort, 

wed[uw]e wijlen de h[ee]r 
9 ad[vokaa]t van Buyren naest gelant en[de] gelegen sijn, den heere comp[aran]t en[de] sijne susteren 

aengecomen van de h[ee]r 
10 m[eeste]r Godert de Wijs in sijn leven ad[dvokaat]t van den ed[ele] Hove voorss[chreve] haerl[uyden] 

vader za[liger].  Vorders geeft den comp[aran]t 
11 het voorss[chreve] lant over met soodanige heerschende en[de] lijdende gerechticheden, vrijdommen 

en[de] servituten 
12 als aen en tot het voorss[chreve] lant in eeniger wijse specteren[de] sijn.  Ende den heere comp[aran]t 

renuntieerde 
13 en verteech van 't voorss[chreve] lant bij desen claerl[ijck] en[de] oock van alle actie, recht en[de] 

toeseggens hem [ende] 
14 sijne susteren daeraen competeren[de], mede van [de] beschijden daervan roeren[de] en[de] 

spreeken[de] ten behoeve 
15 van Claes Janss[oon] Stael voorn[oem]t, beloven[de] oock het voorss[chreve] lant jegens alle gheenen 

yder te vrijen 
16 en[de] t' waren als erfcoop recht is, na recht en[de] gewoonte van [de] stad en [de] lande van Utrecht 

alleen[lijck] op de 
17 last van d' ord[ina]ris 's heeren schattingen en[de] ongelden als bueren boven en[de] beneden, anders 

belooft den 
18 heere comp[aran]t het voorss[chreve] lant van alle opspraeke te bevrijden en[de] soo als vrij allodiael 

goet en[de] onbe- 
19 last over te geven.  Bekennen[de] oock den heere comp[aran]t van [de] totale cooppen[ningen] den 

lesten pen[ning] metten eersten 
20 voldaen en[de] betaelt te wesen als sijn[de] deselve in presentie van ons schout en[de] schepenen 

afgetelt, quiteren[de] 
21 over sulx den voorn[oemde] Claes Janss[oon] Stael daeraf bij desen, alles sonder arch.  Des t' eenen 

oirconde hebbe 
22 ick schout voorn[oem]t desen soo voor mijn selven alsmede wegens de voorn[oemde] schepenen t' 
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haerl[uyder] versoeke vermits 
23 't gebreck haerer zegelen met mijn uuthangen[de] zegel bezegelt, en[de] door onsen secretaris met sijn 

gewone- 
24 lijke hantteykeninge doen bekrachtigen in 't jaer ons Heeren een duysent seshondert negen en[de] 

tnegentich 
25 op den tweden dach der maent february na den ouden stijl. 
26 {w.g:}  In kennisse van mij,    
    D.Houtman, secr[etaris] 
{opschrift:} 
 Transport van 
 4½ mer[gen] lants onder De Bilt 
 ten behoeve van 
 Claes Janz[oon] Stael. 
 
 
 inventarisnummer: 5-4 
29 november 1702.  Transport voor het gerecht van De Bilt door Rijnoud Hendrik de la Baye baron de 
Theil aan aan Claes Jansz. Stael van drie morgen bouwland gelegen nabij de hofstede Meyenhagen. 
 
1 Wij m[eeste]r. Anthonius Keppel schout, Philips Cornelisz[oon] van Cauwenshoven ende Jacob 

Aertsz[oon] van 
2 Driebergen, schepenen van den dorpe en gerechte van De Bilt, doen cond eene yder, dat voor ons 

quam 
3 in den gerechte d'hooch ed[el] gebore heer Rijnoud Hendrik de la Baye baron de Theil etc[etera] 

en[de] verclaerde te cederen, 
4 transporteren en[de] in volcomen eyggendom over te geven aen en[de] ten behouve van Claes 

Janss[oon] Stael, wonende in desen 
5 gerechte van [De] Bilt, desselfs huysvr[ou] en erven seekere ongeveerl[yck] drie mer[gen] boulants, 

edoch soo groot en[de] clijn deselve 
6 gelegen sijn onder desen gerechte van [De] Bilt bij de hoffstede en huyss[ing]e van [den] h[ee]r 

comp[aran]t genaemt 
7 Meyenhagen, daer ten oosten doorgaens den voorn[oemden] Claes Janss[oon] Stael, ten westen den 

h[ee]r comp[aran]t met sijn stege 
8 gaende na de huyss[ing]e Meyenhagen boven en[de] Joost Andriess[oon] met sijn lant 't welk hij van 

[den] h[ee]r comp[aran]t in desen jaere 1702 
9 heeft gekoft beneden, ten zuyden de h[ee]r Nijpoort boven en[de] den voorn[oemden] Claes Janss[oon] 

Stael voorts beneden, ende 
10 ten noorden den heer comp[aran]t met het strepie lants 't welk van [de] voorss[chreven] partije van drie 

mergen bereyts met een 
11 gruppel afgescheyden is, en[de] voorts met een slote geschijden sal werden ter breete van omtrent 

seven roeden 
12 alomme naest gelant en[de] gelegen sijn of wie anders alomme naest geland en[de] gelegen souden 

mogen wesen, dat 
13 mette bepotinge en[de] beplantinge daerop staende (behoudens dat den heer comp[aran]t t'sijnen 

voordele in dese winter sal 
14 mogen doen hacken het heghout op 't voorss. lant staende), vorders mette gerechticheden, vrijdommen 

en servituten 
15 tam active quam passive aen en tot het voorss[creven] lant specteren[de], en[de] den heer comp[aran]t 

renuntieerde en[de] verteech 
16 van 't voorss[chreven] lant bij desen claerl[yck] en[de] ook van alle actie, recht en[de] toeseggens sijn 

hooch ed[ele] daeraen competeren[de], 
17 alles ten behouve voorn[oem]t, belovende den h[ee]r comp[aran]t het voorss[chreven] lant te vrijen 

en[de] waeren als erffcoop recht is, 
18 in den lande van Utrecht gebruykelyck, alleen[lyck] op de last van d'ord[ina]ris 's heeren ongelden, 

en[de] dat voor drie 
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19 mer[gen] in een partij van vijfftich mer[gen] op den blaffaert van 't outss[chil]t gelt folio 9 
aengeb[rach]t op negen oudss[chil]t 22 st[uyve]rs, 

20 beloven[de] alle verdere lasten, soo van erffpacht als andersints, aff te doen en[de] 't voorss[chreven] 
getransporteerde lant 

21 daervan te bevrijden, cost- en schadeloos te houden, bekennen[de] den h[ee]r comp[aran]t mede van 
[de] totale cooppen[ningen] van 't 

22 voorss[chreven] getransporteerde lant voldaen en[de] betaelt te wesen, den lesten pen[ning] met den 
eersten, den voorn[oemden] 

23 Claes Janss. Stael daervan bij desen quiteren[de], alles sonder arch. Des t'oirconde hebbe ick schout 
voorn[oem]t desen 

24 soo voor mijn selven alsmede wegens de voorn[oemde] sc[epenen ...?] {gat in het perkament} 
versoeke vermits gebrek van haerl[ieder] 

25 zegelen met mijn uythangen[de] zegell bezegelt {gat idem ...} secretaris met sijn gewoonlycke 
hantteyc- 

26 keninge doen becrachtigen. Gedaen in 't jaer {gat, verm. onses heeren} eenduysent sevenhondert en 
twee op den 

27 29en dach der maent november. 
28 {w.g.:}  In kennisse van mij       
    D. Houtman, secr[etaris] 
 
 
 inventarisnummer: 5-5 
7 december 1734.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek en De Bilt c.s. door Diderik de Leeuw, als 
gemachtigde van zijn moeder Hillegonda Egkens, weduwe van Balthasar de Leeuw, aan Jan Claasz. Staal 
en zijn huisvrouw van twee morgen bouwland gelegen tussen de Looydijk en de Bisschopswetering 
(Groenekanseweg). 
 
1 Wij Anthony Nicolaas Keppel schout, Hendrik van Barneveld en Arien Jans Pappe- 
2 lendam, schepenen van de ambagtsheerlijkheid Oostbrouk en De Bild cum suis, m[eeste]r Anthony 

Keppel's 
3 geregt, doen weten dat voor ons kwam in den geregte den heer Diderik de Leeuw, ambachtsheer van 

Schalkwijk, 
4 als speciale gemagtigde van mevrouwe Hillegonda Egkens, weduwe wijlen den heer Balthasar de 

Leeuw, desselvs 
5 moeder, vermogens procuratie geïnsereerd in de koopcedulle van het nabeschreve getransporteerde 

land op den 2n 
6 december deses jaars 1734 voor den notaris Hendrik Dons, en sekere getuygen binnen Utregt 

gepasseerd, alhier vertoond 
7 en gelesen, en verklaarde sodanig te cederen, transporteren, en in volkomen eygendom over te geven 

aan en ten behoeve  
8 van Jan Claassen Staal, syn huysvrouw en ervgenamen, een parceel bouwland groot omtrent twee 

mergen, dog 
9 soo groot en kleyn het selve gelegen is onder desen geregte tussen de Loydijk en de 

Bisschopsweteringe daar oostwaards 
10 de vrouwe van Houdringen1, en westwaards de heeren van de Ridderschap naast gelegen sijn, of wie 

anders met regt 
11 daar naast gelegen mogten wesen, dat met sodanige geregtigheden en servituten als daar aan en toe 

specteren.  Ende 
12 den heer comparant renuntieerde en verteeg in qualite voorschreven van het voorschreve 

getransporteerde land 
13 mitsgaders van alle actie, regt en toeseggens sijn voornoemde principale daaraan eenigsints 

gecompeteerd hebbende me- 
14 de van de bescheyden daar van sijnde ten behoeve voornoemd.  Beloovde ook het selve land te vrijen 

en waren als regt en  
15 alhier gebruykelijk is op de last van de ongelden daar uytgaande, en alle verdere bekommeringen te 
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sullen afdoen, beken, 
16 nende mede van de totale koop-penningen daar voor beloovd voldaan te sijn den voornoemden Jan 

Claassen Staal daar 
17 van bij desen volkomen quiteerende, alles sonder arg. Gedaan en gepasseerd op De Bilt den sevenden 

december in het jaar 
18 ons Heeren een duysend sevenhonderd vierendartig.  Tot kenisse der waarheyd is deese met des 

schouts uythangend 
19 segel bekragtigd en door den secretaris deses geregts onderteekend aldus. 
20 {w.g.:}  D. Keppel      
    secr[e]t[ari]s 
{opschrift:} 
 Transport 
 voor 
 Jan Claassen Staal. 
 
1 Catharina van Heusden. 
 
 
 inventarisnummer: 5-6 
7 juni 1751.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek en De Bilt door Jan Claasz. Staal aan 
Christiaen Sanderson van een hofstede genaamd Bilt-sigt met 5 morgen bouwland, waarvan 3½ morgen 
erfpacht van het voormalige klooster Mariëndaal te Zuilen, alsmede 2 morgen voor en 5 morgen achter 
dit land, gelegen ten noorden van de Bisschopswetering (Groenekanseweg). 
 
1 Wij Arnoldus de Greeff, representeerende den schout Hendrik van Barnevelt, en Arien 
2 Jansz[oon] Pappelendam, schepenen van Oostbrouk en De Bilt cum suis, den weledelen heer Johan 

Hendrik van 
3 Ewijck s[enio]r ['s] geregt doen een yder bij dezen verstaan dat voor ons kwam in den geregte Jan 

Claasz[oon] Staal, so voor 
4 sijn selven en als man en voogd over sijn huysvrouw daar hij ter dezer tijd geboorten in leven bij is 

hebbende en 
5 verklaarden den comparant te cederen, transporteren en in vollen en vrijen eygendom over te geven 

aan en ten behoeven 
6 van den heer Christiaen Sanderson, schout en gadermeester van Oostbrouk en De Bilt etc. etc. 

wonende tot Utrecht 
7 sijne huysvrouw en erven, sekere hoffstede bestaande in een huysinge, berg, schuur, bakhuys, het gene 

in en op dezelve aart-  
8 en nagelvast is en verder getimmerte, bepootinge en beplantinge daar op staande met omtrent vijff 

morgen bouwland, waarvan 
9 anderhalff morgen sijn vrij allodiaal en drie en een halff morgen daar het getimmerte op staat 

erffpagtgoed van den convente 
10 van Mariëndaal buyten Utrecht op een jaarlijken versuymelijken erffpagt van dartig gulden aan het 

voornoemde convent 
11 daar uytgaande.  Dan nog twee morgen voor de en vijff morgen bouwland agter de gemelde 

hoffsteede, dog so groot en klijn als dezel- 
12 ve te samen aldaar gelegen sijn ter noordsijde van de Bisschopsweeteringe onder dezen geregte, den 

comparant toegescheyden en aan- 
13 bedeeld vermogens scheydinge voor schout en schepenen van voors[creven] geregte dato den 24 

feb[rua]rius 1724, strekkende noordwaards op tot 
14 de hoffsteede van den h[ee]r en m[eeste]r Jacob de Leeuw genaamd Meijenhagen daar ten oosten de 

heeren van Lauwenrecht1, Van Ewijck en Van  
15 Schoonhoven, ten westen het convent van Mariëndaal en vro[uwe] wed[uwe] Coxius2, ten zuiden de 

Bisschopsweeteringe en ten noorden gemelde hoffstede 
16 Meijenhagen alomme naast geland en gelegen sijn, alleenlijk op de last van 's heeren ordinaire 

ongelden en erffpagt daar uytgaande met soda- 



 49

 

 

17 nige geregtigheeden en servituten als daaraan vanouds behoord hebbende, renuntieerende den 
comparant van het getransporteerde goed geheel en al 

18 ook van de oude brieven en bescheyden daarvan sijnde ten behoeven voornoemd, belovende ook dit 
getransporteerden tegen een yder te sullen vrijen 

19 en waren als erffkoopsregt en in de provintie van Utrecht gebruykelijk is, bekennende mede van de 
beloofde kooppenn[ingen] den laatsten met den eersten vol- 

20 daan en betaald te wezen en versogte den comparant van gemelde hoffsteede en landerijen onterfft en 
voornoemden heer Christiaen Sanderson daarin geerft 

21 te moogen werden als bij deezen is geschied, alles sonder argh. 
22 Aldus gedaan en gepasseerd in het gerechts-huys van Oostbrouk en De Bilt cum suis in het jaar onses 

Heeren 17c eenenvijfftig 
23 den sevenden dag van hooymaand.  En tot meerdere versekering is deze met het uythangend segel 

(vermits het gebrek van segelen der schepenen) 
24 van den schout besegeld en met de handteekeninge van onsen secretaris bekragtigd. 
25 {w.g.:}  D.Keppel, secret[ari]s 
    1751.                   
{opschrift:} 
 Transport 
 ten 
 behoeven 
 van 
 de heer Christiaen Sanderson 
 van de 
 hofstede 
 genaemt 
 Bilt-sigt. 
 
1 Jan Jacob van Westrenen. 
2 Elisabeth de Leeuw. 
 
 
 inventarisnummer: 5-7 
22 december 1758.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek en De Bilt door Christiaan Sanderson en 
diens vrouw aan Cornelis van der Hoop van een hofstede (Bildzigt) met 5 morgen bouwland, waarvan 1½ 
morgen allodiaal en 3½ morgen erfpachtsgoed van het voorm. convent S.Mariëndaal buiten Utrecht, 
alsmede twee morgen voor en vijf morgen land achter de hofstede gelegen. 
 
