REPERTORIUM OP DE LENEN EN TIJNSEN VAN DE HOFSTEDE
RENSWOUDE, 1342-1808
door
J.C. Kort †
Eerder gepubliceerd als deel 11 van de ‘Historische reeks Kromme-Rijngebied’ (Houten 2010),
een uitgave van Historische Kring Tussen Rijn en Lek

Inleiding
Van de hofstede Renswoude, zelf leenroerig aan de bisschop van Utrecht als heer van de
burcht ter Horst,1 hingen enige lenen en tijnsen af, waarvan het getal door verkaveling van de
Emmikhuizerberg aanmerkelijk werd vermeerderd. Een register van deze lenen - met de
tijnsen - bleef niet bewaard, slechts een redelijk nauwkeurig repertorium, dat in het
familiearchief Taets van Amerongen op kasteel Renswoude aanwezig is, geeft inzicht in deze
leenkamer.2 Het is niet gefolieerd, daarom is hier slechts gebruik gemaakt van de
volgnummers der lenen. Tenslotte geeft een opsomming van de lenen uit 1693 enige
aanvullende informatie. Deze is hier aangeduid als ‘memorie’.
Van de hofstede Woudenberg hingen, voorzover wij konden nagaan, acht leenmannen af.3 In
1342 voegde Johan van Culemborg daar twee leenmannen aan toe, die niet de weg van dat
leenhof gingen. Wel werd in 1342 als getuige Elis Kokheinenz. genoemd, die het leen nr. 8
van Woudenberg hield. De latere getuigen vielen niet met een leen van Woudenberg te
verbinden maar moesten tot een ander leenhof behoren. Wij nemen daarom aan, dat Jan van
Culemborg de nieuwe lenen aan de hofstede Renswoude heeft verbonden.
Blijkens de hier geëxcerpeerde bron4 trad daarna in 1373 Jan van Rijnestein als leenheer op,
in 1380 gevolgd door Nikolaas van Zevender.5 Wij vinden Groot Scherpenzeel na een fors
hiaat terug in het leenhof van Scherpenzeel, Renes korte tijd in het leenhof van de bisschop6
en ook een rente eruit in het leenhof van Scherpenzeel.
Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de bron, genoemd bij noot 4, hier aangeduid als
‘Gelre’ met de pagina. De registers van het leenhof Scherpenzeel zijn aanwezig bij het
Gelders archief te Arnhem. Enkele aanvullende gegevens zijn afkomstig van het Archief
Eemland te Amersfoort en Het Utrechts Archief (HUA.).
De tijnsen van de hofstede Renswoude werden het eerst vermeld in 1392.7 Later werden deze
tijnsen, die uitsluitend gelegen waren in Woudenberg,8 door een tijnsmeester beheerd, die
tevens stadhouder van de lenen was. Thans maken deze akten deel uit van het archief van de
heerlijkheid Renswoude,9 dat zich in HUA. bevindt. W.H. Immink, secretaris van
Renswoude, droeg het dossier in 1862 over aan de arrondissements-rechtbank te Amersfoort.
Zij zijn chronologisch gerangschikt. De percelen zijn zoveel mogelijk geografisch ingedeeld.
De tijnsen zijn tevens vermeld in een ongedateerde lijst in het archief van het huis
Geerestein,10 die hier is verwerkt. De vage gegevens van deze lijst zijn, wanneer niet nader
plaatsbaar, na de akten opgenomen. Bij vergelijking met deze akten,11 lijkt de datering van de
lijst uit te komen op uiterlijk 1756. Het jaarlijkse totaal van deze tijnsen werd becijferd op ƒ
128.- 2 stuiver 15 penning, die verschenen op Sint Maarten. Daar zij alle op één na in
Woudenberg gelegen waren, is de vermelding van die plaats hier weggelaten.
Voor de hier behandelde percelen kan ook met vrucht de bewerking van het oudschildgeld
van Woudenberg worden geraadpleegd, waar in de tekst ook sprake is van tijnsen.12
Noten:
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I. De lenen.
RENSWOUDE
1.

Erf en goed Dickenrijs met toebehoren, zoals gelegen met de Burgmaat in
Renswoude zoals de leenheer houdt van het Sticht.

2-7-1436: Gijsbert Reinersz. krijgt in achterleen van Gerard van Culemborg en zal direct van
de bisschop houden, wanneer Gerard verzuimt, HUA, Bisschoppen, 273 fol. 38.
2.

Een vijfde deel van het goed van Emmikhuizerberg, groot 100 morgen 559
roeden; de helft van een vijfde deel, groot 50 morgen; 24 morgen veen en veld.

15-11-1660: Albert van Benthem voor de boedel van Jacob van Asch van Wijck, deken van
St. Pieter te Utrecht, nr. 1.
Het leen 2 gesplitst in 2 A, 2 B, 2 C en 2 D.
2 A.

Een stuk land, zijnde elsbos, groot 13 morgen, gelegen aan de westzijde van
Emmikhuizerberg, triangelsgewijs, (1693: gebruikt door Albert Hendriksz.).

28-9-1661: Tonis Raap bij overdracht door Albert van Benthem voor de boedel van Jacob van
Asch van Wijck, 2.
18-1-1662: Jacob Evertsz. bij koop, 2.
7-11-1674: Pieter Jacobsz. bij dode van Jacob Evertsz., zijn vader, 2.
21-2-1691: Jacob Pietersz., vermeld 1693, bij dode van Pieter Jacobsz., zijn vader, 2.
Het leen 2 A gesplitst in 2 E en 2 F.

2
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Leenkamers.

2 E.

Drie vierde van het elsbos.

7-11-1735: Jan Dirksz. te Ede, 2.
2 F.

Een vierde van het elsbos.

16-11-1735: Albert Hendriksz. te Emmikhuizen, 14.
2 B.

Een hofstede op Emmikhuizen, groot 56 morgen 422 roeden, met getimmerte,
bepoting en beplanting, zijnde wei-, hooi- en bouwland, strekkend van de
dwarsweg zuid tot de Amersfoortse grift, (1693: gebruikt door Jan Timansz.).

8-8-1681: Digna van Dam, weduwe Nikolaas van Leeuwen, vermeld 1693, bij overdracht
door Albert van Benthem voor de boedel van Jacob van Asch van Wijck, 9.
12-6-1695: Nikolaas van Leeuwen bij dode van Digna van Dam, weduwe, zijn moeder, 9, 10.
13-8-1695: Jacob van Wijk bij overdracht door Nikolaas van Leeuwen, 9, 10.
4-8-1696: Gillis van Wijk bij dode van Jacob, zijn broer, ook voor de medeërven, 9, 10.
4-11-1713: Antonie van Wijk, kanunnik van St. Pieter te Utrecht, bij dode van Gillis, zijn
vader, 9, 10.
Het leen 2 B gesplitst in 2 G en 2 H.
2 G.

De helft van het leen.

6-6-1733: Jan van Wijk bij dode van Antonie, zijn vader, ook voor de medeërven , 9, 10.
6-6-1733: Barbara Theresa Antonietta van Wijk, 9, 10.
11-3-1751: Evert Albertsz. Ravenhorst bij koop van de gemene erven, 9, 10.
2 H.

De helft van een hofstede op Emmikhuizen, groot 55 morgen 422 roeden.

6-6-1733: Maria van Wijk, 13.
11-3-1751: Aartje Gerards van Brandhoff bij koop van de gemene erven, 13.
2C.

52 morgen op Emmikhuizen met zijn bepoting en beplanting, zijnde hooi-, weien bouwland, strekkend van de dwarsdijk aan het eind van de hooilanden zuid
tot de Amersfoortse grift, lopend door de schans bij de Rode haan, noord:
kinderen van de heer Pijnsen, zuid: Digna van Dam, (1693: gebruikt door Brand
Maassen).

15-11-1660: Albert van Benthem voor de boedel, 11.
8-4-1686: Rudolf van Echten, vermeld 1693, voor zijn vrouw, 11.
10-8-1740: Reinier van Lent bij koop, 11.
2D.

Een erfje en hofstede op Emmikhuizen, zijnde een keuterhofstede, die Pieter
Tijssen gebruikte, zuid strekkend triangelsgewijs van de brug aan het eind van de
Slaperdijk zuid en langs en tegen de weg, opend naar de Rode haan, en een
geerstuk hooi- en heetveld, waar de Jufferen wijk dwars doorheen loopt, geheel
groot 29 morgen 202 roeden, (1693: gebruikt door Jan Timansz.).
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8-8-1681: Digna van Dam, weduwe Nikolaas van Leeuwen, vermeld 1693, bij overdracht
door Albert van Bentheim uit de boedel van Jacob van Asch van Wijck, 10.
3.

De helft van een vijfde deel van het goed van Emmikhuizerberg, groot ca. 50
morgen 279½ roeden, (1693: zijnde een erf, gebruikt door Arnout Meijnsen of
Albert Hendriksz.).

20-9-1663: Josef Coymans voor de kinderen van Balthasar Coymans, 3.
11-3-1686: Johan Karel Smissaert, schout van Rhenen, (1693: vermeld 1693), voor
Constantia Coymans, zijn vrouw, zoals Balthasar Coymans, 3.
20-11-1700: Johan Jacob van der Meulen bij overdracht door Johan Karel Smissaert, 3.
20-8-1739: Johan Andreas Vermeulen bij dode van Johan Jacob van der Meulen, zijn vader,
3.
4.

De helft van een vijfde deel van het goed van Emmikhuizerberg, groot 50 morgen
279½ roeden, (1693: zijnde een erf, gebruikt door Arnout Meijnsen of Albert
Hendriksz.).

20-9-1663: Josef Coymans voor de kinderen van Jan Coymans, 4.
7-1-1684: Willem van der Meulen voor Elisabeth Coymans, zijn vrouw, 4.
3-11-1690: Johan Karel van der Meulen, vermeld 1693, bij dode van Willem, zijn vader, 4.
20-8-1739: Johan Andreas van der Meulen bij dode van Johan Karel Vermeulen, zijn vader,
4.
5.

Een vijfde deel van het land op en aan de Emmikhuizerberg en daaromtrent,
zijnde wei-, hooi- en plaglanden, met hun vaarten en griften, (1693: zijnde twee
erven en hofsteden naast elkaar, gebruikt door Cors Hermansz. en Arnout
Meijnsen).

31-3-1679: Antonie van Nijpoort, vermeld 1693, zoals Gerard van Nijpoort, die verkreeg uit
de boedel van Gerard van Reede van Nederhorst, 8.
22-8-1711: Weijer Hendrik van Overmeer voor zijn vrouw bij dode van Antonie van Nijpoort
volgens diens testament, 8.
16-11-1735: De weduwe van Weijer Hendrik van Overmeer voor Albert Jan van Overmeer,
haar zoon, bij dode van zijn vader, 8.
SCHERPENZEEL
6.

Het goed te Groot Scherpenzeel met toebehoren, bos en heide, water en weide,
belast met de tijns van een ‘cleyken’ voor de abt van St. Paulus op St. Maartens
avond, en de ene zijde van de straat met de kampen daaraan, waar de kerk op
staat.