1 Wij Arnoldus de Greeff, representeerende den schout, Pieter van Maurik en Arien Jansz. Pappelen- 
2 dam, scheepenen van Oostbroek en De Bilt, doen kondt, dat voor ons quam in den gerechte, de heer 

Christiaan Sanderson, rentm[eeste]r des capittels van s[in]t 
3 Marie t'Utrecht, zo voor zijn zelven en als man en voogd over zijn huysvrouwe, daar hij ter dezer tijd 

levende en blijkende geboorte bij is hebbende 
4 en verklaarde den comparant in voegen voorz[egd] te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen 

eygendom over te geven aan ende ten behoeve van den 
5 weled[el] gestr[enge] heer Cornelis van der Hoop, oud  
 raad van 't ed[el] mog[ende] collegie ter Amiraliteit in Vriesland, canonicq in 't capittul van den Dom 

t'Utrecht etc. etc. 
6 seeckere hofstede, bestaande in een huysinge , berg, 
 schuur, bakhuys en verder getimmer, bepootinge en beplantinge daar op staande en het geene 
7 in en op dezelve hofsteede aart en nagelvast is, met omtrend vijff mergen bouwland, waarvan 

anderhalf mergen vrij allodiaal, en drie en een   
8 half mergen daar het getimmerte op staat zijn erffpagtgoed van de convente van Mariëndaal buyten 

Utrecht op een jaarlijks uytgaande verzuymelijke erfpagt 
9 van dartig gulden ten behoeven van 't voorz[egde] convent. Nog twee mergen voor en vijff mergen 

lands agter gem[eld]e hofstede geleegen, edog zo groot en klein de voorz[egde] hof- 
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10 steede en landen, onder deesen gerechte geleegen zijn ten noordzijde van de Bisschopsweetering, 
strekkende noordwaarts op tot de hofstede van de gem[eld]e heere 

11 Cornelis van der Hoop, genaamt Meyenhagen. Daar ten zuyden de weled[el] gestr[enge] heeren 
m[eeste]rs Jan Jacob van Westreenen, heere van Lauwenregt, Jan Leonard van 

12 Ewijk, heere van den Eng en den heer m[eeste]r Isaacq van  
 Schoonhoven, ad[vocaa]t, ten westen het gem[elde] convent van Mariëndaal en mevrouwe de weduwe 

Coxius ten zuyde 
13 de voorz[egde] Bisschopsweetering en ten noorden gem[eld]e hofstede Meyenhagen naast geland en 

gelegen mogte weesen, ende dit met zodanige geregtigheden en  
14 servituyten als tot dezelve hofstede en landerijen van ouds tam active quam passive specteerende zijn, 

renuntieerende den comparant vervolgens van den eygen- 
15 dom van 't voorz[egde] getransporteerde, mitsgaders van  zodanige actie regt en toezeggens hem 

comparant daaraan enigzints gecompitteerd hebbende, alles ten behoe- 
16 ven als vooren bekennende van de cooppenningen voldaan en betaalt te zijn. Belovende derhalven 't 

zelven ten allen tijden te zullen vrijen en waaren als 
17 regt en in den lande van Utrecht gebruykelijk is, alleenlijk op de last van 's heeren ord[inari]s 

schattinge en ongelden buur- en dorpslasten, en voorts op de last van den 
18 gem[eld]e erfpagt daar jaarlijks uytgaande, alles sonder argh. Ende opdat dit vast en staade blijven, zo 

hebben wij deezen met het uythangende zegel van den  
19 schout doen bekragtigen en door onzen secretaris doen ondertekenen in 't jaar onses Heeren eenduy-

sent sevenhondert achtenvijftig op den tweeëntwintig- 
20 ste december. 
 {w.g.:}  Ter ordonnantie als booven, 
    Otto van der Schroeff. 
    secret[ari]s. 
{opschrift:} 
 Transport 
 van een hoffstede, huyzinge, berg  
 en schuur, bepotinge en beplan- 
 ting, mitsgaders annexe lande- 
 rijen gelegen onder den gerechte  
 van Oostbrouk en De Bilt cum  
 suis. 
 Gepass[eer]t bij de heer Christiaan Sander- 
 son. Ten behoeve van  
 den weled[el] gestr[enge] heer Cornelis van  
 der Hoop, oud raad van 't ed[el]  
 mog[ende] collegie ter Admiraliteit in Vriesland, canoniq in 't  
 capittul ten Dom t' Utrecht  
 etc. etc. etc.  
 In dato 22 december 1758. 
 
 
 inventarisnummer: 6 
17 januari 1798.  Afkoop van de erfpacht op 3½ morgen land behorende bij de hofstede Bildzigt, door 
meester Jan Wolters van de Poll van de Ridderschap van Utrecht als rechtsopvolger van het klooster 
Mariëndaal. Met kwitantie voor de betaling van de afkoopsom d.d. 20 oktober 1797. (foto en twee 
kopieën) 
 
1 Wij, Jacob Christiaan de Graaf, schout, Reyer van Wou- 
2 denberg en Lodewijk van Putten, scheepenen van Oostbroek en de Bilt c[um] s[uis], 
3 doen te weeten, dat voor ons kwam in den gerechte, Cornelis Ammoreus, bode  
4 dezes gerechts, in qualiteit als speciaal geauthoriseerd en gequalifiseerd, bij aanschrij- 
5 ving van het provintiaal bestuur 's Lands van Utrecht, in dato den 6 september 1797 
6 aan dezen gerechte gedaan, alhier vertoond en ter secretary geregistreerd, en verklaar- 
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7 de den comparant nadat uit zekere quitantie is gebleeken dat den afkoop, ter 
8 somma van zevenhondert en vijftig guldens, wegens de na te melde erfpachtcanon 
9 aan den rentmeester van 't convent van Mariëndaal, m[eeste]r Jan Jacob Kol, als daar-  
10 toe behoorlijk gequalifiseert, door even gemelde provintiaal bestuur 's Lands van Utrecht, in krachte 
11 van derzelve decreet van den 6 september 1797 op den 20e october passato voldaan was. In q[ualitei]t 

voorsch-  
12 reeven bij deze te cedeeren en transporteeren aan, en ten behoeve van den weledel gebooren heer 

m[eeste]r Jan  
13 Wolters van de Pol, het dominium directum van vier mergen land, geleegen onder dezen gerechte, 
14 belast geweest met een jaarlijkse erfpachtcanon van dertig guldens, tot hier toe ten behoeve van  
15 't convent van Mariëndaal daar uit gegaan hebbende. Renuntieerende, hij comparant in zijn 
16  voorgenoemde q[ualitei]t, van alle recht en eigendom 't voorschreve convent daaraan dusverre 

gecompeteerd 
17 hebbende ten behoeve van den getransporteerde, belovende mitsdien dat het voornoemde provintiaal 
18 bestuur 's Lands van Utrecht het voorschreeve getransporteerde zal vrijen en waaren als recht en 
19 in deze provintie gebruikelijk is. En verzochten den comparant in zijn gezegde q[ualitei]t in den  
20 inhoude dezes te mogen worden gecondemneerd, het welk bij deze is geschied, na blijk dat  
21 den 40e penning en respective verhoginge ter zake dezes op den 1e december 1797 binnen Utrecht 
22 betaald en de quitantie ten zelven dage aldaar geregistreerd was. En opdat dit vast en stade 
23 blijve, zo hebben wij schout en scheepenen voornoemd, deze met het zegel van den gerechte 
24 bekrachtigd, en door onsen secretaris doen onderteekenen. Gegeven in 't jaar eenduisend 
25 zevenhondert agtennegentig den zeventienden dag van de maand january. 
26 {w.g.:}  In kennisse van mij   
    J. Bosman. 
{opschrift:} 
 Transport van  
 een erfpachtcanon  
 ten behoeve  
 van  
 de weledel gebooren heer  
 m[eeste]r J.W. van de Poll. 
{kwitantie} 
1 Ik, ondergetekende, rentmeester van 't convent van  
 Mariëndaal, daartoe behoorlijk geauthoriseerd bij besluit 
 van het provintiaal bestuur 's Lands van Utrecht van  
 den 6e september 1797, bekenne ontvangen te hebben uyt hand 
5 van de weledel gebooren heer m[eester]r Jan Wolters van de Pol 
 de somme van sevenhondert vijftig guldens wegens afkoop 
 van een jaarlijkse erfpachtcanon van dertig guldens tot  
 hiertoe ten behoeve van voorn[oemd] convente gegaan hebbende  
 uyt vier mergen land onder De Bild ingevolge besluite 
10 van gemelde bestuur van 5e augustus laatstleden, zullende 
 dese verstrekken ten bewijse, zoo van geschiede afkoop als 
 opgevolgde betaaling. Utrecht den 20e october 1797. 
 f. 750,-.             {w.g.:}  J.J. Kol. 
{opschrift:} 
 Quitantie van J.J.Kol 
 voor de afkoop van 't canon van 30:-:- gaande 
 uyt 't land van Meyen- 
 hagen in dato 20 october  
 1797, groot 750:-:- 
 
 inventarisnummer: 6-2 
4 mei 1691.  Erfpachtakte van de Utrechtse Ridderschap als rechtsopvolger van het klooster Mariëndaal 
t.b.v. Claas Jansen (Stael) van 3½ morgen land waar zijn huis op staat (Bidzigt), gelegen aan de 
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noordzijde van de Bisschopswetering (Groenekanseweg). 
 
1 D' Edelen ende Ridderschappen, representerende den tweeden staat van de stad, 
2 steden ende landen van Utrecht, doen cond allen luyden, dat wij in eenen eeuwigen en 
3 gestadigen erfpacht gegeven hebben, gelijck wij doen bij deesen, aan Claas Janssen, wonen[de] 
4 aan De Bilt, als het recht bij coop vercreegen hebbende van d' erffgenaemen van Dirck 
5 Aartsen, seeckere drie en een halff mergen, twee hondert twee en veertigh roeden lants, 
6 gelegen in den gerechte van De Bilt, daar sijne huysinge op staat, streckende van de 
7 Bisschopsweteringe noortwaarts op, tot aan de landen behorende d'erffgenaemen van Aart 
8 Thonissen, daar het convent van Oostbroeck oostwaarts ende Corn[eli]s Peters Geylinck westwaarts 
9 naast gelegen sijn, yder jaar omme ses mudden goede Biltsche rogge, op eene stuyver nae de beste 
10 Utrechtsche maat, te betalen en commervrij te leveeren binnen Utrecht aan onsen rentm[eeste]r van 

den con- 
11 vente van Mariëndaall, de eene helfte Martini in de winter, ende d' ander helfte Petri daar aan 

volgen[de], 
12 ofte binnen een maand naer elcken termijn, ende soo voorts, jaarlijcx, erffelijck ende eeuwighlijck 

geduyrende, 
13 alles vrij gelt van alle schattingen en ongelden die algereets op het land staan ofte naemaals opgestelt 

soude 
14 mogen werden, niets uytgesondert.  Met voorwaarden, waar het saecke dat Claes Janssen, sijne 

erfsgenaemen 
15 ofte nacomelingen desen voors[chreve] erfpacht v[er]copen wilden, sullen sijlieden den voorcoop ons 

daaraff bieden en gunnen 
16  om het selve gelt daar het een ander om hebben soude ter wettelijcker waerheyt, behoudens der Abdije 

des convents 
17 van Oostbroeck buyten Utrecht haar recht, en boven den voors[chreve] erfpacht sullen Claes Janssen 

en sijne 
18 nacomelingen gehouden wesen te betalen aan de abdije van Oostbroeck een thins van deese 

voors[chreve] landen. 
19 Voorts sijn voorwaarden, dat soo dickwils desen erfpacht versterfft ofte verandert wert, dat alsdan 
20 binnen 's jaars daarvan sullen werden gegeven en genomen nieuwe brieven, mits betalende de leges 

daar 
21 toe staande, met vordere conditiën dat bijaldien Claas Janssen voornoemt, ofte sijne erffgenaemen, 

dese voors[chreve] 
22 pacht niet all ende voll jaarlycx betaalden op de termijnen hiervoo-ren geëxpresseert, ofte eenige 
23 poincten, in deesen brieff begreepen, verbraecken en niet en hielden noch voldeden, soo waeren 
24 sijluyden alsdan terstond vervallen van deesen erffpacht ende claerlijck van alle recht en[de] 

toeseggens 
25 die sijl[ieden] daaraan hadden ofte eenighsints mochten pretendeeren, ende hetselve land quam alsdan 

terstondt 
26 met alle sijne toebehooren vrij ende los aan onsen convente omme onsen vrijen wille daarmeede te 

doen, 
27 onbecroont van iemand, indien wij het versuym aan ons wilden nemen, en anders niet, behoudens 

nochtans 
28 onse onbetaalde en verscheene pachtpenningen, sonder arch.  t' Eenen oirconde soo hebben wij desen 

brieff 
29 onderteeckent en met onse segelen, hier onder uythangende, becraghtight. 
30 Actum den 4. May 1691. 
 {w.g.:}    onleesbaar 
    onleesbaar 
    D.B. van Amerongen tot Sandenburch. 
{opschrift:} 
 Erffpachtbrieff voor Claas Jansen. 
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 inventarisnummer: 6-3 
5 juli 1751. Erfpachtakte van de Utrechtse Ridderschap als rechtsopvolger van het klooster Mariëndaal 
t.b.v. Christiaan Sanderson van 3½ morgen land waar zijn huis op staat (Bildzigt), gelegen aan de 
noordzijde van de Bisschopswetering (Groenekanseweg). 
 
1 De edelen mogende heren Edelen en Ridderschappe, representerende den Tweeden Staat 
2 van den lande van Utrecht, doen cond alle luiden dat wij in eenen eeuwigen en gestadigen erfpagt 

gegeven hebben, gelijk wij doen bij dezen, aan Christiaan San- 
3 derson, als het regt daartoe door coop en coopconditiën in dato den 13 maart 1751, vercregen 

hebbende, zekere drie mergen vijfhondert tweeënveertich roeden lands gelegen in den geregte 
4 van De Bilt, daar zijne huisinge op staat, strekkende van de Bisschopswetering noordwaarts op, tot aan 

de landen behorende de erfgenamen van Aart Tonise, daar het convent van 
5 Oostbroek oostwaards en Cornelis Petersze Gijlink westwaards naast gelegen zijn ende dat op een 

jaarlijkse canon van dartig Caroli guldens tot twintig st[uiver]s het stuk, te betalen en com- 
6 mervrij te leveren binnen Utrecht aan onsen rentm[eeste]r van den convente van Mariëndaal in der tijd; 

 de eene helft Martini in de winter, en de andere helfte Petri daar 
7 aan volgende of binnen een maand naar elken termijn, en zo voorts jaarlijks erflijk, en eeuwiglijk 

gedurende, alles vrij geld van alle schattingen en ongelden die algereeds op het 
8 land staan, of namaals opgesteld zoude mogen worden, niets uitgesondert; met voorwaarden, waar het 

zaken dat Christiaan Sanderzon, zijne erfgenamen of nacomelingen 
9 dezen voors[chreven] erfpacht vercopen wilden, zullen zijlieden den voorcoop ons daarvan bieden en 

gunnen, om hetzelve geld, daar het een ander om hebben zoude, ter wettelijker 
10 waarheid, behoudens der abdeye of convente van Oostbroek buiten Utrecht haer regt. En boven den 

voors[chreven] erfpagt zal Christiaan Sanderson en zijne nacomelingen, gehouden wezen 
11 te betalen aan den convente van Oostbroek een thins van den voors[chreven] landen.  Voorts zijn het 

voorwaarden dat zo dikwils deze erfpagt versterft of verandersaat, dat alsdan binnen 
12 het jaar daarvan zullen worden gegeven ......{scheur} nieuwe brieven, mits betalende de zegels en leges 

daartoe staande; met vordere conditiën dat bijaldien Christiaan Sanderzon 
13 voorn[oem]t of zijnen erfgenamen en nacomelingen dezen voors[chreven] pagt niet al ende vol 

jaarlijks en betaalde, op den termijn hier voren geëxpresseerd, of enige pointen in deze brief begrepe 
14 verbraken en niet en hielden, nog voldeden, zo waren zijluiden alsdan terstond vervallen van dezen 

erfpacht en claarlijk van alle regt en toeseggens, die zijluiden daaraan 
15 hadden of enigzints mogten pretenderen en hetzelve land kwam alsdan terstond met all zijn toebehoren 

vrij ende los aan onsen convente, om onsen vrijen wille daarmede 
16 te doen, onbecroond van iemand, indien wij het versuim aan ons wilde nemen en anders niet, 

behoudens nogtans onse onbetaelde en verschene pagtpen[ningen], sonder argh. T' eenre oircon- 
17 de, so hebben wij dezen brieff ondertekend en met ons zegel hier onder uithangende becragtigd, 

binnen Utrecht, den 5 julius 1751. 
18 {w.g.:}  J.A. van Renesse 
    Ter ord[onnan]tie van hooggemelde heeren 
    Edelen ende Ridderschappen               
    D.S.Cuylenborch                          
    1751.                                    
{opschrift:} 
 Erfpachtbrieff 
 van 
 drie mergen vijfhond[erd] 42 roeden lands 
 onder den geregte van de Bilt 
 ten behoeve van 
 de heer Christiaan Sanderzon 
 Mariëndaal 
 
 
 inventarisnummer: 6-4 
6 september 1762.  Erfpachtsakte van de Utrechtse Ridderschap als rechtsopvolger van het klooster 
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Mariëndaal t.b.v. Cornelis van der Hoop van ca. 3½ morgen land waar zijn huis op staat (Bildzigt), 
gelegen aan de noordzijde van de Bisschopswetering (Groenekanseweg). 
 
1 De edele mogende heeren Edelen en Ridderschappe, representerende den Tweden Staat van den Lande 

van 
2 Utrecht, doen cond allen luyden dat wij in een eeuwigen erffpacht gegeven hebben, gelijk wij doen bij 

desen aan den heer Cornelis  
3 van der Hoop, canonicq ten Dom t' Utrecht en oud raad ter Admiraliteyd in Vriesland, sekere drie 

mergen vijffhonderd twee- 
4 enveertig roeden lands gelegen in den gerechte van D' Bild, daer zijn huysinge op staat, streckende van 

d' Bisschopswetering 
5 noordwaers op tot aan d' landen behorende d' erffgenamen van Aart Tonisz[oon] daar 't convent van 

Oostbroek oostwaers en Cornelis 
6 Peterse Gijlinck westwaers naest gelegen zijn, ofte wie jegenwoordig met recht daer naest gelegen 

mogte wesen zodanig den 
7 schout Christiaan Sanderson dat van ons in erffpacht heeft beseten en den heer van der Hoop 't recht 

van denselven daertoe verkregen 
8 heeft bij coopcedulle in dato 10 december 1758 en onsen opgevolgde appoinctemente waarbij wij van 

de naasting voor dese reijsen hebben 
9 afgezien in dato 5 july 1762 en dat op een jaarlijksen canon van dartig Caroly guldens tot twintig 

stuyvers 't stuk te betalen en commervrij te  
10 leveren binnen Utrecht aan onsen rentmeester van de[n] convente van Mariëndaal in der tijd, d' eene 

helfte Martini in de winter en de andere  
11 helfte Petry daaraan volgende ofte binnen een maand naar elke termijn en zoo voorts jaarlijks erfflijk 

en eeuwiglijk gedurende, alles vrij gelt 
12 van alle schattingen en ongelden die alreeds op 't land staan off daar namaels op gesteld souden mogen 

worden, niets uytgesonderd met voorwaerden 
13 waar het zake dat den h[ee]r van der Hoop, zijne erffgenamen off nakomelingen, desen voorschreven 

erffpacht verkopen wilden, zijlieden den 
14 voorkoop daer van aan ons bieden en gunnen zullen om het zelve gelt daer 't een ander om hebben 

zoude, ter wettelijker waarhyd, behoudens den 
15 abdije off convente van Oostbroek buyten Utrecht haar recht. En boven den voorschreven erffpacht zal 

den heer van der Hoop en zijne  
16 nakomelingen gehouden wesen te betalen aan den convente van Oostbroek den thins van de voor-

schr[even] landen, voorts zijn 
17 voorwaarden dat zoo dikwils desen erffpacht versterft off verandersaat als dan binnen 't jaar daervan 

sullen worden genomen 
18 en gegeven nieuwe brieven, mits betalende de zegels en leges daartoe staande, met verdere conditiën 

dat bij aldien den heer van 
19 der Hoop, zijne erffgenamen off nakom[el]ingen desen voorsz[egde] erffpacht jaarlijks niet geheel en 

al betaelde op den termijn hier 
20 vooren geëxpresseerd off eenige poincten in desen brieff begrepen verbrake en niet onthielde off 

voldeeden, zoo waren zijlieden 
21 alsdan terstond vervallen van desen erffpacht en claarlijk van alle recht en toeseggens die zij daaraan 

hadde ofte eenigsints 
22 zoude kunnen pretendeeren, en 't zelve land quam als dan met al zijn toebehooren vrij en los aan onsen 

convente om onsen 
23 vrijen wille daer meede te doen, onbecroond van imand, indien wij het versuym aan ons nemen wilden 

en anders niet, behoudens  
24 nogtans onse onbetaalde en verschene pachten, alles sonder arch. Des 't oirconde hebben wij desen 

brieff ondertekent 
25 en met onsen uythangende zegule bekrachtigt, in 't jaar onses Heeren eenduysent sevenhonderd 

tweeënsestig op den 
26 sesden dag van den maand september. 
27 {w.g.:} D. J. van Tuyl van Serooskerken sr.  
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         Ter ordonn[antie] van de ed[el] mogende] heeren Edelen 
         en Ridderschappe 's Lands van Utrecht  
         H. Brouwer. 
{marge:} Dit erffpachtgoed onder meerder land 
        voor 't geheel 12 m[orgen] in eene coop 
        vervat zijnde om  2900,- is voor  
        dese circa 4 mergen gecalculeerd 
        op  700,- en mitsdien 't zegel 
        tot den erffpagtbrieff genomen op  2:-:- 
        d' q[uitan]tie van 40 penn[ingen] en 1½ p[rocen]t 
        is in dato 14 decemb[er] 1758 en  
        geregistreerd den 18en dito. 
{opschrift:} 
 Erfpachtbrief  
 voor den heer Cornelis van der Hoop canonicq ten  
 Dom t' Utrecht en oud raad ter Admiraliteyd  
 van Vriesland, van 3 mergen 542 roeden lands  
 onder den gerechte van de Bild daar zijn ed[ele] huysinge  
 op staat.  
 In dato 6 september 1762.  
 Solvit  22-12- 
 
 
 inventarisnummer: 6-5 
25 maart 1780.  Erfpachtsakte van de Utrechtse Ridderschap als rechtsopvolger van het klooster 
Mariëndaal aan Gijsbert en Hendrik van der Hoop van 3½ morgen land waar een huis op staat 
(Bildzigt), gelegen ten noorden van de Bisschopswetering (Groenekanseweg). 
 