22-11-1342: Timan van Scherpenzeel, beleend door Johan van Culemborg, heer van
Woudenberg, Gelre, pp. 271-272.
2-7-1373: Johan van Scherpenzeel, beleend door Jan van Rijnestein, ridder, Gelre, p. 272.
11-11-1380: Johan van Scherpenzeel, beleend door Nikolaas van Zevender, knaap, Gelre, p.
272.
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11-11-1415: Johan van Eck met het oude erf van Scherpenzeel, belast met een tijns van 2
oude groten voor St. Paulus, bij overdracht door Johan van Scherpenzeel en Dirk, diens zoon,
die 12-11- mogen lossen met ƒ 400.-, HUA., Abdij St. Paulus, inv.nr. 30 fol. 328v-329.
23-10-1445: Wouter de Beer voor Margaretha van Heukelum, zijn vrouw, met de tijns bij
overdracht door Daanken van Eck en Aleid, diens vrouw, waarna overdracht aan Dirk van
Oostrum, St. Paulus, inv.nr. 31 fol. 314 en 32 fol. 240.
26-7-1485: Egbert de Beer met de tijns bij overdracht door Dirk van Oostrum, St. Paulus,
inv.nr. 31 fol. 331.
4-5-1605: Johan van Eck en Elisabeth van Mekeren, zijn vrouw, mogen beschikken, Register
Scherpenzeel, 141 fol. 93v-94.
10-5-1607: Belast voor Cornelis Jansz. Wildeman en Elisabeth, zijn vrouw, met ƒ 37.- Karolus
10 stuiver Brabants door Johan van Eck, te lossen met ƒ 600.-, 141 fol. 98v-99v.
..-4-1628: Cornelis Jansz. Wildeman is door kinderen en erven Johan van Eck gelost, 141 fol.
98v.
18-5-1626: Pieter van Schadijck voor Jan van Eck, zijn zwager, bij dode van Jan, diens vader,
141 fol. 158.
15-5-1659: Hendrik van Eck bij dode van Johan, zijn broer, 142 fol. 23.
23-10-1665: Hendrik van Eck mag beschikken, 142 fol. 53v-54v.
1-9-1680: Maria Elisabeth Agnes Foeyt, 148 fol. 91.
Het leen 6 gesplitst in 6A, 6B en 6C.
6A.

De helft van het leen, (1712: zijnde erf en goed in de heerlijkheid Scherpenzeel met
de landerijen daarbij, waarvan Cornelis en Albert Jacobsz. van Santen de andere
helft hebben).

29-7-1712: Hendrik Willem van Westerholt, heer van Scherpenzeel, bij overdracht door Dirk
van der Burch, heer van den Ham, voor Maria Elisabeth Foeyt van Emmeklaar en Agneta
Margaretha Foeyt, haar zuster, na koop d.d. 30-5-1711, 143 fol. 89-90.
31-1-1713: Lijftocht van Margaretha Elisabeth van Ohr, gehuwd met Hendrik Willem van
Westerholt, heer van Scherpenzeel, 143 fol. 93.
6B.

Vijf kampen, waaronder een deel van Kannewagterskamp en de Lange kamp,
gebruikt door Cornelis van Santen, Gerard Brinckerinck, Willem Ovelaar, Gijsbert
van Wolfswinkel en Jan Wolfertsz., met de helft van de wallen en sloten, zijnde een
vierde van Groot Scherpenzeel in het kerspel Scherpenzeel en de gehele weg naar
Ruwinkel zal van de huisweg tot de scheiding met de onderschout en
Kannewagterskamp zal aan de leenman blijven en de Bijstede zal gemeen zijn.

25-10-1712: Cornelis van Santen, onderschout van Scherpenzeel, voor Maria van Wetselaer, zijn
vrouw, bij overdracht door Dirk van der Burch, heer van den Ham, voor Maria Elisabeth Foeyt
van Emmeklaar en Agneta Margaretha Foeyt, haar zuster, na koop van de helft van Groot
Scherpenzeel voor ƒ 2500.- en kaveling met Albert Jacobsz. van Santen, zijn broer, 143 fol. 9091.
Het leen 6B gesplitst in 6D, 6E, 6F en 6G.
6D.

Twee (1739: of drie) kampen (1803: bouw- en weiland met bepoting en beplanting
behalve het houtgewas daarop) in Groot Scherpenzeel, genaamd de Geerhoek aan
de Kruisweg, en de Lage kamp daarnaast, (1739: oost: Albert Jacobsz. van Santen,
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noord: de heer van Scherpenzeel, zuid: de gemene weg naar Renswoude; 1803:
groot ca. 3 morgen, gepacht door Thijs Wolfswinkel, oost: Jan van Santen en Pieter
Dixkes, west: Hendrik Overeem, zuid: de gemene weg, noord: de heer van
Scherpenzeel).
30-1-1738: Jacob Cornelisz. van Santen bij kaveling, 144 fol. 53v-54.
30-1-1738: Belast voor Jan Govertsz., Aaltje Hendriks, zijn vrouw, Arie Govertsz., Christina
Goverts en drie onmondige kinderen van Nikolaas Govertsz. met ƒ 12.- Karolus door Jacob
Cornelisz. van Santen, te lossen met ƒ 300.-, 144 fol. 54.
1-5-1739: De belasting is geroyeerd, 144 fol. 54.
25-5-1739: Helmert Willemsz. Lokhorst bij overdracht door Jacob Cornelisz. van Santen na
koop voor ƒ 528.- 10 stuiver, 144 fol. 61v-62.
9-4-1765: Willem Lokhorst bij dode van Helmert, zijn vader, 145 fol. 62.
11-9-1776: Jan Lokhorst bij overdracht door Willem, zijn broer, na kaveling, 145 fol. 123.
5-1-1790: Jan Lokhorst bij overdracht door Willem, zijn broer, na kaveling, 146 fol. 82-83.
23-9-1793: Jordaan Willemsz. van de Bieshaar voor Jan Lokhorst Helmertsz. met ledige hand,
146 fol. 82.
23-8-1796: Jacob van Soest geeft voor Marietje Lokhorst, zijn vrouw, ook voor Aaltje Lokhorst,
gehuwd met Jordaan Willemsz. van de Bieshaar, haar zuster, de dood van Jan Lokhorst aan, die
† 5-6-1796, 146 fol. 206.
7-4-1803: Hubert van Soest koopt voor ƒ 905.- van erven Jordaan Willemsz. van Ginkel,
gehuwd met Aaltje Helmerts Lokhorst, 146 fol. 235-237.
6E.

De Kannewassers kamp in het erf Groot Scherpenzeel, noord en zuid: Albert
Jacobsz. van Santen, oost: Berkhorst, west (1781: en zuid!): de weg naar Ruwinkel.

11-9-1749: Albert Jacobsz. van Santen voor Grietje Everts Methorst bij dode van Albert
Cornelisz. van Santen, haar man, 144 fol. 124.
29-3-1781: Gerard Methorst voor Evertje van Santen bij dode van Grietje Everts Methorst, haar
moeder, 145 fol. 137.
3-9-1789: Jan Albertsz. Overeem voor Evertje van Santen, zijn vrouw, met ledige hand, 145 fol.
137.
18-12-1793: Dirkje van Santen, oudere zuster, gehuwd met Hendrik Bloemendal, ook voor
Evertje van Santen, gehuwd met Jan Overeem, bij dode van Grietje Everts Methorst, hun
moeder, 146 fol. 176v-177v.
6F.

Een kamp met een smal kampje, noord: de heer van Scherpenzeel met zijn maat,
zuid: Helmert Lokhorst, oost: Albert Jacobsz. van Santen; een kamp aan de weg
naar Ruwinkel naast de Renswoudse weg, noord: Albert van Santen, gewezen
onderschout, met Kannewassers kamp, west: Albert Jacobsz. van Santen, oost:
Berkhorst.

11-9-1749: Jacob Albertsz. van Santen bij dode van Albert Cornelisz. van Santen, zijn oom,
zoals 26-7-1736, 144 fol. 123.
30-12-1789: Jacob Albertsz. van Santen met ledige hand, 144 fol. 123.
28-11-1793: Jacob Albertsz. van Santen met ledige hand, 144 fol. 123.
6G.

Een kamp, waar nu de schuur op staat; de kamp aan de Kruisweg; de kamp
daarnaast, strekkend tot de heer van Scherpenzeel en langs het voetpad naar
Ruwinkel; de voorste grootste helft van de Kannewagterskamp; de hele Lange
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kamp daarlangs tot de weg naar Renswoude met de helft van de wallen en sloten en
de hele weg naar Ruwinkel vanaf de Kruisweg tot de scheiding van de
Kannewagterskamp, met de bijenstede daarvan.
26-7-1736: Albert Cornelisz. van Santen, onderschout, bij dode van Cornelis van Santen, zijn
vader, na deling 22-10-1712, 144 fol. 44v-45.
Het leen 6G gesplitst in 6I en 6J.
6I.

Een kampje voor aan de weg naar de paal tussen twee kampjes van Arnout van
Moorst; de Geerhoek bij de paal; de Hoge kamp; de Kannewassers kamp onder de
weg naar Ruwinkel.

14-10-1766: Jan Albertsz. van Santen bij dode van Albert Jacobsz. van Santen, zijn vader, 145
fol. 65.
30-12-1789: Jan van Santen met ledige hand, 145 fol. 65.
28-11-1793: Jan van Santen met ledige hand, 145 fol. 65v.
6J.

Twee kampen in Groot Scherpenzeel, (1808: genaamd Gerritje Meuskampje,
noord, oost en west: Jan van Santen, zuid: Hubert van Soest) een kamp van ca. ½
morgen en de Lange kamp naast de Renswoudse weg (1808: oost: Evert van
Davelaar, noord: Gerard Methorst, west: Albert van Santen, zuid: de Renswoudse
weg).

8-9-1769: Hessel Romein voor Grietje van Santen, zijn moeder, te Barneveld, weduwe Lubbert
Romein, bij dode van Geertje van Santen, zijn tante, (zoals Jacob Albertsz. van Santen 11-91749), 145 fol. 73.
3-8-1772: Pieter Dixken en Anna van Wagensveld, zijn vrouw, bij overdracht door Hessel
Romijn voor Grietje van Santen, weduwe, diens moeder, 145 fol. 91.
2-9-1789: Pieter Dixkes (!) met ledige hand, 145 fol. 91.
28-11-1793: Pieter Dixkes met ledige hand, 145 fol. 91v.
27-7-1808: Steven Companje en Dirkje Renes, zijn vrouw, kopen van executeurs-testamentair
van Pieter Dikxes (!), gehuwd met Anna van Wagensveld, voor ƒ 987.-, 146 fol. 250.
6C.

Vijf kampen, waaronder een deel van Kannewagterskamp, zijnde een vierde van
Groot Scherpenzeel, gebruikt door Cornelis van Santen, Gerard Brinckerinck,
weduwe Hendrik de Metselaar, Gijsbert van Wolfswinkel en Jan van Ebbenhorst,
en de overige bepalingen als voren.

25-10-1712: Albert Jacobsz. van Santen bij overdracht door Dirk van der Burch, heer van den
Ham, voor Maria Elisabeth Foeyt van Emmeklaar en Agneta Margaretha Foeyt, haar zuster,
volgens koop voor ƒ 2500.- en kaveling met Cornelis, zijn broer, 143 fol. 91v-92.
Het leen 6C gesplitst in 6K, 6L en 6M.
6K.

De (1776: voorste) Hoge kamp, (1777: groot ca. 2 morgen), (1785: in het gehucht
Groot Scherpenzeel) met de schuur daarop tot de scheivoor van Albert Jacobsz. van
Santen, verkoper, oost en noord: de heerlijkheid Scherpenzeel, west: de gemene weg
naar Renswoude.

7
Dit document is afkomstig van www.hogenda.nl

Klik hier voor het totale register van Leenkamers.