1 De edele mogende heeren Edelen en Ridderschap, representeerende den Tweeden Staat van den Lande 

van Utrecht, doen kond allen luyden dat wij ingevolge onse appoinc- 
2 temente van den 3e january 1780, aan den heeren m[eeste]r Gijsbert van der Hoop en Hendrik van der 

Hoop in qualite als executeuren van den testamente van wijlen de heer Cornelis van der Hoop, in leven 
3 oud raad ter Admiraliteyt in Vriesland, voorbehoudens en onvermindert een yders goed recht in een 

eeuwige erffpacht gegeven en verleend hebben, gelijk wij doen bij desen, sekeren 
4 drie mergen vijffhonderd tweeënveertig roeden land, gelegen in den gerechte van De Bild, daar een 

huysinge op staat, streckende van de Bisschopswetering noordwaarts op tot aan den 
5 landen behoord hebbende de erffgenaamen van Aart Tonisz[oon], daar 't convent van Oostbroek 

oostwaarts en Cornelis Petersz[oon] Gijlinck westwaerts vanouds naast gelegen sijn off wie 
tegenwoordig 

6 met recht daar naast gelegen mogten wesen, zodanig voornoemde Cornelis van der Hoop dat van ons 
in erffpacht beseten heeft, en dat op een jaarlijkse canon van dartig Caroly  

7 guldens â twintig stuyvers 't stuk, te betalen en kommervrij te leveren binnen Utrecht aan onsen 
rentmeester van den convente van Mariëndaal in der tijt de eene helfte Martini in de 

8 winter en de andere helfte Petry daaraan volgende offte binnen een maand naar elke termijn jaarlijks 
eeuwig en erfflijk geduurende, vrijgeld van alle schattingen en ongelden, die alreeds op het 

9 land staan off namaals gesteld soude mogen worden (worden), niets uytgesonderd. Met voorwaarden, 
dat waar het zaake zijlieden erffgenaamen off nakomelingen desen voorschreven erffpacht 

10 verkopen wilde, deselve de voorkoop daarvan aan ons bieden en gunnen sullen om hetselve geld daar 
het een ander om hebben zoude ter wettelijker waarhijd, behoudens der Abtdije off convente  

11 van Oostbroek buyten Utrecht haar recht.  En boven den voorschreve erffpacht sullen voornoemde 
executeuren en haare nakomelinge gehouden weesen te betaalen aan den convente van 

12 Oostbroek den thins van de voorschreve landen.  Voorts sijn voorwaarden dat zoo dikwils desen 
erffpacht versterft of verandersaat alsdan binnen 't jaar daarvan sullen worden ge- 

13 noomen en gegeven nieuwe brieven, mits betalende de zegels en leges.  Dat toestaande met verdere 
conditiën dat bij aldien voornoemde executeuren 't zij erffgenaamen off nakomelingen  
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14 desen erffpacht jaarlijks niet geheel en al betaalde op den termijn hier vooren gepasseerd, off eenige 
poincten in desen brieff begrepen verbraake en niet en hielde off voldeden, 

15  zoo waaren zijlieden alsdan terstond vervallen van den erffpacht en klaarlijk van alle recht en 
toeseggens die hij daar aan hadde off eenigsints soude kunnen pretendeeren. 

16 En het selve land quam alsdan met al zijn toebehooren vrij en los aan onsen convente om onsen vrijen 
wille daarmeede te doen, onbekroond van ymand, indien wij het versuym 

17 aan ons neemen wilden en anders niet, behoudens nogtans onser onbetaalden en verscheenen 
erffpachten, alles sonder argh.  In kennisse der waarheyd desen met ons  

18 uythangend zegel bekragtigt in 't jaar onses Heeren eenduysend sevenhonderd tagtig op den 
vijffentwintigsten dag van den maand maart. 

 {w.g.:} H.G.van Nassau                                   
 Ter ordonnantie van de hooggemelde heeren Edelen 
 en Ridderschap                                   
 H: Brouwer.                                      
{opschrift:} 
1 Erffpachtbrieff 
 voor de heeren m[eeste]r Gijsbert van der Hoop en heer Dirk van 
 der Hoop in q[uati]te als executeuren van den testamente van 
 wijlen den heer Cornelis van der Hoop, in leven oud-raad ter 
5 Admiraliteit in Vriesland van 3 mergen 542 roeden 
 landt, gelegen onder den gerechte van De Bild op een 
 jaarlijkse canon van dartig gulden, specterende aan den 
 convente van Mariëndaal 
 in dato 25e maart 1780. 
10 scrive  25-18-- 
 
 
 inventarisnummer: 6-6 
30 september 1782.  Erfpachtsakte van de Utrechtse Ridderschap als rechtsopvolger van het klooster 
Mariëndaal aan Jan Hovy van 3½ morgen land waar zijn huis op staat (Bildzigt), gelegen aan de 
noordzijde van de Bisschopswetering (Groenekanseweg). 
 
1 De edele mog[ende] heeren Edelen en Ridderschap representeerende den Tweden Staat van den Lande 

van Utrecht doen cond, dat ver- 
2 mits de executeuren van den testamente van wijlen Cornelis van der Hoop, in leeven Oud Raad ter 

Admiraliteyt in Vriesland, ons op den 3 january 
3 1780 bij requeste te kennen hebben gegeven hoe dat zij met de plaets, genaamt Meijenhagen, 

publiquelijk volgens coopconditiën den 16e october 1779 ten 
4 overstaan van de notaris Hendrik van Dam en getuygen in Utrecht gepasseerd, hadden verkogt aan Jan 

Hovy, commissaris der stad Amsterdam, het 
5 recht tot het natemelden erffpagtgoed, versoekende daarbij dat wij deselve verkoop beliefden te 

agreëren en den koper te verleenen nieuwe brieven.  Wij 
6 ingevolge onsen appoinctementen ten selven dage verleend voor dese reyse van het recht van naasting 

afsiende, deselve voorkoop hebben geaggreerd 
7 en aan welgemelde heer Jan Hovy in een eeuwige erffpacht gegund en verleend gelijk wij doen bij 

desen, sekere drie mergen vijfhondert tweeënveertich roeden land, 
8 gelegen in den gerechte van De Bild, daar sijn huysinge op staat, streckende van de Bisschopswetering 

noordwaarts op tot aan de landen van ouds behoord 
9 hebbende de erffgenamen van Aart Tonisz[oon] daar het convent van Oostbroek oostwaarts en 

Cornelis Petersz[oon] Gijlink van ouds westwaarts naast gelegen sijn, 
10 zodanig en invoegen voornoemde Cornelis van der Hoop dat van ons in erffpacht beseten heeft en 

desselfs executeuren daarmeede op den 25 maart 1780 
11 nog laatst verleyd sijn geweest, en dat op een jaarlijkse canon van dartig Caroly guldens á twintig 

stuyvers 't stuk, te betalen en commervrij te leveren 
12 binnen Utrecht aan onsen rentmeester van den convente van Mariëndaal in der tijt, de eene helfte 



 57

 

 

Martini in de winter en de andere helfte Petry 
13 daar aan volgende, offte binnen een maand naar elke termijn, en zoo voorts jaarlijks eeuwig en erfflijk 

geduurende, vrijgeld van alle schattingen 
14 en ongelden die almeede op dat land staan off daar op namaals gesteld soude mogen worden, niets 

uytgesondert, met voorwaarden dat waare 
15 het zaake dat hij Jan Hovy, zijne erffgenamen off nakomelingen desen voorschreven erffpacht 

verkopen wilde, zijlieden de voorkoop daarvan aan ons bieden 
16  en gunnen sullen voor het selve geld daar het een ander om hebben soude ter wettelijke waarhijd 

behoudens der abtdije off convente van Oosbroek buyten Utrecht 
17 haar recht, en boven den voorgemelden erffpacht sal de h[ee]r Jan Hovy en zijne nakomelingen 

gehouden wesen te betalen aan den convente van Oostbroek 
18 den thins van de voorschreve landen.  Voorts sijn voorwaarden dat zoo dikwils desen erffpacht 

versterft off verandersaat als dan binnen 't jaar daar van 
19 sullen worden genomen en gegeven nieuwe brieven mits betalende de zegels en leges daartoe staande 

met verdere conditiën, dat bij aldien voornoemde heer  
20 Jan Hovy, zijne erffgenamen off nakomelingen desen voorschreven erffpacht jaarlijks niet geheel en al 

betaalde op de termijnen hier voor geëxpresseerd off 
21 enige poicten in desen brieff begrepen, verbrake en niet en hielde off voldeeden, zoo waare hij off 

zij[lieden] als dan terstond vervallen van desen erffpacht en 
22 klaarlijk van alle recht en toeseggens die zij daaraan hadden offte eenigsints souden kunne 

pretendeeren, en 't selve land quam als dan met al sijn 
23 toebehooren vrij en los aan onsen convente om onsen vrijen wille daarmeede te doen, onbekroond van 

ymand indien wij 't versuym aan ons neemen 
24 wilden en anders niet, behoudens nogtans onsen onbetaalden en verscheene pachten, alles zonder arch 

en voorbehoudens een yders goed recht. 
25 Gegeven binnen Utrecht in 't jaar onses Heeren eenduysent sevenhondert tweeëntagtig op den dartigste 

dag van de maand september. 
25 {w.g.:}  C. van Hardenbroek                          
    ter ordonna[ntie] van de hooggemelde heeren 
    Edelen en Ridderschap                       
    H.Brouwer.                                  
{in de marge} 
 't Grootzegel 
 bij 't transport 
 onder De Bild 
 gebruykt zijnde 
 is dese geëxpe- 
 dieert op tien 
 stuyvers zegel. 
{opschrift:} 
 Erfpachtbrief 
 van d[e] h[ee]r Jan Hovy wegens drie mergen 542 roeden land 
 gelegen in De Bild daar zijn huys op staat specteerende aan 
 den convente van Mariëndaal op een jaarlijkse canon van 
  30,-. 
 In dato den 30e september 1782. 
 quinquagesima    42 - 
 ...deren brief   21 - 8 
 solvit           63 - 8 
 
 
 inventarisnummer: 6-7 
21 oktober 1793.  Erfpachtsakte van de Utrechtse Ridderschap als rechtopvolger van het klooster 
Mariëndaal aan meester Jan Wolters van de Poll van 3½ morgen land waar zijn huis op staat (Bildzigt), 
gelegen aan de noordzijde van de Bisschopswetering (Groenekanseweg). 
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1 De edele mogende heeren, Edelen en Ridderschap representerende den Tweden Staat van den Lande 

van Utrecht doen cond dat nadien Jan Hovij, commissaris der 
2 stad Amsterdam ons den 6 september 1784 bij requeste hadde te kennen gegeven, dat genegen was met 

zijn goed Meyenhagen te verkopen desselves recht tot het natemelde erfpachtgoed 
3 met versoek dat hij deswegens zoude mogen volstaan met inplaatze van ons de voorcoop aan te bieden 

en voor de quinquagesima aan 't comptoir van Mariëndaal te betaalen de 
4 somme van tweënveertig gulden waarvoor hij bij de verkrijging door zijne[dele] van dat goed van het 

zelve recht voor die reyze(r) wel hadden willen afzien, en zulks aan hem weder wegens 
5 die te doene vercoop bij appoinctemente in dato voorschreve geaccordeerd zijnde geworden, en als nu 

van zijnentwege aan ons was geëxhibeerd een coopcedulle den 26 july 1792 voor den notaris 
6 Adrianus Booij en getuygen binnen Utrecht gepasseerd, volgens welke hij de gemelde vercoop hadde 

gedaan aan de heer m[eeste]r Jan Wolters van de Poll, regeerend schepen en raad der stad  
7 Amsterdam wij den voorschreve appoinctemente als nog wel willende gestand doen die vercoop 

agreëren en dus ter zaake van dien afzien van het recht van voorcoop, aan den selven heer m[eeste]r 
Jan Wolters van de Poll  

8 in een eeuwige erfpacht gegund en verleend hebben gelijk wij gunnen en verlenen bij deese zekere drie 
mergen vijffhonderd tweënveertig roeden land gelegen in den gerechte van De Bild, daar zijn huizinge 
op staat, strekkende 

9 van de Bisschopswetering noordwaards op tot aan de landen van ouds behoord hebbende de 
erfgenamen van Aart Tonisz[oon] daar 't convent van Oostbroek oostwaarts en Cornelis Peterse Gijlink 
van ouds westwaarts naast  

10 gelegen zijn of wie thans met recht daarnaast geland en gelegen mogen wesen zodanig en invoegen 
welgemelde Jan Hovij dat van ons in erfpacht bezeten heeft en dat op een jaarlijkse canon van dartig 

11 Caroly guldens á twintig stuivers 't stuk te betalen en commervrij te leveren binnen Utrecht aan onsen 
rentmeester van den convente van Mariëndaal in der tijd de eene helft Martini in de winter en de 

12 andere helfte Petry daar aanvolgende ofte binnen een maand naa elke termijn enzovoorts jaarlijks 
eeuwig en erflijk geduurende, vrijgeld van alle schattingen en ongelden die alrede op het land staan of 

13 namaals gesteld zoude mogen worden, niets uytgezonderd, met voorwaarden dat waare het zaake dat 
hij m[eeste]r Jan Wolters van de Poll zijne erfgenamen of nacomelingen desen voorschreven erfpacht 
vercoo-pen wilde 

14 hij of zijlieden de voorcoop daar van aan ons bieden en gunnen zullen om het zelve geld daar het een 
ander om hebben zoude ter wettelijker waarheid behoudens der abtdije of convente van Oostbroek 
buyten 

15 Utrecht haar recht, en boven den voorgemelden erfpacht zal hij m[eeste]r Jan Wolters van de Poll en 
zijne nacomelingen gehouden wesen te betaalen aan den convente van Oostbroek, den thins van de 
voorschreve 

16 landen.  Voorts zijn voorwaarden dat zoo dikwils desen erfpacht versterft of veranderzaat als dan 
binnen 't jaar daar van zullen worden genomen en gegeven nieuwe brieven mits betaalende de zegels 

17 en leges daar toe staande, met verdere conditiën dat bij aldien voornoemde heer m[eeste]r Jan Wolters 
van de Poll zijne erfgenamen of nacomelingen desen voorschreve erfpacht jaarlijks niet geheel en al 
betaalde 

18 op de termijn hiervoor geëxpresseerd of eenige poincten in desen brief begrepen verbrake en niet en 
hielde of voldeden, zoo waren hij of zijlieden als dan terstond vervallen van desen erfpacht en klaarlijk 

19 van alle recht en toezeggens die zij daar aan hadde ofte enigzints zouden kunnen pretenderen  en 
hetzelve land quam alsdan met al zijn toebehooren vrij en los aan onsen convente om onsen vrije 

20 wille daar mede te doen onbekroond van ymand indien wij het versuym aan ons nemen wilden en 
anders niet, behoudens nogtans onse onbetaalde en verschenen pachten, alles zonder arch en 
behoudens een 

21 yders goed recht.  Gegeven binnen Utrecht in het jaar onses Heeren een duizend sevenhondert 
drieënnegentig op den eenentwintigste dag van de maand october. 

22 Cooppenn[ingen] met het goed Meijenhagen 
23 te zamen 43 mergen 350 r[oeden] 21000,- 
24 ende quitantie van den XL {40e} penn[ing] met de 
25 verhogingen in dato 310 july 1792 
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26 en geregistreerd den 1o september 1792. 
 