23-8-1738: Arnout Wolfertsz. van Moorst bij overdracht door Albert Jacobsz. van Santen na
koop voor ƒ 656.- 8 stuiver, bevestigd door Lubbert Romein, gehuwd met Grietje van Santen,
144 fol. 58v-59.
28-8-1776: Cornelis Overeem ook voor de medeërven bij dode van Arnout van Moorst, zijn
oom, 145 fol. 120.
8-9-1777: Albert Jansz. van Overeem bij overdracht door Cornelis Jansz. Overeem en de
medeërven van Arnout van Moorst, gehuwd met Ceeltje Overeem, volgens koop d.d. 28-8-1776
voor ƒ 992.-, 145 fol. 128.
9-11-1785: Jan van Overeem, oudste zoon, ook voor de medeërven bij dode van Albert, zijn
vader, 145 fol. 160v-161.
3-9-1789: Jan van Overeem Albertsz. ook voor de medeërven met ledige hand, 145 fol. 160v161.
13-5-1794: Cornelis Albertsz. van Overeem ook voor Hendrikje van Overeem, zijn zuster,
gehuwd met Dirk Sterk, bij dode van Albert, hun vader, gehuwd met Evertje Romeijn, na
kaveling, bevestigd door Hessel van Overeem, gehuwd met Hermina van der Maten, Jan en
Gerritje van Overeem, 146 fol. 183-187.
6L.

Een kampje (1776: genaamd Lage kamp, groot ca. 1¼ morgen) in Groot
Scherpenzeel, oost: Helmert Willemsz. Lokhorst, noord: Albert Jacobsz. van
Santen, zuid: de gemene weg naar Renswoude met de sloten half om half.

3-2-1739: Cornelis Wolfertsz. van Moorst bij overdracht door Albert Jacobsz. van Santen na
koop voor ƒ 340.- Karolus, 144 fol. 59v-60.
3-10-1750: Arnout Wolfertsz. van Moorst bij dode van Cornelis, zijn broer, 145 fol. 3.
28-8-1776: Cornelis Overeem bij dode van Arnout van Moriz (!), zijn oom, 145 fol. 121.
26-2-1777: Hendrik van Ekris bij overdracht door Cornelis Overeem na koop voor ƒ 507.Karolus, 145 fol. 125.
5-9-1789: Wijnand van Ree voor Hendrik van Ekris, zijn oom, met ledige hand, 145 fol. 125.
11-12-1793: Wijnand van Ree voor Hendrik van Ekris, zijn oom, met ledige hand, 145 fol. 125v.
27-1-1801: Gerard van Ree, executeur-testamentair, doet voor de erfgenamen aangifte van het
overlijden van Hendrik van Ekris, die † 4-12-1800 te Weesp, 146 fol. 222.
6M.

Vijf kampjes in Groot Scherpenzeel met houtgewas langs de gemene weg aan de
kant van de kampjes, oost: Ruwinkel en Berkhorst, zuid: Albert Jacobsz. van
Santen (1793: Jan van Santen), noord en west: de heer van Scherpenzeel en
Ebbenhorst.

13-2-1739: Sander van ‘t Willaer, kerkmeester, voor de kerk van Scherpenzeel, bij overdracht
door Albert Jacobsz. van Santen na koop voor ƒ 535.- Karolus, betaald door de heer van
Scherpenzeel in ruil voor ƒ 25.- jaarlijks voor de kerk (op het erf Renes), 144 fol. 60v-61.
18-12-1793: Hendrik van Bloemendal, kerkmeester, voor de kerk van Scherpenzeel bij dode van
Sander van ‘t Willaer, 146 fol. 180-181.
7.

Het goed te Renes (1489: in het kerspel Scherpenzeel; 1805: in het gehucht Renes
met getimmerte, hoge- en lage landerijen, bomen, houtgewas en toebehoren, west:
de verkoper, oost: Klein Orels heideveld, zuid: Prinseveld, noord: de uitweg op
Renes, belast met een kar zand voor de predikant van Scherpenzeel,
tiendplichtig).
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22-11-1342: Elias van Scherpenzeel, beleend door Johan van Culemborg, heer van
Woudenberg, Gelre, p. 275.
Volgende beleningen zijn gepubliceerd: Maris, pp. 333 nr. 359 en 332 nr. 357 tot:
16-4-1805: Johan Sebastiaan van Naamen van Scherpenzeel draagt samen met de
Nieuwlandskamp ernaast over aan Jan Willemsz. van Osnabrück voor ƒ 1200.-, 146 fol.
239v-240v.
Van het leen 7 is nr. 7A afgesplitst.
7A.

Vier gouden Rijnse guldens uit het leen, te leveren door het Regulierenklooster
bij Amersfoort.

..-.-14..: Arnout de Witte, als leenman van Scherpenzeel vermeld 1474-1485, bij overdracht
door Govert van Scherpenzeel, leenheer, Register Scherpenzeel, inv. 107 fol. 6, 1v en 20.
6-5-1489: Willem Bosch, als getuige vermeld 1491, voor Berta, dochter van Arnout de Witte,
zijn vrouw, bij dode van haar vader, 107 fol. 22v en 24v.
11-8-1494: Johan Bosch voor Berta, dochter van Arnout de Witte, zijn moeder, bij dode van
Willem Bosch, haar man, 107 fol. 22v.
14-12-1497: Johan Bosch bij dode van Berta, zijn moeder, 107 fol. 21v.
WOUDENBERG
8.

De tiende te Geitenbeek in een ongenoemde plaats.

12-9-1391: Lubbert Heinenz., beleend door Nikolaas van Zevender, Het Utrechts Archief,
Verzameling Buchel-Booth, inv.nr. 17 fol. 31.
9.

Een hoeve in het gerecht Woudenberg op Voskuil, genaamd hoeve van de proost
van St. Pieter te Utrecht, boven: Gijsbert Botter en Gijsbert van Sniddelaar
(1462: diens erven, Jacob van Kolfschoten, Arnout van Schaffelaar en Hendrik
van Glinthorst), beneden: de leenman (1462: en weduwe Evert de Goede Jansz.)
en de Woudsloot, waar Leusderbroek scheidt.