27 {w.g.:}  B.C.N. Lijnden 
28    ter ordonn[antie] van hooggem[elte] heeren 
29    Edelen en Ridder- 
30    schappen. 
31    Jo[hannes] Fred[erick] Gobius. 
{opschrift:} 
 Erfpachtbrief 
 voor de heer m[eeste]r Jan Wolters van de Poll, 
 regerend schepen en raad der stad Amsterdam 
 van 3 mergen 542 roeden land onder De Bildt, specterende 
 aan 't convent van Mariendaal op een jaarlijkse canon 
 van dartig guldens te betaalen op Martini 
 in dato 21 october 1793. 
 de voercoop v[an] quinquagesima       42. 
 leges, erfpachtbrief + zegels          26-19 
                              solvit   68-19 
 
 
 inventarisnummer: 7A 
1 september 1792.  Verkoop door Jan Honders en Geurtjen van Vulpen aan Mr. Jan Wolters van de Poll 
van 4 morgen land met eikenhakhout, gelegen ten noorden van de Bisschopsweg (Groenekanseweg) 
(kopie in zeven bladen). 
 
{blad 1} 
1 Coopconditien 
 tusschen 
 mons[ieu]r Jan Honders Cum Ex[ore] 
 ende  
5 weled[ele] heer en m[eeste]r 
 Jan Wolters van de Poll, 
 raad in de vroedschap en regee- 
 rend scheepen der stad Amsterdam 
 in dato den 1 september 1792. 
{blad 2} 
    Geminuteerd op zegel van acht guld[en] 
 {w.g.:}  J.C. de Graaf, notaris. 
1 Op den 1e september 1792 
 compareerde voor mij, Jacob Christiaan 
 de Graaf, notaris voor den edele 
 Hove van Utrecht, binnen de stadt 
5 Utrecht resideerende en aldaar ge- 
 admitteerd: 
 mons[ieu]r Jan Honders en Geurtje 
 van Vulpen, echtelieden, zijnde de 
 vrouw met de man geadsisteerd 
10 en door hem tot 't passeeren dezes 
 geauthoriseert, woonende in den dor- 
 pe van De Bilt doch thans hier pre- 
 sent, dewelken verklaarden verkocht 
 te hebben aan en ten behoeve van de 
15 wel edele gestr[enge] heer en m[eeste]r Jan  
 Wolters van de Poll, raad in de vroed- 
 schap en regeerend scheepen der 
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 stad Amsterdam, etc. etc. die alhier 
 mede compareerde, in koop bekende 
20 aan te neemen zekere vier mer- 
 gen land bepoot met eike hakhout 
 edoch zo groot en klijn 't zelve gelegen 
[blad 3} 
1 is onder den gerechte van Oostbroek 
 en De Bilt c[um] s[uis], ten noordzijde 
 van de Bisschops-Weetering, strek- 
 kende van de Bisschopsweg, tot ag- 
5 ter aan 't land van den heere koper 
 daar oostwaards het land door de heer 
 koper gekocht van de wel e[del] gestr[enge] 
 heer en m[eeste]r Cornelis Anthony van 
 Wachendorff, secretaris van den 
10 e[del] achtb[are] gerechte der stad 
 Utrecht etc. en westwaards den 
 heere kooper naast geleegen zijn 
 of wie anders met recht daar 
 naast geleegen mogten weezen, 
11 en dat met het eike houtgewas 
 en de opgaande bomen daar op 
 staande, specialijk ook op deeze con- 
 ditie dat op dit verkochte perceel 
 geen bije steeden zullen mogen 
12 zijn, maar blijft dat recht aan 
 't land daar naast geleegen, door den 
{blad 4} 
1 heer koper van voornoemde heer van 
 Wachendorff gekocht ingevolge de schei- 
 ding tusschen wijlen den heer Gerard 
 van Voorst cum suis en wijlen Joost 
5 Andriessen van Vuuren den 16e 
 april 1711 voor de notaris Thomas 
 Vosch van Avesaad en getuigen binnen 
 deeze stad gepasseert waartoe 
 ten deze werd gerefereerd, en voords 
10 met zodanige gerechtigheeden, 
 vrijdommen en servituten, als  
 daar toe en aan vanouds tam 
 active quam passive, specteeren- 
 de zijn, mitsgaders op de lasten 
15 van 's heeren schattingen en 
 ongelden, buur- en polderlas- 
 ten, thins en tienden daar jaar- 
 lijks uitgaande, als ook van sla- 
 gen en banwerken, overpaden 
20 en alle verdere lasten die de- 
 zelve onderheevig mogte zijn. 
 Dit voor en omme de somma 
{blad 5} 
1 van vierduizendt, driehon- 
 dert guldens, de twintig stui- 
 vers 't stuk vrijgeld voor de ver- 
 kopers, zulks den 40e penning 
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5 een en een half percento en 10e 
 verhooging van beiden 't instel- 
 len, schrijven en passeeren 
 deezer koopconditiën, met 
 de gros en copie, zo voor de 
10 verkopers als den heer koper 
 de transportbrief, zegels, le- 
 ges en alle verdere daaraan 
 dependeerende onkosten, bij 
 den heer koper alleen en voor 
15 't geheel zullen moeten wor- 
 den gelast en gedragen. 
 Te betalen de bedonge en beloof- 
 de kooppenningen binnen 
 vier weeken na dato deezes 
20 in Hollands zilver geld, 
{blad 6} 
1 waar na ten behoeve van den heer 
 koper zal worden gedaan behoor- 
 lijk transport en opdracht met 
 renuntiatie van alle eigendom, 
5 actie, recht en toezeggens de 
 verkopers daaraan tot dus- 
 verre gecompeteerd hebbende 
 en met belofte van vrijwaring 
 als recht en in deeze provin- 
10 tie gebruikelijk is, op de lasten  
 als hier boven respectivelijk zijn 
 gemeld. 
 Den heer koper zal in de lasten 
 der ongelden van 't gekochte ver- 
15 staan worden getreeden te zijn 
 met primo january 1792 
 en zal 't gekochte van heeden  
 zijn ten baate en pericule 
 van den heer koper. 
20 Tot naarkooming en voldoe- 
{blad 7} 
1 ning van 't geene voorschree- 
 ven is, verklaarden de res- 
 pective comparanten te verbin- 
 den hunne personen en 
5 goederen die submitteerende 
 als naar rechten. 
 Verzoekende hier van acte 
 die deeze is. 
 Gepasseert in Utrecht, present 
10 Hubertus Ring en Pieter van  
 der Star als getuigen 
 De minute dezes is behoor- 
 lijk geteekend. 
{in de marge:} 
1 Ontvangen bij ons onder- 
 getekenden uit handen van 
 de weled[el] gestr[enge] heer en m[eeste]r 
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 Jan Wolters van de Poll, raad 
5 en schepen der stad Amsterdam 
 etc. de som van vierduyzend 't welck ik betuige    
 driehondert gulden, ter vol- J.C. de Graaf, notaris 
 doening van de cooppenningen der vier mergen land 
 met het houtgewas daar op staande in bovenstaan- 
10 de koopconditiën gemeldt. 
 Actum Den Bild den 11 september 1792. 
 Zegge: 1300,-. 
 {w.g.:}  Jan Honders           
    Geurtjen van Vulpen   
 
 
 inventarisnummer: 7B 
12 september 1792.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek en De Bilt door Jan Honders en Geurtje 
van Vulpen aan Jan Wolters van de Poll van vier morgen land met eikenhakhout, gelegen aan de 
noordzijde van de Bisschopsweg (Groenekanseweg) (foto). 
 
1 Wij, Louis de Koff, schout, Rutger van Santen en Jan Takken, schee- 
2 penen van Oostbroek en De Bilt cum suis, doen te weeten dat voor ons kwamen in den 
3 gerechte Jan Honders en Geurtje van Vulpen, echtelieden, zijnde de vrouw met de man geadsis- 
4 teert en door hem tot het passeeren deezes geauthoriseert, dewelken verklaarden bij deezen te cedeeren 
5 transporteeren en in vollen en vrijen eigendom over te geven aan en ten behoeve van de wel edel- 
6 gestr[enge] heer en m[eeste]r Jan Wolters van de Poll, raad in de vroedschap en regeerend scheepen 

der stad 
7 Amsteldam etc. etc., zekere vier mergen land, bepoot met eikehakhout, doch zo groot en klijn, 
8 dezelve geleegen zijn onder dezen gerechte, ter noordzijde van de Bisschopswetering, strekkende van 
9 de Bisschopsweg tot agter 't land van den heer getransporteerde, aldaar oostwaarts 't land, door den 

heer getranspor- 
10 teerde gekocht van de weledele gestrenge heer m[eeste]r Cornelis Anthony van Wachendorff, 

secretaris van den edel achtbare gerechte 
11 der stad Utrecht etc., en westwaarts den heer getransporteerde naast gelegen zijn of wie anders met 

recht daar naast gelegen mog- 
12 ten weezen, en dat met het eikehout gewasch en de opgaande bomen daar op staande.  Specialijk ook 

op deze conditie dat op dit getranspor- 
13 teerde geen bijesteeden zullen mogen zijn, maar blijft dat recht aan 't land daar naast gelegen, door den 

heer getransporteerde van voor- 
14 noemde heer van Wachendorff gekocht, ingevolge de scheiding tusschen wijlen den heer Gerard van 

Voorst cum suis en wijlen Joost Andriessen 
15 van Vuuren, den 16e april 1711 voor de notaris Thomas Vosch van Avesaad en getuygen binnen 

Utrecht gepasseert, waartoe ten dese werd gerefe- 
16 reert, en voords met zodanige gerechtigheden, vrijdommen en servituten, als daartoe en aan vanouds 

tam active, quam passive specteeren- 
17 de zijn, midsgaders op de lasten van 's heeren ordinaris schattingen en ongelden, buur- en polderlasten, 

thins en tienden daar jaar- 
18 liks uitgaande, als ook van slagen en banwerken, overpaden en alle verdere lasten, die dezelve 

onderhevig mogten zijn, en voords op zodanige 
19 verdere conditiën als bij acte van koop en verkoop, den 1e dezer voor de notaris Jacob Christiaan de 

Graaf en getuigen te Utrecht gepasseert, meer- 
20 der genarreert zijn, waartoe alhier werd gerefereert, renuntieerende den comparanten van den 

eigendom aan 't voornoemde getransporteerde, mids- 
21 gaders van alle actie, recht en toezeggens, hen daaraan dusverre gecompeteert hebbende, alles ten 

behoeve voornoemd, beloovende 't getranspor- 
22 teerde te zullen vrijen en waren als recht en gebruikelijk is op de lasten als boven, en bekende de 

comparanten van de beloofde kooppenningen 
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23 na genoegen voldaan en betaald te zijn, verzoekende midsdien in den inhoude deezes te mogen werden 
gecondemneert, 't welk bij deeze 

24 is geschied na blijk dat den 40e penning, een en een half percento en 10de verhoging ter zake deezes 
op den 8e deezer betaald ende qui- 

25 tantie tenzelven dage geregistreert was.  En op dat dit vast en stade blijve, zo hebben wij, schout en 
scheepenen voornoemt, deze 

26 met het zegel van deezen gerechte bekrachtigd en door onzen secretaris doen onderteekenen.  Gegeven 
in 't jaar één- 

27 duizendt zevenhondert tweeënnegentig, den twaalfden dag van de maand septem- 
28 ber. 
29 {w.g.:}  In kennisse van mij 
    {naam op kopie weggevallen}. 
 
 
 inventarisnummer: 7-2 
11 november 1774.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek en De Bilt c.s. door de erfgenamen van 
Isaaq van Schoonhoven en Cornelia Margaretha Cloppenburg aan Klaas van Rumst van 4 morgen land 
met eikenhakhout gelegen aan de noordzijde van de Bisschopsweg (Groenekanseweg). 
 
1 Wij Christiaan Sanderson schout, Teunis in't Velt en Cornelis in ['t] Velt,  
2 schepenen van Oostbroek en De Bilt c[um] s[uis], den weledelen heer Johan Hendrik van Ewijck's 

gerecht, doen kond 
3 dat voor ons kwam in den gerechte Adrianus Booij, als speciale gemagtigde van Johanna Barbera van 

Schoonhoven, 
4 weduwe van Diderik van Romondt, in leven predicant te Vreland, item van Gabriel de Normandi, 

predicant 
5 te Aerhem, als in huwelijk hebbende Cornelia Quirina van Schoonhoven en van dezelve Quirina van 

Schoonhoven  
6 als meede van Theodora Eva van Schoonhoven en Catharina Martina van Schoonhoven, zijnde te 

samen de vier 
7 nagelaten dochters en eenige erfgenamen van wijlen m[eeste]r Isaaq van Schoonhoven en Cornelia 

Margaretha 
8 Cloppenburg, in leven egtelieden, volgens procuraties geinsereerd in de publieque koopconditiën, 
9 den 8 juny 1774 voor de notaris Jan Tileman Blekman en getuigen binnen Utrecht gepas- 
10 seert, alhier vertoond.  En verklaarde den comparant in die q[uali]te bij deesen te cedeeren, 

transporteeren 
11 en in vollen en vrijen eygendom op te dragen en over te geven aan en ten behoeve van Klaas van 

Rumst vier mergen land, 
12 zijnde bepoot met eykehakhout edog, zoo groot en klijn, 't zelve geleegen is onder desen gerechte van 

De Bilt, ten noordzijden 
13 van de Bisschopswetering, streckende van de Bisschopsweg tot agter aan 't land van den heer van der 

Hoop, daar oost- 
14 waards de erven van den heer hoofdofficier van Voorst en westwaards opgemelte heere van der Hoop 

naast geleegen 
15 zijn, off wie anders met regt daar naast gelegen mogten weesen, en dat met het eyke houtgewasch en 

opgaande boomen 
16 daar op staande, specialijk ook op deeze conditie, dat op dit getransporteerde perceel geen bijesteden 

zullen mogen 
17 zijn, maar blijft dat regt aan 't land van de voorn[oemde] erven van de heer van Voorst daar naast 

geleegen, ingevoege 
18 de scheiding tusschen wijlen de heer Gerard van Voorst cum suis ter eenre, en wijlen Joost Andriessen 

van Vuuren, 
19 den 16 april 1711 voor den notaris Thomas Vosch van Avesaad en getuygen binnen Utrecht 

gepasseerd, waartoe bij deesen 
20 werd gerefereerd.  En voorts met zodanige geregtigheeden en servituiten als daartoe en aan vanouds 
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tam active quam 
21 passive specterende zijn. 
22 Renuntierende den comparant in zijn voorschreeve qualiteit daar van, mitsgaders van alle actie, regt en 

toezeg- 
23 gens, als zijne voornoemde principalen daaraan gehad hebben ten behoeve als vooren, en bekende dat 

de totale 
24 coop- en randsoenpenningen aan zijne principalen voldaan en betaald zijn, den laatsten penning met 

den eersten. 
25 Belovende derhalven het getransporteerde voor alle op- en aanspraak ten lasten van zijne principalen te 

zullen 
26 helpen, vrijen en waren, als erfcooprecht en in den Lande van Utrecht gebruykelijk is, op de lasten 

nogtans van 's heeren 
27 schattingen en ongelden, buur- en polderlasten, thins en thienden, daar jaarlijks uitgaande, mitsgaders 

slagen 
28 en banwerken, overpaden en alle verdere lasten die dezelve onderhevig mogte zijn en voorts ingevolge 

de voorsz[egde] 
29 coopconditiën, waartoe bij deesen werd gerefereerd, alles zonder arch. 
30 En opdat dit vast en stade blijve is deese met des schouts uithangende zegel bezegeld en door onse 

secreta- 
31 ris van 's gerecht wegen onderteekend, deesen elfden november seventienhonderd vierenseventig. 
32 {w.g.:}  C. Sanderson Joh[ans]z[oo]n 
    secretaris                 
{opschrift:} 
 Transport 
 van vier mergen land 
 onder den geregte van Oost- 
 broek en De Bilt 
 ten behoeve van 
 Klaas van Rumst. 
  11.-.- 
 
 
 inventarisnummer: 8 
12 januari 1804.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek en De Bilt door Anthony en Catharina van 
Setten aan Jan Wolters van de Poll van bijna 12 morgen bouwland genaamd De Grote Park, strekkende 
vanaf de Oude Wetering (Groenekanseweg) tot over de Looydijk (foto). 
 
1 Wij, Jan Takken, vervangende den schout Jacob Christiaan de Graaf, Jan Honders en Anthony van 

Mijdrecht, scheepenen 
2 van Oostbroek en De Bilt c[um] s[uis], doen te weten dat voor ons kwam in den gerechte, Jan Leeners, 

bode deeses gerechte 
3 in qualiteit als speciaale gemagtigde van s[eigneu]r Anthony van Setten en juffrouw Catharina van 

Setten, vermogens pro- 
4 curatie geïnsereerd in zekere koopconditie op den 5e november 1803 voor den notaris Jacob Christiaan 

de Graaf 
5 en getuigen binnen de stad Utrecht gepasseerd, (alhier vertoond en geregistreerd) en verklaarden den 

comparant in zijn 
6 gemelde qualiteit bij deeze te cedeeren, transporteeren en in een vollen en vrijen eigendom op te 

draagen en over te 
7 geven aan en ten behoeve van den weledel gebooren heer en m[eeste]r Jan Wolters van de Poll, zekere 

elf mergen vijfhondert en eenen-  
8 zestig roeden bouwland, verongeldende maar voor agt mergen of zoo groot en klein, dezelve geleegen 

zijn onder dee- 
9 zen gerechte, genaamd De Groote Park, strekkende voor uit de halve Oude Wetering tot over de 

Looydijk, daar ten 
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10 noorden van ouds de voormaalige Ridderschap 's Lands van Utrecht en ten zuiden de Hessesteegh 
naast geleegen zijn, ofte wie 

11 anders nu met recht daar naast geland en geleegen mogten weezen en dit met al het geene van wegen 
des comparants principaalen 

12 daar op geworteld is en voorts met zoodanige gerechtigheeden, vrijdommen en servituten als daar toe 
en aan vanouds tam active quam passive 

13 specteeren, op de last van 's heeren ordinaris schattingen en ongelden, mitsgaders buur- en 
polderlasten, daar jaarlijks uitgaande renun- 

14 tieerende den comparant in zijne voornoemde qualiteit van den eigendom van het voorz[egde] 
getransporteerde, mitsgaders van alle actiën, 

15 pacht en toezeggens zijne voornoemde principaalen daaraan eenigsints gecompeteerd hebbende, alles 
ten behoeve voornoemd, met belofte, dat 

16 zijne principaalen 't getransporteerde zullen vrijwaaren als erfkooprecht en in dit departement 
gebruikelijk is, op de lasten als boven. 

17 En bekende den comparant, dat zijne principaalen van de kooppennningen zijn voldaan en betaald, 
verzoekende mitsdien vanweegen dezel- 

18 ven in den inhoude deezes te moogen worden gecondemneert, 't welk bij deeze is geschied, na blijk dat 
den 40e penning en respective ver- 

19 hoogingen ter zaake deeses op den 19e november 1803 binnen Utrecht betaald en de quitantie aldaar 
ten zelven dage geregistreerd was. 

20 En opdat dit vast en stade blijve, zoo hebben wij, schout en gerechte voornoemd deeze met het 
gewoone uithangend zegel bekrachtigd en 

21 door den secretaris van des gerechts wege onderteekend;  Gegeven in het jaar agtienhondert en vier, 
den twaalvden dag van de  

22 maand january. 
 {w.g.:}  In kennisse van mij, 
    W.A.van Ewijck. 
 
 
 inventarisnummer: 8-2 
23 november 1759.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek en De Bilt c.s. door de erfgenamen van 
Elisabeth de Leeuw aan Anthony van Setten van bijna 12 morgen bouwland, genaamd "De Grootte 
Perk", strekkende vanaf de Oude Wetering (Groenekanseweg) tot over de Looydijk naast de 
Hesselsteech. 
 
1 Wij Christiaan Sanderson schout, Arnoldus de 
2 Greeff en Pieter van Maurik, schepenen van Oostbrouk en De Bilt cum suis, den weledele heer Johan  
3 Hendrik van Ewijk's gerecht, doen kondt dat voor ons quam in den gerechte, den notaris Cornelis van 

Beest 
4 als speciale gelaste van vrouwe Margaretha Elisabeth Coxius, wed[uw]e wijlen den heer m[eeste]r 

Hendrik Jan  
5 van Minnebeeke, in leven heer tot Vleuten, en van vrouwe Catharina Coxius wed[uw]e wijlen de heer 

Diederik  
6 Troulja, in leven bedienaar des Goddelijken Woords aan De Bilt, te samen de nagelate kinderen en 

geïn- 
7 stitueerde erfgenamen van vrouwe Elisabeth de Leeuw, in leven wed[uw]e wijlen d' heer m[eeste]r, Jan 

Coxius 
8 ingevolge hare testamentaire dispositie den sestiende october seventienhondert agtenvijftig voor den  
9 notaris Adrianus Hoevenaar en zekere getuygen binnen Utrecht gepasseert, blijkens procuratie 

geïnsereerd in de publique 
10 coopconditiën den dertiende october seventienhondert negenenvijftig voor den notaris Dirk Wernard 

van Vloten en sekere getuygen 
11 binnen Utrecht verleden, dewelke verklaarde in gem[eld]e qualite bij dezen te cedeeren, transporteeren 

en in vollen en vrijen 
12 eygendom op te dragen en over te geven aan ende ten behoeve van Anthony van Setten, sekere elf 
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mergen vijfhondert een- 
13 ensestig roeden bouwland, of so groot en klijn hetselve gelegen legt onder den gerechte van De Bilt en 

Oostbrouk, genaamd 
14 "De Grootte Perk", strekkende voor uyt de halve Oude Wetering tot over de Loydijk, daar ten noorden 

de Ridderschap en ten zuyden 
15 de Hesselsteech naast gelegen zijn, verongeldende maar voor agt mergen dat met al het geene daar op 

aard en nagelvast 
16 is en voorts met sodanige gerechtigheden en servituyten als daartoe en aan vanouds tam active quam 

passive specteeren, 
17 renuntieerende den comparant in sijn gem[eld]e qualite daarvan alsmede van sodanige actie, regt en 

toeseggens als sijne geseijde 
18 principalen daaraan tot nog toe gehad hebben mitsgaders van alle brieven en beschijden daarvan 

roerende en 
19 spreekende met belofte van vrijdinge en waringe als erfkoop regt en in de provintie van Utrecht 

gebruykelijk  
20 is op de last alleen van 's heeren ordinaris schattinge en ongelden, mitsgaders buur- en polderlasten 

daar  
21 jaarlijks uytgaande, bekennende den comparant voorts in meergemelte qualite dat de koop en 

randsoenpenningen  
22 daarvoor belooft ten vollen voldaan en betaalt sijn sonder argh. Ende opdat dit vast en stade blijven, zo 

hebben wij de- 
23 zen met den schout zijn zegel doen bekragtige en door onzen secretaris doen ondertekenen in 't jaar 

onzes Heeren  
24 eenduysent sevenhondert negenenvijftig op den drieëntwintigste november. 
25 Ordonnantie als booven, 
 {w.g.:}  Otto van der Schroef. 
{opschrift:} 
 Transport, 
 van  
 elf mergen, 561 roeden bouwland, ge- 
 naamt "de Groote Perk", gelegen onder  
 Oosbrouk en De Bilt c[um] s[uis]  
 gedaan bij  
 den notaris Cornelis van Beest q.q. 
 ten behoeve van  
 Anthony van Setten.  
 In dato 23e november 1759. 
 
 
 inventarisnummer: 9 
5 februari 1798.  Akte van afkoop van een tijns gaande uit land behorende bij de hofstede Meyenhage, 
toekomende de voormalige S.Laurensabdij, door Jan Wolters van de Poll (foto).  
 
1 Wij, Lodewijk van Putten, representeerende den schout,  
2 Hendrik van Deijk en Pieter van Broekhuysen, scheepenen van Oostbroek en 
3 De Bilt c[um] s[uis], doen te weeten dat voor ons kwam in den gerechte Cornelis Ammoreus, 
4 bode deezes gerechts, in qualiteit als speciaal geauthoriseerd en gequalifieerd 
5 bij aanschrijving van het provintiaal bestuur 's Lands van Utrecht in dato den 
6 1e september 1797 aan deezen gerechte gedaan, alhier vertoond en ter secretary 
7 geregistreerd, en verklaarde den comparant nadat uit zekere quitantie 
8 is gebleeken, dat den afkoop ter somma van neegenendertig gulden zeeven stuivers agt pen- 
9 ningen weegens de na te melde tins aan den rentmeester van de abdije en convente van Oost- 
10 broek Helmert van Dam, als daartoe behoorlijk gequalificeert door even gemelde provintiaal 
11 bestuur 's Lands van Utrecht in krachte van derzelver decreet van den 6e september 1797, op den 
12 11e january 1798 was voldaan, in qualiteit voorschreeve bij deeze te cedeeren en transporteeren aan 
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13 en ten behoeven van den weledelgebooren heer en m[eeste]r Jan Wolters van de Pol een tins van 
14 eenen gulden elf stuvers agt penningen jaarlijks tot hier toe ten behoeve van de abdije en con- 
15 vente van Oostbroek, gegaan hebbende uit het land bij de hofsteede Meyenhagen, geleegen 
16 onder deezen gerechte.  Renuntieerende hij comparant in zijn voornoemde q[ualitei]t van alle recht en 
17 eigendom, de voorschreve abdije en convente daaraan dusverre gecompeteerd hebbende, ten behoeve 
18 van den getransporteerde, beloovende mitsdien dat het voornoemde provintiaal bestuur 's Lands 
19 van Utrecht 't voorschreeve getransporteerde zal vrijen en waaren als recht in deze provintie 
20 gebruikelijk is.  En verzochte den comparant in zijn meergemelde qualiteit in den inhoude 
21 dezes te mogen worde gecondemneert, 't welk bij deze is geschied, na blijk dat den 40e penning 
22 en respective verhogingen ter zaken dezes op den 20e january 1798 binnen Utrecht betaald 
23 en de quitantie aldaar ten zelven dage aldaar geregistreerd was.  En opdat dit vast en stade blijft 
24 zo hebben wij, schout en scheepenen voornoemd, deze met 't zegel van den gerechte bekrachtigd 
25 en door onzen secretaris doen onderteekenen.  Gegeven in 't jaar een- duyzend zeevenhondert  
26 agtenneegentich, den vijfden dag van de maand february, 
27    In kennisse van mij  
 {w.g.:}  {onleesbaar} 
{opschrift:} 
 Transport 
 van een tins ten behoeve 
 van den weled[el] gebooren 
 heer m[eeste]r Jan Wolters 
 van de Pol 
 5 februari 1798 
  9 - 2 - .: 
 
 
 inventarisnummer: 10 
24 mei 1808.  Verklaring door Willem Koppers ten behoeve van Jan Wolters van de Poll inzake de 
eigendom van 70 eikenbomen aan de Meyenhaagse steeg (Eerste Brandenburgerweg) (in kopie). 
 
{titelblad} 
 Declaratoir  
 van  
 s[eigneu]r Hendrik {lees: Willem} Koppers  
 voor  
 de hoog welge[boren] heer  
 Jan Wolters van de Poll 
 1808. 
{blad 1} 
 Geminuteerd op zegel van 12 stuiver 
 H.J.v.Loenen 
 koninglijk notaris 
1. Op heeden den  
 24en may 1808 
 compareerden voor mij, Hen- 
 drik Jan van Loenen, koninglijk notaris 
5. beëedigd bij den Hove van Utrecht, binnen 
 Utrecht resideerende en voor de nabenoemde 
 getuigen, 
 s[eigneu]r Willem Koppers, als in huwelijk 
 hebbende Christina Hendrica Oostrum 
10. tevorens wed[uw]e van Willem Verkerk, en de- 
 zelve Christina Hendrica Oostrum, woon- 
 agtig buiten dezer stads Waardpoort, mij 
 notaris bekend. 
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 Te kennen gevende dat de tweede compa- 
15. rante is eigenaresse van het goed Molenzigt, 
 gelegen onder den gerechte van Oostveen {lees: Oostbroek} en 
{blad 2} 
1 De Bilt cum suis, aan de Groenekansche weg, 
 zijnde in 't gerechtsregister ten haaren naa- 
 me behoorlijk overgeboekt, dat ten oosten van 
 hetzelven goed is gelegen de Meyenhaagsche 
5 steeg, ook wel genaamd de Laan van den 
 Oldenbrandenburg, behoorende tot de buitenplaats 
 Meyenhagen, in eigendom competerende aan de 
 hoog welgeb[oren] heer Jan Wolters van de Poll, 
 dat het voorsz[egde] goed Molenzicht aan des twee- 
10 de comparants voorige man verkogt en getrans- 
 porteerd zijnde met zeventig eyke boomen op 
 de voorsz[egde] weg staande, de eerste comparant 
 zelvs niet kunnende leezen, door anderen in  
 de waan is gebragt, dat de boomen op de 
15 voorsz[egde] Meyenhaagsche steeg of Oldenbranden- 
 burgsche Laan, zo verre het goed Molenzicht 
 strekt, dezelve boomen waaren, welken bij koopcon- 
{blad 3} 
1 ditie en transport aan des 2e comparantes  
 voorige man waaren verkogt en getransporteerd  
 het welk dan ook ten gevolge heeft gehad dat de 
 comparanten zig hebben laten voorstaan dat 
5 die boomen hun in eigendom competeerden en alzo 
 aanspraak daarop hebben gemaakt. 
 Dat meergem[eld]e heer J.W.van de Poll hiervan 
 kennis gekreegen hebbende, de comparanten voor 
 den ed[el] achtb[are] gerechte dezer stad heeft geconve- 
10 nieert ex lege diffamari en aldaar jegens de 
 comparanten geconcludeert ten fine zij bij defini- 
 tive sententie van denzelven gerechte zouden wer- 
 den gecondemneerd om binnen den tijt van ses 
 weeken na het pronuntieëren der sententie zoda- 
15 nige actie te institueeren, als zijlieden hadden voor- 
 gegeeven te hebben, tot de zeventig eykeboomen 
 op de Oldenbrandenburgsche of Meyenhaagsche 
 Steeg of Laan tegensover het erv genaamt 
 Molenzicht staande, en wel indien zij in cas 
{blad 4} 
1 reëel ageren, dit te doen voor den rechter 
 onder wiens jurisdictie het quastieuse goed gele- 
 gen is, en in cas van personele voor zodanigen rech- 
 ter, als zij zouden oordeelen te behooren, op pand 
5 dat wanneer die actie of actiën, van welke natuur 
 zij ook zouden mogen zijn, door hun binnen de voorn[oemde] 
 tijt van ses weeken na pronuntiatie van voorn[oemde] sen- 
 tentie niet zouden mogen zijn geinstitueert, als- 
 dan aan hun zoude worden geïmponeert een 
10 eeuwig silentium, met condemnatie in de kos- 
 ten van denzelven processe.  Dat de comparan- 
 ten hierdoor in de verpligting gekomen zijnde 
 om die zaak te doen onderzoeken, tot hunne 
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 verbazing zijn ontwaar geworden, dat de bij 
15 hunne papieren gemelde zeventig eykeboomen  
 gansch andere waaren dan die welke op voorsz[egde] 
 Meyenhaagsche Steeg of Oldenbrandenburgsen 
 Laan staan en zij mitsdien op dezelven geen het 
{blad 5} 
1 minste recht hadden. 
 Dat de comparanten wel verre van intentie 
 te hebben gehad om zig eenige boomen aan 
 meergen[oemd]e heer J.W.van de Poll toebeho- 
5 rende toe te eigenen of daarop eenige aanspraak 
 te maaken, in tegendeel in de goede trouw hebben 
 geverseert, dat de boomen waarvan zij den eigen- 
 dom sustineerden, hun dadelijk toebehoorden 
 dan ook geen zwarigheid maaken om nu zij 
10 van hunne misvatting zijn geinformeert ten 
 behoeve van den hoog welgeb[oren heer] Jan 
 Wolters van de Poll, als eigenaar van 
 de buitenplaats Meyenhaagen met aanho- 
 rige landerijen te declareeren, gelijk zij 't .......{?} 
15 de bij dezen, dat het alleen door misvatting 
 is geweest dat zij de zeventig eykeboomen 
 op de Meyenhaagsche Steeg of Oldenbranden- 
{blad 6}  
1 burgsen Laan tegensover hun erv, genaamt 
 Molenzicht staande, als hun eigendom heb- 
 ben geconsidereert. 
 Bekennende voor zig en hunne successeu- 
5 ren bij deze op die bomen geen de minste actie, 
 recht of aanspraak te hebben maar dat integen- 
 deel de scheiding van gemelde buitenplaats 
 Meyenhagen en aanhoorige landerijen aan 
 de westzijde is ten halven sloot tusschen de Mey- 
10 enhaagsche of Oldenbrandenburgsche Laan en het 
 goed Molenzicht gelegen, op welke halve sloot aan 
 de zijde van Meyenhaage zij comparanten almede 
 geen actie, recht of pratensie nog possessie susti- 
 neren maar dezelve erkennen aan den welgemelde 
15 heer Jan Wolters van de Poll in eigendom 
 te competeren en ten uiterste te vreede te zijn, 
 dat de hoog wel geb[oren] heer Jan Wolters 
 van de Poll zig wel heeft willen te vreede hou- 
{blad 7} 
1 den dat met dit hun declaratoir de aangeheeven 
 proceduuren zouden cesseeren met compensatie  
 van kosten. 
 Verzoekende de comparanten hiervan acte, 
5 die deze is, en consenterende dat de grosse daarvan 
 aan de hoog welgeb[oren] heer Jan Wolter van 
 de Poll werde ter hand gesteld. 
 Aldus gepasseert binnen Utrecht ter presen- 
 tie van Henricus Martinus Beeckman en 
10 Laurans Kuiper als getuigen die de minute 
 dezes benevens de comparanten en mij notaris 
 mede ondertekend hebben. 
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    't Welk ik betuige,  
 {w.g.:}  H.J.van Loenen      
15    koninglijk notaris. 
 
 
 inventarisnummer: 11 
31 juli 1486.  Verklaring ten overstaan van het gerecht van Oostbroek en De Bilt door de erfgenamen van 
Albert Zwaencker inzake de rechten van diens in het buitenland vertoevende zoon Jan op de 
nalatenschap van zijn vader. 
 