27-10-1414: Goede Jansz., beleend door Willem van Zevender, eventueel te verzoeken voor
de brug van Renswoude en binnen een kwart jaar, wanneer de leenheer binnen het Sticht is,
Archief Eemland, Stad Amersfoort, inv.nr. 3936.
31-7- 1422: De opdracht door Folken Bot voor Anton, dochter van Goede Jansz., zijn vrouw,
aan juffrouw Arnout van Culemborg wegens de hofstede Renswoude binnen jaar en dag na de
dood van haar vader betuigd door Daam van Lokhorst en Rikout van Bylar, Archief Eemland,
Stad Amersfoort, inv.nr. 3716.
29-8-1462: Folken Bot Govertsz. met lijftocht van Aleid Bots, zijn moeder, Archief Eemland,
St. Pietersgasthuis, nr. 100.
19-8-1486: Johan de Kraan voor Margaretha, dochter van Govert Bot, zijn vrouw, bij
overdracht door Folken Bot Govertsz., haar broer, St. Pieter, nr. 100.
29-11-1518: Hendrik Cornelisz., gasthuismeester, voor het gasthuis van St. Pieter aan het
Spui, bij overdracht door Johan de Kraan voor Margaretha, dochter van Govert Bot, diens
vrouw, St. Pieter, nr. 101.
Het leen 9 gesplitst in 9A, 9B en 9C.
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9A.

Een halve hoeve, tiendvrij, in het gerecht Woudenberg op de Voskuil, oost:
Sniddelerbos, west: de Voskuiler weg, zuid: de kartuizers, noord: erven Pieter
van Davelaar.

25-11-1637: Timantje Jans, weduwe Egbert Gerardsz., 5.
14-11-1666: Willem Antonsz. van Kolfschoten bij dode van Timantje Jans, 5, 6.
15-9-1670: Timan Jansz. bij dode van Timantje Jans, 5, 6.
..-.-1739: Jan Huijberden, Tijs Huijberden, Jan Tonisz. van Gooswilligen en Govert Cornelisz.
van der Meiden, erven van Timan Jansz. vermeld, Memorie.
9B.

Twee kampen in Woudenberg met een halve dubbele wal, groot ca. 6 morgen,
waarvan de eerste kamp naast de gemelde dubbele wal en de tweede kamp,
strekkend tot de Woudse sloot, oost: Truitje Rutgers met haar kinderen, west: de
kartuizers te Utrecht, zuid: de gemelde halve dubbele kade, noord: de Woudse
sloot.

14-11-1670: Clemens van Haaften, notaris bij het Hof van Utrecht, voor Albertina Moij, zijn
vrouw, bij dode van Albert Moij, haar vader, 7.
17-7-1680: Jan Gijsbertsz. van Deventer bij koop, 7.
30-3-1691: Gijsbert van Deventer (1693: te Amersfoort) bij dode van Jan, zijn vader, 7.
10-8-1700: Gerard Jansz. bij overdracht door Gijsbert van Deventer, 7.
22-7-1714: Nikolaas Lambertsz. bij overdracht door Gerard Jansz., 7.
9C.

4 morgen in Woudenberg met een halve dubbele wal, zuid: de Voskuiler weg,
noord: de andere halve dubbele wal, oost: Truitje Rutgers met haar kinderen,
west: de kartuizers.

25-11-1637: Timantje Jans, 6.
14-11-1670: Clemens van Haaften, notaris bij het Hof van Utrecht, voor Albertina Moij, zijn
vrouw, bij dode van Albert Moij, haar vader, 7.
17-7-1680: Jan Gijsbertsz. van Deventer bij koop, 7.
30-3-1691: Gijsbert van Deventer (1693: te Amersfoort) bij dode van Jan, zijn vader, 7.
10-8-1700: Gerard Jansz. bij overdracht door Gijsbert van Deventer, 7.
22-7-1714: Nikolaas Lambertsz. bij overdracht door Gerard Jansz., 7.
10.

Het goed te Kolfschoten.

..-.-13..: Elias van Kolfschoten, als getuige vermeld 1373-1380, Gelre, p. 272.
..-.-13..: Elias van Kolfschoten, als leenman van heer Jan van Rijnestein vermeld, Gaasbeek,
p. 165 nr. 189.
Getuigen bij leenakten van Renswoude, van wie geen belening bekend is:
1342: Elis Kokheinenz.
1372: Otto van Wolfswinkel
1380: Johan van Wolfswinkel Ottenz.
1391: Gijsbert Botter, Lubbert Pietersz.
1462: Pieter Willemsz.
1462-1486: Wouter van der Maat
1518: Willem van Dam
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II. De tijnsen.
RENSWOUDE
11.

Een stuk land van de tijnsheer in het gerecht Renswoude, genaamd heer Arnouts
gerecht, in het kerspel Rhenen, dat de tijnsman in huur had (1439: op het erf;
1458: Groot Overeem; 1458: waar Gerard de Ru op woont, met toebehoren),
strekkend van de dijk, die op Renswoude gaat noord tot de beek tussen de
wetering van de dijk in de beek, west: Overeem, dat de tijnsman behoort, (1458:
Hein Andriesz. met Klein Overeem, oost: Wouter Verbeek met het goed
Abbelaar, zuid: Gerard van Culemborg), belast met 2½ oude Gelserse guldens
(1458: met 2 oude Vlaamse groten).

17-9-1392: Ernst Jansz., beleend door Nikolaas van Zevender, knaap, die zegelt: twee
beurtelings gekanteelde dwarsbalken, Archief Eemland, St. Pietersgasthuis, nr. 103.
20-1-1416: De bisschop, die leenheer is van Nikolaas Oom alias Van Zevender, bevestigt de
bovenstaande transactie, St. Pieter, nr. 103.
30-12-1415: Jan, Willem en Timan, zoons van Ernst, verkopen Evert Freyse een erf en goed
in Renswoude in het kerspel Rhenen, genaamd Overeem, hoog en laag, zowel bouw- als
weiland en belast met tijns en pachtrecht, zoals wijlen Dirk Freyse van Dolre vroeger
overgedragen was, bevestigd door Elias van Wolfswinkel, die zegelt: 3 adelaars, geplaatst 2:1,
en Timan Quint, die zegelt: 3 sterren in een schildhoofd, voor Willem Ernst Jansz. en diens
zoons, St. Pieter, nr. 104.
23-4-1439: Gerard van Culemborg Gerardsz. verkoopt Dirk Freyse van Dolre zijn tijns van
2½ oude guldens en twee kapoenen, St. Pieter, nr. 104.
24-10-1458: Gijsbert Glashorst bij overdracht door Dirk Freyse van Dolre na koop, waarna
overdracht aan Hugo Bulle, gasthuismeester, en Egbert Gozewijnsz. voor het nieuwe St.
Nikolaas gasthuis te Amersfoort aan het Spui, bevestigd door Evert Freyse, hof- en
tijnsmeester, en betuigd door Pieter Judas en Maurijn Jansz., tijnsgenoten, St. Pieter, nr. 104.
WOUDENBERG
12.

Een huizing, hofstede, bergen en schuren met 30 morgen op de Wetering
tegenover de schans, anders genaamd sluis te Duivestein, gebruikt door Reier
Pietersz., belast met ƒ 4.- 3 stuiver 4 penning tijns.

13-11-1731: Gerard Maximiliaan Pijnssen van der Aa, heer van Deil, raad en president van de
Staten van Utrecht, en Anna Maria de Marez, vrouwe van Deil, Geerestein enz., bij overdracht door Arnold van Geitenbeek, schout van Maarn en Maarsbergen, voor Johan Willem
graaf van Efferen tot Dietering, majoor van een regiment infanterie in Staatse dienst, gehuwd
met Cornelia Everdina Jeanette van Weede gravin van Efferen, te Utrecht, zoals oudere akten
d.d. 5-5- en 10-6-1717 na koop d.d. 25-9-1731.
13.

Een hofstede, zijnde huizing, bergen, schuren, bakhuis en getimmerte met 22 ½
morgen bouw- en weiland met bepoting en beplanting in Woudenberg, waarvan 7
morgen, oost: de reesloot, west: Adriaan Packouw, noord: erven Evert
Nikolaasz., zuid: de Eshof, 8 morgen op de Wetering, genaamd Grote werf, oost:
Groot Landaas, west: de zeedijk, noord: mr. Cornelis de Wijs, zuid: Dirk
Helmerden, 2 morgen op de Wetering, genaamd Kleine hoef, oost: Jan
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Helmerden, west: de zeedijk, noord: Dirk Helmerden, zuid: erven Bart Tijssen, 2
morgen op Ekris over de reesloot, oost en noord: Jan Evertsz., west: de reesloot,
zuid: mr. Cornelis de Wijs, en de helft van 7 of 6½ morgen op Oevelaar aan de
beek, oost en noord: de beek, west: de reesloot, zuid: erven Jan Evertsz. van
Davelaar, belast met resp. 19 stuiver 8 penning, ƒ 1.- 3 stuiver, 7 stuiver 4
penning, 5 stuiver 12 penning en 9 stuiver 10 penning tijns.
16-12-1732: Katharina Jacobs Sijnen te Amersfoort bij overdracht door Gijsbert Lagerwei,
substituuts-gerechtsbode van Woudenberg, voor Arris Jansz., wonend op Huisstede in
Woudenberg, en diens vrouw.
14.

Een huizing, hof en hofstede, berg, schuur en 12 morgen, oost: Ronselaar, zuid:
erven Peel Gijsbertsz. en erven Tonis Pietersz., west en noord: St. Pietersgasthuis
te Amersfoort en erven Evert Willemsz.

7-3-1740: Arris Hendriksz. bij overdracht door Maria Faassen, weduwe Adriaan Jacobsz.,
voor de helft en Jacob Ariensen, Jan Ariensen, Faas Ariensen, Simon Ariensen, Hendrik
Lambertsz., gehuwd met Geertje Ariensen, en Jan Tijssen, gehuwd met Annetje Ariensen,
voor de andere helft voor ƒ 790.-.
15.

Een hofstede, zijnde huis, berg, schuur, bakhuis, oven en 8 morgen bouw- en
weiland met bepoting en beplanting daarop, waarvan de helft leenroerig is aan de
Staten van Utrecht, op Huisstede (17..: achter de Wetering), oost: Gijsbert Barten
en juffrouw Emelaar, west: juffrouw Emelaar en de heer Muilwijk, zuid en
noord: de vrouwe van Deil, belast met 23 stuiver tijns, (17..: gebruikt door
Andries Willemsz.).

15-1-1736: Mr. Hendrik de Sandra, schout en gaarder van Woudenberg, bij overdracht door
Dirk Dirksz. Overeem, gehuwd met Willemijntje Gerritje, wonend op Huisstede in
Woudenberg, voor ƒ 840.-.
..-.-17..: Schout Sandra vermeld.
16.

Een zesde van een huis, twee bergen, schuur en 19 morgen bouw- en weiland,
genaamd Lagemaat, op Huisstede, oost: Groot Landaas, west: Doyestok, zuid:
Anton Arris c.s., noord: Jan Helmerden Overeem, een zesde in 2 morgen op
Rumelaar op Huisstede, oost en noord: Dirk Antonsz. Overeem, west: Wolfert
Jansz. c.s., zuid: de Ringelpoel, en zesde op Huisstede met bepoting en beplanting,
oost: Groot Landaas, west en noord: Dirk Antonsz. Overeem, zuid: de heer Van
der Meer, belast met resp. 8 stuiver, 8 stuiver en 1 stuiver 2 penning tijns.

9-2-1733: Gijsbert van de Legemaat bij overdracht door Jan Barten van de Legemaat en diens
vrouw voor ƒ 350.-.
17.