1. Alle den genen die desen brieff sellen sien off (horen lesen) doe wij verstaen Pouwels Jan Evertsen, 
2. schout, Ghijsbert Jan Eerstensoen, Goesen Janss[oon] ende Ghijsbert Hermanssoen, bueraede optie 
3. Bilt in des abts gerecht van Oestbroeck dat voir [ons] quamen in 't gerecht voirscr[even] Henrick 
4. Gerijtsoen en[de] Emmgen sijn huysvrouwe ende Claes Aelbert Zwaenckerssoen ende geloefde 
5. mit gesamender hant en[de] elcx voir all ende ongescheyden voir hair en[de] haire[n] erfgenamen 
6. aen handen Gerytgen Aelberts Zwaenckers weduwe dat sij Jan Aelbert Zwaenckers 
7. die nu uuten lants is, alsoe goet hebben sell dat eerste dat hij binnen lant gecomen 
8. is dat hij mede beroien sell van alle goets erfenisse ende besterfenisse, ruerende ende 
9. onruerende, sculden en[de] onsculden, gout, sulve, gemunt en[de] ongemunt als hem aengecom[en] 
10. is van dode Aelbert Zwaencker sinen vader soe sij Jans goet vander erfenisse sijns 
11. vaders noch ouder hebben.  Ende want saecken dat sij dat des niet en deden ende 
12. Jan voirs[creven] niet soe goet hebben en conste dat hij beroien woude van der erfenisse voirs[creven] 
13. soe wel cost, scaede, letsel, hinder ofte moyenisse dat Gerijtgen off haer erfg[enamen] voirs[creven] 
14. dan dairbij leden ofte om deden alle dien cost en[de] scaede die sij dan dairbij leden 
15. ofte om deden, dien geloven wij samentlijck elcx voir allen[de] ongesceyden van ons ende 
16. onsen erfgenamen, die selve Gerijtgen voirs[creven] huere erfg[enamen] op te rechte[n] en[de] wel te 

betael[en] 
17. ende des hem te gelov[en] tot haers selffs simpelen woirden sonder enig[en] eedt van hem te 
18. (te) nemen en[de] dair en sellen wij niet tegen seggen, doen noch doen doen mit hoiren recht 
19. geestelijck noch weerlijck sonder argelist. Ende kenisse der wairheit soe heb ick Pouwels 
20. Jan Evertsen schout voirs[creven] desen brief besegelt mit mijnen segell van des gerechts wegen 
21. over mij selv[en] ende mede over die bueren voirs[creven] om haere bede will. Ende wij buerrade 
22. voirs[creven] oirkonden dit onder des schouten segell voirs[creven] en[de] wij hebben hem gebeden 
23. desen brieff mede over ons te besegelen mit sinen segell want wij dairmede over en[de] 
24. aen waeren dair die aldus gesciede gelijck voirs[creven] staet des 't henen oirkonde.  Gegeven 
25. in 't jair ons Heren dusent vierhondert sesendetachtich des manendags nae sunte Jacop 
26. dach. 
{opschrift:} 
 Belof van verticht 1486. 
 
 
 inventarisnummer: 12 
11 februari 1501.  Akte van attestatie voor het gerecht van Oostbroek en De Bilt door Evert Lambertsz. 
en Goesen Jansz. betreffende de beterschap van een stukje land. 
 
1 Wij Pauwels Jan Meertenss[oen] schout, Ghijsbert Hermanssoen ende Adriaen Ghijsbertssoen 

bueraide optie Bilt in des abts 
2 gherecht van Oesbroick, doen kont allen den ghenen die desen onsen brieff sellen zien off hoe[re]n 

lesen off dair hij getoent 
3 ende ghepresentiert zell werd[en] ende certificieren enen ygeliken van die recht wairheyt dat opten 

dach van huiden 
4 voir ons ghecomen zijn in haren prope[re]n p[er]sonen Evert Lambertssoen ende Goessen Janssoen 

ende zij tuichden bij 
5 horen eede myt opgherichten vinge[re]n volstaestz eedts lijflick aen den heilighen die wij 

volkomeliken van hem 
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6 ontfermen, zoe zij dair mitten recht van Mielis Ghijsbertssoen toe gebrocht wae[re]n, dattet omtrent 
neghen jair 

7 geleden es nae horen besten onthouden, dat zij dairbij over ende aen waren aldair Ghijsbert Peterszoen 
Veust{?} 

8 den voirgenoemden Melis Ghijsbertsz[oen] die betersscap van een stuckgen lantz gelegen aen De Bilt 
opten pacht van 

9 drie mudde roggen 's jaers die dair uuyt gaen. Ende dat hij hem van die betersscap van den erffpacht 
van d[en] 

10 lande terstont ve....de en[de] betaelde dair Ghijsbert Peterss[oen] mede thevreden was. En[de] want 
men in allen 

11 nogthans enigen saken schuldich is getuichenisse der wairheit the geven zonderlinge als men des 
v[er]socht wort 

12 ende .... metten recht. Dairop versocht zijnde heb ick, Pauwels Jan Meertenss[oen] schout voirs[eyts] 
desen brieff 

13 besegelt myt mijnen zegele van des gherechts wegen over mij zelven ende mede over die bueraide 
14 voirs[creven] om hoe[re]n bede wille. Dat wij bueraide voirg[enoemt] oirconden ende tuighen onder 

des schouten segele 
15 voirs[creven] ende heb[be]n hem gebeden desen brieff mede over ons the besegelen myt zijnen zegele, 

want wij dair 
16 mede over ende aen waren dair dit geschiede, gelijck hier voirbes[creven] stait. Geg[even] in 't jair ons 

H[eren] duysent vijfhondert een opten elften dach in februario. 
{opschrift:} 
 3 of 4 m[ergen] gecoft 
 van Volckens[oen] 
 1501. 
 
 
 inventarisnummer: 13 
31 mei 1584.  Overdracht voor het gerecht van Oostbroek en De Bilt door Jan Ghijsbertsz. aan Antonis 
Volkensz. van de beterschap over drie morgen land, gelegen ten oosten van de Haecksteech (Eerste 
Brandenburgerweg). 
 
1 Allen den gheenen die des[en] brieff sellen sien off horen leesen doen wij verstaen, Dirck Janss[oon], 

schout, Willem Aelbertss[oon] ende Andries van 
2 Schayck, schepen[en] opte Bildt, in des ........{?} des abts gerechte van Oostbroeck, dat voor ons quam 

in 't gerechte Jan Ghijsbertszoon 
3 transporteeren, cedeeren ende gaff over voer hem en[de] sijne erffgen[amen] Antonis Volkenss[oon] 

ende sijne erffgenamen die beterschap van  
4 zeecker p[er]ceele landts groot omtrent drie mergen, so groot ende cley[n] 'tselve gelegen leyt in desen 

gerechte van de Bildt, daer 
5 Henrick Janss[oon] oostwerts boven ende die Haecksteech westwerts beneden naestgelant sij[n].  Ende 

hij comp[ar]ant verteech daeroff 
6 ende va[n] alle rechts ende toeseggens hij daerae[n] hadde, ende mede va[n] alle[n] brieve[n] die 

daeroff ruerende sijn tot behoeff 
7  van Antonis Volkenss[oon] voernoemt, alse schepene[n] wijsden dat recht was en[de] hij met recht 

schuldich was te doe[n] ende dat die gift 
8 ende verticht met de[n] recht stedicheyt hebben ende houd[en] sall, belovende dieselve beterschap der 

voerss[creven] drie merge[n] 
9 landts te vrijen ende te waere[n] als erffcoop recht is nae recht ende gewoonte van d[en] lande op 

alsulcke pacht va[n] drie 
10 mudden roggen des jaers als het weeshuys binne[n] Utrecht ende Willem Aelbertss[oon], respective 

van oudts daerop ende uut hebben 
11 ende anders alle voerco[m]mer ende voerplechte[n] off te doen, sonder arch.  Des t' oorconde hebbe 

ick, Dirck Janss[oon], schoudt voirss[creven], 
12 mijne[n] segell van des gerechts weege[n] over mij[n] selve[n] ende mede over die buere[n] ende 
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schep[enen] voirn[oemt] t' haerder bede bened[en] uuthangen[de]  
13 aen des[en] brieff gedae[n], dat wij schepene[n] oorcond[en] ende tuyge[n] onder des schoute[n] segell 

voirss. ende hebben t'oorconde vandie[n] 
14 dit elcx onderteyckent met ons selffs hant.  Actu[m] op De Bildt in 't jaer ons Heere[n] duysent 

vijffhondert vierendetachtich 
15 opte[n] leste[n] dach in mey stilo veteri. 
16 Ond[erscreven] bij Wille[m] Aelbertss[oon] Dame[n] Waell {?} 
17 Ond[erscreven] bij Andries van Schayck. 
{opschrift:} 
 3 m[ergen] op Tonis Volkenss[oen] 1584. 
 
*regel 3:  beterschap = overwaarde. 
 
 
 inventarisnummer: 14 
13 februari 1573.  Transport voor het gerecht van Oostbroek door Jan Jansz. Geylick aan zijn zwager 
Cornelis Remmertsz. van zijn aandeel in de nalatenschap van zijn ouders, bestaande uit een gedeelte der 
landen gelegen ten westen van de Haecksteech (Eerste Brandenburgerweg). 
 
1 Allen den ghenen die desen brieff zellen zien off horen leesen doen wij verstaen Dirck Janssoen, 

schout, Jan Aelberts[soen] en[de] Jan Peters[soen], 
2 schepenen op de Bildt in mijns ed[elen] heeren den abts gerechte tot Oostbroeck, dat voor ons quam in 

't gerechte Jan Jans[soen] 
3 Geylinck.  Transporteerden, cedeerden en[de] gaff over voer hem en[de] sijne erffge[naemen] [aan] 

Cornelis Remmerts[soen] sijnen swager, alse alsulcke 
4 portie, lotinge en[de] gedeelte der landen alse hem, comp[ar]ant, bij lotinge ofte divisie enichsins 

aengecomen, aenbestorven  
5 ende toegevuecht is, overmits dode ende afflijvicheyt zijns vaders en[de] moeders z[aliger] 

geda[chtenis], zo groot ende cleyn all 't selve 
6 met bepotinge en[de] geboomte daer op staende en[de] met allen anderen sijnen toebehoren, staende 

en[de] gelegen is in 
7 desen gerechte, opstreckende van Antonis Janss[oen] Geylinck, sijns broeders hoffstede, tot aen 

Luchtensteyns lant toe,  
8 daer die Haecksteech oostwerts en[de] die Bischopswech eensdeels, en[de] eensdeels Willem 

Jans[soens] kynderen, westwerts naest  
9 gelegen zijn.  Ende hij, comparant, verteech daer off en[de] claerlick van alle rechts ende toeseggens 

hij daer aen hadde, 
10 ende mede van alle brieven die daer off ruerende zijn, tot Cornelis Remmertssoon's behoeff 

voergenomt, alse schepenen 
11 wijsen dat recht was en[de] hij met recht schuldich was te doen, ende dat die gift ende verticht mit den 

rechten 
12 stedicheyt hebben ende houden zall.  Belovende hij, comparant, d'selve landen ende goederen 

voergenomt te vrijen en[de] 
13 te waeren als erffcoop recht is nae recht en[de] gewoonte van den lande ende alle voercommer ende 

voerplechten off te 
14 doen.  Dat gedaen sijnde ter zelver tijt, gaff ende maecte Jan Janss[oon] Geylinck, comparant 

voers[creven], noch nae sijnen 
15 overlijden Jannichgen, des voers[creven] Cornelis Remmertssoons dochter, sijns comparants nicht, een 

halff mud roggen jaerlicx,  
16 die hij comparant des jaers ten erffpacht heeft uuyt zeeckere landen ende goederen in desen gerechte 

gelegen 
17 naest Meyenhagen, die Ghijsbert Meliss[oon] tegenwoordich possiderende is.  Jannichgen voerscreven 

't selve halff mud roggen 
18 jaerlicx erffelick ende ewelick terstont nae sijns comparants overlijden als haer vrij eygen te heffen, 

bueren ende 
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19 te ontfangen, mit conditiën, indien Jannichgen voernomt voer sijnen overlijden quame te sterven, dat 
hij, comparant, 

20 will ende begeert dat hoer erffgenamen in plaetse van hoer d'selve alsdan heffen, bueren ende genieten 
sellen 

21 in gelijcker vuegen off zij sijns comparants doot beleeft hadde  sonder arch.  Des t'oirconde heb ick 
Dirck 

22 Janss[oon], schout voers[creven], mijnen zegel van des gerechts wegen over mijn zelven en[de] mede 
over die schepenen voergenomt 

23 t'hoerder bede en[de] om gebrecx wille hoerluyder segelen op dese tijt, hier beneden uuthangende, aen 
desen brieff gedaen 

24 't Welck wij schepenen oerconden en[de] tuygen onder des schouten zegel voers[creven] ende hebben 
des t'oirconde desen brieff 

25 elcx onderteyckent mit ons zelffs hant. 
 Gegeven in 't jaer ons Heeren duyzent vijff hondert drie ende t' seventich, 
26 opten dertienden dach in februario. 
27 Bij mijn Jan Peterss[oon] ondert[eykent] bij Jan Aelbertss[oon]. 
 Ende zijn verschillend gemaakt, de meeste afgekort, enkele gewoon. 
{opschrift:} 
 Transport Jan Geyling van 
 't landt naest Meyenhage 
 1573. 
 Transport Meyenh[age] 1573 
 en[de] .. 
 
 
 inventarisnummer: 15 
31 mei 1734.  Transport voor het gerecht van Oostbroek  door de erven van Joost Andriesz. van Vuren 
aan Izaak van Schoonhoven van 4 morgen land gelegen ten noorden van de Bisschopswetering 
(Groenekanseweg). 
 
1 Wij Antoni Nicolaas Keppel schout, Hendrik van Barnevelt en Gijsbert van Resant, schepenen van 
2 de ambachtsheerlijkheyd Oostbrouk en De Bild, m[eeste]r Antoni Keppel's geregt, doen kond dat voor 

ons kwamen in den geregte Mer- 
3 richjen Antonis, weduwe en boedelhardster van Joost Andriesse van Vuren, en Jan Joosten van Vuren 

voor sijn selven en als man en voogd 
4 van sijn huysv[rouw] daar hij geboorte bij heeft, item Antoni Joosten van Vuren met Aaltje van Dijk, 

egtelieden, mitgaders Andries Joosten van 
5 Vuren, mede voor sijn selven en als man en voogd van sijn huysv[rouw] daar hij geboorte in leven bij 

heeft, en hun te samen sterkmakende en 
6 de rato caverende voor haarlieder dogter en suster Johanna Joosten van Vuren. Sijnde de voornoemde 

Jan, Antoni, Andries en Johanna 
7 Joosten van Vuren kinderen en eenige erffgenamen van den voorn[oem]den overleden Joost 

Andriessen van Vuren, en door den selven aan de eerste 
8 comparante in huwelijk verwekt, en verklaarden te cederen, transporteren en in volkomen eygendom 

over te geven aan en ten behoeve van 
9 de h[ee]r en m[eeste]r Isaäk van Schoonhoven, adv[ocaa]t voor den ed[ele] Hove van Utrecht, sekere 

ontrent vier mergen bouwland, sijnde vrij allodiaal goed, dog so groot 
10 en kleyn deselve gelegen sijn onder desen geregte ter noordzijde van de Bisschops Weteringe, 

streckende van de Bisschopsweg tot agter aan 
11 't land van Jan Claasen Staal, daar oostwaards de h[ee]r Gerard van Voorst, hoofdofficier der stad 

Amersfoort en Juffr[ouw]en van Voorst, ende 
12 westwaards den voorn[oem]de Jan Claassen Staal naastgeland sijn of wie met regt daar naastgeland 

mogten wesen, dat met sodanige geregtigheden 
13 en servituten als daar aan en toe specteren en specialijk dat op dit getransporteerde geen beystede sal 

mogen sijn, maar blijft dat regt aan 
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14 het land dat den voorn[oem]den h[ee]r en juff[rouw]en van Voorst naast dit getransporteerde hebben 
leggen ende comparanten renuntieerden en ver- 

15 tegen van 't voorschreve getransporteerde land, mitsgaders van alle actie, regt en toesegginge henlieden 
enigsints daaraan gecompeteerd hebbende 

16 mede van de bescheyden daar van sijnde ten behoeven voornoemd.  Beloofden ook het gemelde 
getransporteerde yder in sijn prive voor 't geheel te 

17 sullen vrijen en waren als regt en alhier te Utrecht gebruykelijk is, bekennende mede van de totale 
koop en randsoenpenn[ingen] daar voor belooft 

18 voldaan en betaald te sijn, den voornoemden heer adv[ocaa]t van Schoonhoven daarvan bij desen 
quiterende, na dat ons gebleken is de betaling van  

19 den 40[ste] penn[ing].  Alles sonder arg, gepasseerd op De Bild in 't jaar ons Heren eenduysend 
sevenhonderd en vierendartig den eenendertigsten may. 

20 In kennisse der waarheyd is dese met des schouts segel besegeld en door onsen secretaris deses geregts 
ondertekend aldus. 

21 {w.g.:}  D.Keppel secr[e]t[ari]s 
    1734.                    
{opschrift buitenzijde:} 
 Transport  
 van de h[ee]r en m[eeste]r Isaak  
 van Schoonhoven. 
 
 
 inventarisnummer: 16 
18 april 1797.  Akte van hypotheek, groot 17.000 gulden, ten behoeve van Glaudina Haesbroek, weduwe 
van David Hoesch, en ten laste van Jan Wolters van de Poll op de buitenplaats Jagtlust. Met 
aantekeningen over de aflossing d.d. 1803 (kopie in 4 bladen). 
 
{blad 1} 
1 Custing-brief 
2 groot in capitaal      17.000.-.- 
3 ten laste van 
4 den wel edel gestrenge heer meester Jan Wolters van 
5 de Poll, oud-raad en oud-schepen der stadt 
6 Amsterdam etc[etera] etc[etera] 
7 en ten behoeve van 
8 mevrouwe Gladina Haesbroek, 
9 weduwe van de heer David Hoesch 
10 in dato 18 april 1797. 
{blad 2} 
1 Wij, Jan Bos, loco den schout, Cornelis Kouwenhoven en Cornelis Ram, schepe- 
2 nen van Oostbroek en De Bilt cum suis, doen te weeten, dat voor ons kwam in den gerechte, den 

weled[el] gestr[enge] heer en m[eeste]r Jan Wol- 
3 ters van de Poll, oud-raad in de Vroedschap en oud-schepen der stadt Amsterdam, dewelke verklaarde 

zo voor zich zelve en als man 
4 en voogd van zijn huisvrouw, oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van vrouwe 

Glaudina Haesbroek, weduwe 
5 van de heer David Hoesch, een capitaale somma van zeventienduysent guldens Hollands courant, 

spruitende uit restant 
6 van koop- en randsoenpenningen van het hier na te meldene hypotheecq, op heden aan hem 

getransporteerd, renuntieerende mits- 
7 diens van de exceptiën van geen waarde genoten te hebben, error in calculo en van alle anderen onse 

contrariën, belovende van gemelde 
8 somma interessen te zullen betalen, naar advenant van vier en een half procento in 't jaar, die hadden 

aanvang nemen zullen met 
9 primo may eerstkomende en geduuren zullen tot de volle voldoeninge en effectuele aflossing van het 
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voormelde capitaal, van 
10 welke afdragt eerstkomende jaaren jaarlijks met een somma van tweeduysend guldens en in 't negende 

jaar met een somma 
11 van eenduysend guldens, telkens op den vervaldag der renten, en dit met bijlegging van de alsdan 

verscheene intressen naar advenant van capitaal zal 
12 moeten geschieden, zonder eenige verdere denuntiatie, zulks het geheele capitaal zal moeten weesen 

afgelost op den 1en may des jaer 1806.  Tot naarkoming 
13 en voldoening van 't geene voorschreeve is, verklaarden den heer comparant niet alleen te verbinden 

zijn persoon en goederen, maar stelde bovendien 
14 tot meerder zeekerheid van gemelde capitaal van zeventienduysend guldens en daar op te verschijne 

renten, tot een speciaal hypotheek en onderpand: 
15 desselfs buytenplaats Jachtlust, bestaande in een heerehuysinge, tuinmanswooning, koetshuis en 

stalling, met de aanhoorige plantagiën, 
16 bosschen, bladtgewasschen, tuinen en boomgaarden, vanouds genaamd den Uithof, naderhand 

Zijlwijk, nu Jachtlust, met eene daar aannexe huis- 
17 manswooning en twee bouwhuysen, waar van het eene zeedert weinig jaaren uit de grond nieuw is 

opgebouwt, met een bergschuur, bakhuys en scha- 
18 penhok, bouw- en weyland en heetvelden, bosschen, wallen en steegen, bepotingen en beplantingen 

daar op- en omstaande, alles staande en geleegen onder 
19 deesen gerechte, zijnde van ouds genaamd den Uithoff te Nieuwveen, te zamen groot omtrent vijf en 

tachtig morgen, strekkende uit de halve 
20 sloot zuidwaards naast de weg van de Bisschopswetering, noordwaarts op daar N:N: en de weg die 

naar Hees reid met het heetveld boven  
21 en N:N: beneden naast geland sijn.  Zijnde het gemelde hypotheek niet anders belast dan met al hoeren 

ordinairis ongelden, dorps- en 
22 polderlasten, mitsgaders een erfhuur van zes stuyvers en twaalf penningen uit de tien mergen heetveld 

gaande, aldus invoege hetselve op 
23 heeden aan den comp[ara]nt is getransporteerd geworden, en versogte den heer comparant, voor de in 

den inhoude deeses te mogen worden gecondem- 
24 neert, en dat het gestelde hypotheek van bovengemelde somma van zeventienduysend guldens en daar 

op te verschijne renten, mogte 
25  worden verklaard te sijn verbonden, pandbaar en executabel, 't welk bij deese is geschied. En opdat dit 

vast en staade blijve, zo hebben wij, schepenen 
26 voornoemt, deesen met des gerechtszegel bekrachtigdt, en door één onser meedegenoemde schepenen, 

loco den secretaris van des gerechtsweegen doen onderteekenen. 
27 Gegeven in 't jaar eenduysend zevenhonderd zevenennegentig, den achtienden dag van de maand april. 
28    In kenisse van mij, 
29 {w.g.:}  {onleesbaar}        
{blad 3} 
1 Van het capitaal in binnenstaande 
2 plachtbrief gemeld en daar op de verschenen 
3 renten tot den 1e dezer lopende maand 
4 voldaan en betaald zijnde, verklaare 
5 ik daarvoor te quiteeren bij deeze, con- 
6 senteerdende voords in de cancelleering 
7 van deese, en in de rooyeering van de 
8 minute ten registre van transporten 
9 en vestenissen van den gerechte van 
10 Oostbroek en De Bilt c[um] s[uis] dezen 14e 
11 may 1803. 
12 {w.g.:}    G. Haesbroek 
    Wed[uw]e D. Hoesch 
{blad 4} 
1 In gevolge het bovenstaande consent 
2 is de minute deezes ten register van trans- 
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3 porten en vestenissen van den gerechte van 
4 Oostbroek en De Bilt c[um] s[uis] geroyeerd en 
5 deeze gecancelleert, bij mij, secretaris van 
6 Oostbroek en De Bilt c[um] s[uis] op deezen 21e 
7 may 1803. 
 {w.g.:}   J.Bosman 
 
 
 inventarisnummer: 17 
29 januari 1640.  Transportbrief van vier morgen land, gelegen aan de Groenekan onder het gerecht 
Oostveen door Peter Claesz. ten behoeve van Gerrit Martensz. (kopie in 2 bladen). 
 
{blad 1} 
1 Transportbrieff van vier mergen 
 lants, gelegen aen [de] Groenekan, onder 
 de Akkerlanden, in date den 29en 
 january 1640. 
5 Gerrit Martens 
 29 1 1640 
{blad 2} 
1 Allen den gheenen, die desen brieff sullen sien ofte hooren lesen doen wij verstaen, Floris Uuyten 

Enghe, 
2 schout, Daem Gerritz[oe]n en[de] Willem Meynssoen, schepenen in des ed[el] eerw[aarde] heere 

Domproost t' Utrechts 
3 gerechte van den Oostveen, dat voor ons quam in 't gerechte, Peter Claessoen, woonen[de] in desen 

gerechte, 
4 ende heeft voor hem en[de] Hendrickgen Willemsd[ochte]r, sijn huysfr[ou], daer hij blijckende 

geboorte bij heeft, ende 
5 sijnen erffgenaeme, gecedeert, getransporteert en[de] overgegeven, als hij cedeerde, transporteerde 

ende 
6 overgaff bij desen, aen en[de] ten behoeve van Gerrit Martenss[oon], seeckere omtrent vier merg[en] 

lants, edoch 
7 soo groot en[de] cleyn, deselve gelegen sijn in desen gerechte in de Ackerlanden, streckende van d' 

oude 
8 Bisschopsweteringe tot aen het lant van Jan Thijmans[oon] toe, daer de ed[ele] heeren deecken en[de] 

cap[itte]le ten 
9 Dom t' Utrecht boven, ende Cornelis van Meerenborch, ofte daer hij het met recht gelaten heeft, 

beneden 
10 naest gelant en[de] gelegen sijn.  Ende hij comp[aran]t, renunchieerde en[de] verteech daer aff, en[de] 

claerlijck van 
11 allen actiën, rechten en[de] toeseggens hij daeraen hadde, mitsgaders van allen brieven en[de] 

bescheyden daeraff 
12 roerende en[de] spreecken[de], alles ten behoeve van Gerrit Martenss[oon] voornoempt ende sijnen 

erffgenamen. 
13 Belovende hij, comp[aran]t, dit voors[chreven] getransporteerde lant te vrijen en[de] te waeren opte 

lasten van een duysent 
14 gulden capitaels ten behoeve van Aernt van der Eem, daerop geves-ticht, ende anders allen voorcom- 
15 mer en[de] voorplechten aen te doen als 't erffcoopsrecht es naer recht en[de] costume van [den] landen 

ende stichte 
16 van Utrecht.  Bekennen[de] mede hij comp[aran]t voorts ter saecke deses opdrachts ten vollen voldaen 

ende 
17 betaelt te wesen, soo in gelde als dat den voors[chreven] Gerrit Martens[oon] tot sijnen laste nemen 

sall, als hij 
18 tot sijnen laste neempt bij desen seeckere rentebrieff van vierhondert gulden hooftsoms en[de] 

jaerlycxe 
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19 renthen van dien, die Henrick Janss[oen] op hem, comp[aran]t, spreecken[d]e heeft, daer van de 
renthen tot laste 

20 van hem, Gerrit Martenss[oon], inganck genomen hebben opten eersten january sesthienhondert ende 
21 veertich, sonder arch.  Des t' eenen oirconde hebbe ick, Floris Uuyten Enghe, schout voorn[oem]t, voor 

mij 
22 selven en[de] van wegen en[de] deur begeeren van [de] voors[chreven] schepenen die niet gewoon sijn 

segell te gebruycken 
23 ...............{laatste regel(s) weggevallen op kopie}. 
 
 
 inventarisnummer: 18-1 
5 december 1646.  Transport voor het gerecht van Oostveen door het Domkapittel te Utrecht aan 
Gerbrand de Beer van een lange smalle akker genaamd "De halve Hoeve", gelegen ten noorden van de 
Bisschopswetering (Groenekanseweg) tot de Nieuwe Wetering toe te Oostveen (Maartensdijk). 
 
1 Allen den genen die desen sullen sien ofte hooren lesen  
2 doen wij [ver]staen Floris Uytten Enghe schout, Willem Breijnsz. en[de] Goyert Jacobsz.  
3 schepenen in de Oostveen, in des Domproostdijen t' Utrechts gerechte, dat voor ons 
4 gecomen is in 't gerechte Willem Willemsz. Lobe schout ten Dom t' Utrecht als 
5 speciael gemachtichde van [den] ed[ele] heeren vice Domdeecken en[de] cap[ittu]le ten Dom 
6 t' Utrecht volgens procura[tie] van date den 6en juli 1646 alhier geëxhibeert, transpor- 
7 teerde en[de] gaff over in voor[schreven] qua[lite] aen en[de] ten behouve van [den] e[dele] heere 

Gerbrant de 
8 Beer, raedt in [den] vroetschap der stadt Utrecht voor hem, sijn erven en[de] nacomel[ingen] 
9 een langen smallen acker lants gelegen onder den gerechte van Oostveen gen[aem]pt  
10 "De halve Hoeve", strecken[de] van des Bisschops Weteringe totte Nieuwe Weteringe 
11 toe, daer boven oostw[aerts] Corn[elis] Jansz. en[de] beneden westwaerts Corn[elis] Stuyff ofte 
12 daer sij 't met recht gelaten hebben naestgelant sijn, sulx 't selve bij Jan Adriaensz.  
13 jegenwoordich gebruijckt wort. Ende belooffde hij comp[aran]t in qua[lite] als boven 't voor[schreven]  
14 lant te sullen vrijen en[de] waren als erffcoop recht is in [den] lande van Utrecht. 
15 Renuncieren[de] ten behouve als voren van alle actie, recht en toeseggens sijne 
16 principalen voors. aen eenichsints competeren[de] mitsg[aders] van alle brieven ende munimenten 

voors. van 
17 sprekende, bekennen[de] dat sijns comp[aran]t[en] p[rincip]alen de totale cooppenningen vandien 

ontfangen 
18 hadden, sonder arch. In kennisse der waerheyt hebbe ick, schout,voorn[oem]t dese brieff 
19 besegelt, soo over mij selven van 't gerechts wegen, als mede over de voorn. schepenen, 
20 [ver]mits bede en[de] gebreck haerder segelen op dese tijt, ende tot meerder sekerheyt is 
21 dese bij onsen secretaris ondertekend. Gedaen in 't jaer ons Heeren duysent ses hondert  
22 ses ende veertich den 5en decembris.  
23 In kennisse van mij, 
 {w.g.:}  L. Zwaerdecroon 
    1646. 
{opschrift:} 
1 Transportbriev van een  
 lange smalle acker lands on- 
 der den gerechte van Oostveen,  
 bij Jan Adriaanse gebruykt ge- 
5 worden ten behoeven van de h[ee]r  
 Gerbrand de Beer. 
 1646 5-12 
 
 
 inventarisnummer: 18-2 
5 december 1646.  Transport voor het gerecht van Oostveen door het Domkapittel te Utrecht aan 
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Gerbrand de Beer van een lange smalle akker genaamd "De halve Hoeve", gelegen ten noorden van de 
Bisschopswetering (Groenekanseweg) tot de Nieuwe Wetering toe te Oostveen (Maartensdijk). 
 
1 Allen den genen die desen sullen sien ofte hooren lesen  
2 doen wij [ver]staen Floris Uytten Enghe schout, Willem Breijnsz. en[de] Goyert Jacobsz.  
3 schepenen in de Oostveen, in des Domproostdijen t' Utrechts gerechte, dat voor ons 
4 gecomen is in 't gerechte Willem Willemsz. Lobe schout ten Dom t' Utrecht als 
5 speciael gemachtichde van [den] ed[ele] heeren vice Domdeecken en[de] cap[ittu]le ten Dom 
6 t' Utrecht volgens procura[tie] van date den 6en juli 1646 alhier geëxhibeert, transpor- 
7 teerde en[de] gaff over in voor[schreven] qua[lite] aen en[de] ten behouve van [den] e[dele] heere 

Gerbrant de 
8 Beer, raedt in [den] vroetschap der stadt Utrecht voor hem, sijn erven en[de] nacomel[ingen] 
9 een langen smallen acker lants gelegen onder den gerechte van Oostveen gen[aem]pt  
10 "De halve Hoeve", strecken[de] van des Bisschops Weteringe totte Nieuwe Weteringe 
11 toe, daer boven oostw[aerts] Corn[elis] Jansz. en[de] beneden westwaerts Corn[elis] Stuyff ofte 
12 daer sij 't met recht gelaten hebben naestgelant sijn, sulx 't selve bij Jan Adriaensz.  
13 jegenwoordich gebruijckt wort. Ende belooffde hij comp[aran]t in qua[lite] als boven 't voor[schreven]  
14 lant te sullen vrijen en[de] waren als erffcoop recht is in [den] lande van Utrecht. 
15 Renuncieren[de] ten behouve als voren van alle actie, recht en toeseggens sijne 
16 principalen voors. aen eenichsints competeren[de] mitsg[aders] van alle brieven ende munimenten 

voors. van 
17 sprekende, bekennen[de] dat sijns comp[aran]t[en] p[rincip]alen de totale cooppenningen vandien 

ontfangen 
18 hadden, sonder arch. In kennisse der waerheyt hebbe ick, schout,voorn[oem]t dese brieff 
19 besegelt, soo over mij selven van 't gerechts wegen, als mede over de voorn. schepenen, 
20 [ver]mits bede en[de] gebreck haerder segelen op dese tijt, ende tot meerder sekerheyt is 
21 dese bij onsen secretaris ondertekend. Gedaen in 't jaer ons Heeren duysent ses hondert  
22 ses ende veertich den 5en decembris.  
 {w.g.:}  In kennisse van mij, 
    L. Zwaerdecroon 
    1646 
{opschrift:} 
1 Transportbriev van een  
 lange smalle acker lands on- 
 der den gerechte van Oostveen,  
 bij Jan Adriaanse gebruykt ge- 
5 worden ten behoeven van de h[ee]r  
 Gerbrand de Beer. 
 1646 5-12 
 
 
 inventarisnummer: 19 
17 mei 1808.  Transport voor het gerecht van Reyerscop-Kreuningen door Adriaan Hogeveen aan 
Matthijs en Dirk Knijff van twee morgen land gelegen aan de Blindeweg in Reyerscop-Kreuningen. 
 
1 Wij m[eeste]r Jan Sluyterman schout, Tijmen Hamoen  
2 en Jan van Veen scheepenen, doen cond: dat voor ons kwam in den gerechte Cornelis 
3 van Berkestein, bode dezes gerechts, als hiertoe specialijk gemachtigd en geauthoriseerd, door  
4 den weled[ele] heere Adriaan Hoogeveen, ontvanger der onbeschreeven middelen der stad Amers- 
5 foort en derzelver vrijheid met Isselt, volgens procuratie geïnsereerd in de koopcedulle van 't na- 
6 beschreeven land, den 12 maart 1808 te Utrecht voor den notaris Philip Christian Popp en getui- 
7 gen gepasseerd, alhier vertoond en ten registre van transporten, plechten  [etceter]a geregistreerd, 
8 welke uit krachtte zijner procuratie, in den name van den heere constituant verklaar- 
9 de te cedeeren, transporteeren en in vollen en vrijen eigendom over te geeven aan en ten 
10 behoeve van Matthijs Knijff en Dirk Knijff, wonende onder Harmelen, en wel aan ieder  
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11 voor de helfte, twee mergen lands, thans als hooiland gebruikt geweest, of zo groot 
12 en klein dezelve gelegen zijn, onder den gerechte van Reierscop Kreuningens gerecht, 
13 gemeender voor met twee mergen dito land aan de Blindeweg, onder den gerechte van den 
14 Indijk, mede door de voornoemde M. en D. Knijff, van den heere origineele transportant aangekocht 

zijnde de 
15 geheele 4 mergen beland ten noorden en westen de heer m[eeste]r Jan Jacob van Westreenen, heere 

van Sterkenburg, 
16 ten zuiden Tijmen Hamoen, ten oosten de Chirurgijn Jan Zaad, en gedeeltelijk W. Hazendonk, of wie 

anders met 
17 recht daar naast geërfd en geleegen mochten zijn, zijnde vrij allodiaal goed, niet anders belast dan met 

's hee- 
18 ren schattingen en ongelden, daar uit volgende, het nieuwe stelzel van belasting geheven wordende. 

Midsga- 
19 ders molengelden, buur- en dorpslasten daaruit gaande. Voords met al het geen daaraan, op aard- en 

nagel- 
20 vast is, en met zodanige gerechtigheden, vrijdommen en servituten, overpaden, overwegen en 

banwerken 
21 als daartoe en aan van ouds tam active quam passive specteeren, invoegen hetzelve bij den heer 

originee- 
22 len transportant tot hiertoe is gepossideert geweest. Renuntieerende hij comparant in zijne qualiteit van 
23 den eigendom van 't getransporteerde en van alle actie, recht en toezeggen, dat zijn heer principaal daar  
24 aan eenigzinds gecompeteerd heeft ten behoeve voornoemd. Belovende het getransporteerde, jegens 

allen 
25 en eenen iederen, voor alle op- en aanspraak, ten koste en laste van zijnen heer principaal, te zullen 

vrij- 
26 en en waren, als recht en gebruikelijk is. Bekennende voords dat de beloofde kooppenningen, ter 

somme 
27 van vijfhonderd vijf en zeventig gulden, bij het passeeren der koopcedulle, volgends den inhoude 

derzelver 
28 zijn betaald, en dus ten vollen voldaan. Alles zonder arch. 
 
29 En opdat dit vast en stade blijve, zoo hebben wij deezen, met der schouts zegel bekrachtigd, en door 

on- 
30 zen substitut secretaris, doen ondertekenen, deezen 17en mai 1808  
31 In kennisse van mij, 
 {w.g.:}  M.J. van Buuren 
    junior 
    subs[tituu]t schout secr[e]t[ari]s. 
{opschrift:} 
1 Transport  
 van twee mergen land  
 onder den gerechte van  
 Reierscop Kreuningen. 
5 De Weled[ele] heer Adriaan van Hogeveen,  
 ten behoeve van  
 Matthijs en Dirk Knijff. 
 In dato 17 mai 1808. 
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Naamregister 
 
Adam (Daem) Gerritsz, 71. 
Adriaen Gijsbertsz. (buurraad), 65. 
Aert (Aernt) Anthonisz. (Thonisz.), 16-18, 20, 28-29, 48-52, 54. 
Amerongen tot Sandenburch, D.B. van, 48. 
Ammoreus, Cornelis, 7, 46, 61. 
Anthonia, vrouw van Evert Aertsz., 18, 21. 
Anthonis Aertsz., 19-21, 28-29. 
Anthonis Loefsz., 16, 17. 
Anthonis Volkensz., 22-23, 66-67. 
Anthonis Willem Ghijsen (schepen), 24. 
Arnt Petersz., 16. 
Asch van Wijck, H. van, 39. 
Baern, Jacob van (abt Oostbroek), 18, 20-22, 28. 
Balbian van Doorn, Elisa Cornelis Unico de (notaris), 8-9, 11-15. 
Barneveld, Hendrik van (schepen), 29-30, 43-44, 68. 
Baye baron du Theill, Paull de la, 24-26, 40-41. 
Baye baron du Theil, Rijnoud Hendrik de la, 42. 
Beeckman, Henricus Martinus, 64. 
Beer, Gerbrant de, 72-73. 
Beest, Cornelis van (notaris), 60-61. 
Berkestein, Cornelis van, 73. 
Bieshaar, Willem, 10, 12, 14-15. 
Blommert, Fredrick, 24-25. 
Blommert, Godefridus, 24. 
Booij, Adrianus (notaris), 7, 54, 58. 
Bos, Jan (schepen), 69. 
Bos, T., 12. 
Bosch, Catherine Adrienne Jacqueline van den, 9, 12. 
Bosch, Elisabeth Jacoba Lucia van den, 9, 13. 
Bosch, Hendrik van den, 8, 10, 12. 
Bosch, Johanna Henriette Lucia van den, 9, 12. 
Bosch, Johannes van den, 9, 12-13. 
Bosch, Sophie van den, 9, 13. 
Bosch, Wilhelmina Jacoba Henriette van den, 9, 12. 
Bosch, Willem Joannes Petrus van den, 9, 13. 
Bosman, J., 47, 70. 
Broekhuysen, Pieter van (schepen), 61. 
Brouwer, H., 50, 52-53. 
Bruggen, Emmichen ter, 23. 
Bruggen, Henrick Jansz. ter, 22-23. 
Buuren jr., M.J. van, 74. 
Christina Adamsz. (Daemsz.), 28-29. 
Claas Jansz.  Stael, Claas Jansz. 
Cleef, Johan van (schout), 24, 40. 
Cloppenburg, Cornelia Margaretha, 59. 
Cornelia, dochter van Aert Anthonisz., 18. 
Cornelia, vrouw van Hendrik Adamsz. (Daemsz.), 29. 
Cornelis Dirksz. (schout), 21, 23-24. 
Cornelis Gijsbertsz., 16. 
Cornelis Hendriksz.  Cornelis Dirksz. 
Cornelis Jansz., 21. 
Cornelis Jansz., 72-73. 
Cornelis Remmertsz., 67. 



 81

 

 

Cors Dirksz.  Cornelis Dirksz. 
Couwenhoven (Cauwenshoven), Philips Cornelisz. van (schepen), 24, 42. 
Coxius, de weduwe  Leeuw, Elisabeth de 
Coxius, Catharina, 61.  
Coxius, Jan, 61. 
Coxius, Margaretha Elisabeth, 60. 
Cuylenborch, D.S., 49. 
Daem   Adam 
Dam, Helmert van, 62. 
Dam, Hendrik van (notaris), 6, 52. 
Damen, J., 11, 14. 
Deijk, Hendrik van (schepen), 61. 
Dirk Aertsz., 48. 
Dirk Jansz. (schepen, schout), 18, 22, 66-67. 
Dons, Hendrik (notaris), 31, 43. 
Doornenbal, P., 11, 14. 
Dorsschen, Splinter Gijsbertsz. van (abt Oostbroek), 17-18. 
Driebergen, Jacob Aertsz. van, 42. 
Dijk, Aaltje van, 68. 
Dijk, F. van, 11. 
Dijstell, Jan Joppen van den (schepen), 40-41. 
Eem, Aernt van der, 71. 
Egkens, Hillegonda, 43. 
Emmgen, vrouw van Hendrik Gerritsz., 65. 
Evert Aertsz., 18-21. 
Evert Lambertsz., 66. 
Ewijck, Jan Leonard van, 27, 39, 44-45. 
Ewijck, Johan Ciprianus van, 30. 
Ewijck, Johan Hendrik van (ambachtsheer), 37, 44, 58, 60. 
Ewijck, W.A. van, 60. 
Floor, J., 11, 14. 
Gheertruyt, vrouw van Wouter Anthonisz., 17. 
Geisweit van der Netten, Cornelis Justinus, 9, 12. 
Gerrit Aert Schayensz., 16. 
Gerrit Martensz., 71. 
Gerritje (Gerytgen), wed. van Aelbert Zwaencker, 65. 
Geylinck, Aue, 16-18. 
Geylinck, Anthonis Jansz., 67. 
Geylinck, Cornelis Petersz., 48-52, 54. 
Geylinck, Jan Jansz., 67-68. 
Gobius, Johannes Frederick, 55. 
Goesen Jansz., 16, 65-66.  
Goyer, erven van Dor de, 40. 
Goyert Jacobsz., 71-72. 
Graaf, Jacob Christiaan de (schepen/schout, notaris), 8, 46, 55, 57-58, 60. 
Greeff, Arnuldus de (schepen), 27, 44-45, 60. 
Greeff, Cornelis de (schepen), 40. 
Greeff, Gerrit de (schepen), 25. 
Greeff, Jacob Petersz. de (schepen), 41. 
Greeff, Peter de (schepen), 36. 
Gruyter, Willem de, 25. 
Gijsbert Jan Eerstensz., 65. 
Gijsbert Hermansz. (buurraad), 65. 
Gijsbert Joostensz. (schepen), 18. 
Gijsbert Melisz., 21-22, 28-29, 67. 
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Gijsbert Petersz. (Veust?), 66. 
Haesbroek, Glaudina, 69-70. 
Hamoen, Tijmen, 73-74. 
Hardenbroek, C. van, 53. 
Hazendonk, W., 74. 
Hellinck, Arent, 22. 
Hellinck, Dirk Matthijsz., 18, 20-22, 28-29. 
Hemert, Elizabeth Jacoba Lucia Junius van, 8-9, 12. 
Hendrik Adamsz. (Daemsz.), 28-29. 
Hendrik Gerritsz., 23. 
Hendrik Gerritsz., 65. 
Hendrik Jansz., 66. 
Hendrik Jansz., 71. 
Hendrikje (Hendrickgen) Willemsdr., 71. 
Herman Gerritsz. (schout), 17. 
Herman Gijsbertsz. (buurraad), 17. 
Heusden, Catharina van, 44. 
Heijer, E.J., 14. 
Hinlopen, Sara, 26, 30. 
Hoendervanger, Cornelis Johannes, 11-14. 
Hoesch, David, 7, 69-70. 
Hoevenaar, Adrianus (notaris), 61. 
Honders, Jan (schepen), 7, 55, 57, 60. 
Hoogeveen, Adriaan, 73-74. 
Hoop, Cornelis van der, 7-8, 27-28, 38-39, 45-46, 50-52, 59. 
Hoop, Gijsbert van der, 6, 51-52. 
Hoop, Hendrik van der, 6, 51-52. 
Houtman, D., 25-26, 36, 41-43. 
Houven, Anthonis (Thonis) Arrisz. van, 40. 
Houven, Arris (Arien) Pietersz. van, 40. 
Houven, Dirk Arrisz. van, 40. 
Houven, Hendrik Arrisz. van, 40. 
Houven, Poulus Arrisz. van, 40. 
Hovy, Jan, 6, 7, 52-54. 
Jacobgen, vrouw van Aert Anthonisz., 17, 20. 
Jacobgen Evertsz., 21. 
Jan Adriaensz., 72-73. 
Jan Albertsz. (schepen), 29, 67-68. 
Jan Armbrechtsz. (schout), 18, 20-21, 29. 
Jan Gerritsz. (buurraad), 17. 
Jan Goyertsz., 22. 
Jan Gijsbertsz., 66. 
Jan Petersz. (schepen), 67-68. 
Jan Tijmansz., 71. 
Jannigje (Jannichgen) Cornelisdr., vrouw van Jan Jansz. Geylinck, 67. 
Johan Gijsbertsz., 16. 
Joost Andriesz.  Vuren, Joost Andriesz. van 
Keppel, Anthoni (ambachtsheer), 25, 30, 43, 68. 
Keppel, Anthonius (schout), 41-42. 
Keppel, Anthoni Nicolaas (schout), 29, 43, 68. 
Keppel, D[aniël Alexander], 31, 37-38, 43, 45, 69. 
Keppel, Johan Anthonius (schout), 25. 
Keppel, Wouter Adriaen (schout), 36. 
Knijff, Dirk, 73-74. 
Knijff, Matthijs, 73-74. 
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Koets, Nellichie Peters, 32. 
Koff, Louis de (schout), 7, 57. 
Kol, Jan Jacob, 46-47. 
Koppers, Willem, 62-63. 
Kouwenhoven, Cornelis (schepen), 69. 
Kuiper, Laurans, 64. 
Lam, Lammert, 11. 
Leeners, Jan, 60. 
Leeuw, Balthasar de, 43. 
Leeuw, Diderick de, 26, 30-31, 43. 
Leeuw, Elisabeth de, 39, 44-45, 61. 
Leeuw, Jacob de, 27, 44. 
Letito, mevr. de, 35. 
Leijssuis, Henri Theodor, 9, 13. 
Lidth de Jeude, van, 10, 12, 14-15. 
Lobbrecht, Dirk van (notaris), 27. 
Lobe, Willem Willemsz., 71-72. 
Lochorst, heer van, 7. 
Loenen, Hendrik Jan (notaris), 63-64. 
Luten, Jan Jansz., 20. 
Lijnden, B.C.N., 55. 
Lijndrager jr., Pieter (notaris), 10. 
Lijsgen, weduwe van Willem Albertsz., 23. 
Malecontent, Gerrit Willemsz., 40. 
Maurik, Pieter van (schepen), 27, 45, 60. 
Meerburg Snarenburg, Johannes, 8, 11-14. 
Meerenborch, Cornelis van, 71. 
Melis Gijsbertsz., 66. 
Merrichje Antonisdr., wed. van Joost Andriessen van Vuren, 30, 68. 
Meijer, T., 12. 
Miltenburg, H., 11-12. 
Minnebeeke, Hendrik Jan van, 60. 
Mijdrecht, Anthony van (schepen), 60. 
Nassau, H.G. van, 52. 
Niezen, J.H., 11, 14. 
Normandi, Gabriel de, 58. 
Nijenrode, Henrick van, 23. 
Nijpoort, heer, 42. 
Nijpoort, wed. van Buyren, geb., 41. 
Ockeloen, Hendrikus, 11-14. 
Oostrum, Christina Hendrica van, 63. 
Oostrum, Cornelis van, 24, 63. 
Oud, Maria van, 26. 
Pappelendam, Arien Jansz. (schepen), 30, 37, 43-45. 
Peter Claesz., 71. 
Peter Evertsz., 21. 
Peternel, dochter van Aert Anthonisz., vrouw van Dirk Hellinck, 18, 22, 29. 
Philips Cornelisz.  Couwenhoven, Philips Cornelisz. van 
Philips Hermansz. (schepen), 23-24. 
Pit, A., 6. 
Poll, Jan Wolters van de, 7, 47, 54-55, 57, 60, 62-64, 69. 
Popp, Philip Christian (notaris), 73. 
Pouwels Jan Evertsz. (schout), 16, 65. 
Pouwels (Pauwels) Jan Meertensz. (schout), 65. 
Pauwels Gerritsz. (schepen), 21-22, 29. 
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Putten, Lodewijk van (schepen), 46, 61. 
Ram, Cornelis (schepen), 69. 
Reness, Evert van, 18. 
Renesse, J.A. van, 49. 
Resant, Gijsbert van (schepen), 30, 68. 
Reyer Frederiksz., 29. 
Ring, Hubertus, 57. 
Rombrecht Jansz., 16. 
Romondt, Diderik van, 58. 
Romond, Johan van, 26. 
Romond, J.L. van, 40. 
Romondt, J.H.N., 6. 
Rooij, R. de, 12, 14. 
Royaards, Herman Johan, 14-15. 
Royen, Geerichen van, 23. 
Rumst, Klaas van, 59. 
Ruijsch, Gerrit Johannes, 11, 14. 
Sanderson, Christiaen (schout), 27, 37-39, 44-46, 49-50, 58, 60. 
Sanderson Johansz., Christiaan, 59. 
Santen, Rutger van (schepen), 7, 57. 
Schayck, Andries van (schepen), 66-67. 
Schoonhoven, Catharina Martina van, 59. 
Schoonhoven, Cornelia Quirina van, 59. 
Schoonhoven, Isaacq van, 39, 44-45, 59, 68-69. 
Schoonhoven, Johanna Barbera van, 58. 
Schoonhoven, Theodora Eva van, 59. 
Schot, Johan (schepen), 25. 
Schroeff, Jan van der, 27-28. 
Schroeff, Otto van der, 27, 46, 61. 
Setten, Anthony van, 60-61. 
Setten, Catharina van, 60. 
Sluyterman, Jan, 73. 
Soest, Dirk van, 11, 14-15. 
Stael, Claes Jansz., 26, 31-32, 40-42, 48. 
Stael, Cornelis Claesz., 32, 36-37. 
Stael, Jan Claesz., 30, 36-37, 43-44, 68. 
Stael, Peter Claesz., 32, 36. 
Star, Pieter van der, 57. 
Stuyff, Cornelis, 72-73. 
Swart, Dirck de, 24-25. 
Swellengrebel, Sara Maria, 10, 14-15. 
Takken, Jan (schepen), 57, 60. 
Testart, Geertruyd Elizabeth, 7-8. 
Themaat, douairière van,  Testart, Geertruyd Elizabeth 
Thijmen Gerritsz., 17. 
Tilburg, Johanna, 37-38.  
Tileman Blekman, Jan, 59. 
Toern, Jan Thonisz. van (schepen), 23-24. 
Troulja, Diederik, 61. 
Tuyl van Serooskerken sr., D.J. van, 50. 
Uuyten Enghe, Floris, 71-72. 
Vechten, Cornelis van (notaris), 25. 
Veen, Juffrouw van, 25. 
Veen, Jan van, 73. 
Velt, Cornelis in 't (schepen), 58. 
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Veldt, Cornelis Jansz. in 't (schepen), 36. 
Velt, Teunis in 't (schepen), 58. 
Veld, Willem Anthonisz. in 't, 32. 
Velden, Jan Jacob Lampsins van den, 9, 12. 
Veldhuizen, B., 14. 
Veldhuizen, Willem, 15. 
Verkerk, Willem, 63. 
Versteeg, Teymen Adriaans (schepen), 37. 
Vischers, Anna, 23. 
Vivien, G., 14. 
Vloten, Dirk Wernard van (notaris), 61. 
Voorst, de juffrouwen van, 68. 
Voorst, Gerard van, 35, 56, 58-59, 68. 
Voorst, Jan van, 10. 
Voorst, Neeltje van, 10. 
Vos, Mechtelt, dochter van Tyman, 16. 
Vosch van Avesaad, Thomas (notaris), 56, 58-59. 
Vosmaer, Hendrik Adriaan Reinier (notaris), 10. 
Vossensteyn, W., 11, 14. 
Vredendael, Aelbert van, 32, 36. 
Vrenck, Albert (abt Oostbroek), 16. 
Vulpen, Geurtje van, 55, 57. 
Vuren, Andries Joosten van, 68. 
Vuren, Antoni Joosten van, 68. 
Vuren, Jan Joosten van, 68. 
Vuren, Johanna Joosten van, 68. 
Vuren (Vuuren, Vuyren), Joost Andriesz. van, 26, 30, 42, 56, 58-59, 68. 
Vijck, Adriaentgen Pouls van, 40. 
Waall, Jan Gerritsz. de (schepen), 40. 
Wachendorff, Cornelis Anthony van, 7, 56, 58. 
Waell, van den, 23-24. 
Waell, Damen, 67. 
Walland, Otto Anne Gustaaf, 9, 12. 
Weerd, A. van de, 12. 
Westeneng Az., Arie, 11, 13-15. 
Westrenen van Themaat, F.J., 8. 
Westrenen, Jan Jacob van, 39, 45, 74. 
Willem Albertsz. (schepen), 22-23, 28-29, 66-67. 
Willem Breijensz., 71-72. 
Willem Jansz., kinderen van, 67. 
Willem Meynsz., 71. 
Willem Petersz., 20-21. 
Willem Teunisz., 30, 32. 
Willemsen, Pieter, 11. 
Woudenberg, Reyer van, 46. 
Wouter Anthonisz., 16-17. 
Wijck, Peter van (abt Oostbroek), 23, 28-29. 
Wijnand (Swijnant) Arrisz., 40. 
Wijs, Catharina Maria de, 32. 
Wijs, Cornelia de, 32. 
Wijs, Godert de, 31, 41. 
Wijs, Margareta de, 32. 
Wijs, Simon de, 31, 41. 
Zaad, Jan, 74. 
Zwaencker, Aelbert, 65. 
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Zwaencker, Claes Aelbert, 65. 
Zwaencker, Jan Aelbert, 65. 
Zwaerdecroon, L., 72-73.  
Zijll, Henrick van, 23-24. 