Een zesde van huizing, hof en hofstede, berg en schuur en het land, genaamd
Lagemaat, bij Rumelaar, oost: Groot Landaas, west: Doyestok, zuid: kinderen
Anton Arrisz. van ‘t Voort, noord: mr. Hendrik de Sandra en Jan Helmerden,
(17..: belast met een deel van ƒ 1.- 14 stuiver 9 penning tijns, die Gijsbert Barten
gebruikte van erven Bart Thijsz. en nu in eigendom heeft).

23-10-1756: Gijsbert Barten, vermeld 17.., bij overdracht door Dirk Barten voor ƒ 300.-.
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18.

Een zesde van huizing (1756: vermeerderd tot vier zesde) met toebehoren en
land, genaamd Lagemaat, bij Rumelaar, groot 2½ morgen, (17..: belast met een
deel van ƒ 1.- 14 stuiver 9 penning tijns, die Gijsbert Barten gebruikte van erven
Bart Thijsz. en nu in eigendom heeft) .

23-10-1756: Gijsbert Barten, vermeld 17.., bij overdracht door Wouter Barten bij koop d.d. 84-1740 voor ƒ 300.-.
23-10-1756: Wolfert Tonisz., wonend in de Group, met vier zesde bij koop d.d. 26-3-1755
voor ƒ 700.-.
19.

De helft van 2 morgen op Huisstede met bepoting en beplanting, enerzijds: de
koper met de andere helft, anderzijds: de Huisstederdijk, belast met 2 stuiver 14
penning tijns.

30-6-1784: Femmetje Moesbergen bij overdracht door Emmetje Schijf.
20.

Een stuk wei- en bouwland op Ekris, groot 4 morgen 480 roeden, oost: Gijsbert
Jordaansz., west en zuid: raadsheer Blotenburg, noord: Dirk Jansz. Versteeg,
met overpad via 7 morgen, behorend aan Gijsbert Jordaansz., en 3 stuiver 12
penning (17..: 13 stuiver 14 penning) tijns, (17..: die Gerard Jacobsz. in erfpacht
heeft).

17-1-1733: Tonis Voskuil sr. bij overdracht door Willem Lagerwei, schout en gaarder van
Geerestein en Overlangbroek, secretaris van Woudenberg, voor Gerard Noijen, gehuwd met
Cornelia Adriaans, wonend in de stad Wijk, ook voor Annetje Aalten, weduwe Jan Arnoutsz.
van Koesveld, die oud en onnozel is, voor een zesde, Hendrik Aalten voor een zesde, Albert
Cornelisz. en Aaltje Cornelissen ook voor Jan Roeland, gehuwd met Neeltje Cornelissen,
voor twee zesde, Gerard Reiersz., Cornelis Aalten, Willempje Aalten, Gerritje Aalten, Aaltje
Aalten en Neeltje Aalten ook voor Albert en Reier Aalten, hun onmondige broers, voor een
zesde en Steven Wolfertsz., gehuwd met Willemijn Willems, ook voor Trijntje Willems en
Metje Arnouts voor een zesde, allen erven van Filips Aalten volgens testament d.d. 11-4-1729
te Loosdrecht voor ƒ 800.- 2 stuiver.
..-.-17..: Tonis Voskuil vermeld.
21.

4 (17..: 5) morgen, genaamd Wijnkomsland, op Ekris, oost: erven Evert
Nikolaasz., west: de Ekrisdijk, zuid: Arie Packouw, noord: het godshuis de Poth
te Amersfoort, belast met 14 stuiver 6 penning tijns, (17..: gebruikt door de
tijnsman).

7-4-1734: Hendrik Albertsz. bij overdracht door Hannes Willemsz., Herman Korsz. en Albert
Cornelisz., voogden van Evertje, onmondige dochter van Willem Willemsz. en diens eerste
vrouw, Jan Cornelisz. voor Willem, Jantje en Willemijntje, onmondige kinderen van Willem
Willemsz. bij Rudolfje Jans, diens tweede vrouw, Willem Louwen en Rudolf Louwen ook
voor Arnout Louwen, hun broer, en Steven Heimansz., hun zwager, gehuwd met Jannetje
Louwen, Roel Woutersz., Willem Woutersz., Jan Woutersz., Hendrik Hendriksz., gehuwd
met Evertje Wouters, Rudolf Hendriksz., gehuwd met Gerritje Korssen, en Evertje Korssen,
weduwe Gerard van Krijssen, allen erven van Egbert Willemsz., hun oom, voor ƒ 1270.- 10
stuiver.
..-.-17..: Weduwe Hendrik Albertsz. vermeld.
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22.

Een stuk land, groot 2¾ (17..: 1½) morgen, genaamd Ekris, op Over-Ekris, oost:
de reesloot, west, zuid en noord: de koper, belast met 15 stuiver voor St. Anna
broederschap te Woudenberg en 7 stuiver 8 penning (17..: 7 stuiver 11 penning)
tijns, (17..: gebruikt door kinderen en erven van de tijnsman).

26-2-1732: Nikolaas Evertsz. bij overdracht door Willem Lagerwei, secretaris van
Woudenberg en Geerestein, schout van Overlangbroek, voor Maatje Gijsberts, weduwe
Arnout Jansz., Arnout van Leersum, Willem Suurkraft, gehuwd met Geertruida van Leersum,
David Holswilders, gehuwd met Lucretia van Leersum, allen erven van Arnout Jansz., hun
oom, te Woudenberg bij koop voor ƒ 600.-.
..-.-17..: Kinderen en erven Nikolaas Evertsz. vermeld.
23.

2 morgen met het houtgewas daarop, zijnde de halve Grote Eshof, van de
zuidzijde, strekkend van de Kleine Eshof oost tot de Rietmaat, zuid: de Omloop
of de verkoopster, noord: de wederhelft van de Grote Eshof, belast met overpad;
2 morgen met houtgewas, zijnde de andere helft van de Grote Eshof ten noorden
van het voorgaande stuk, strekkend van de Kleine Eshof oost tot de Rietmaat of
de verkoopster en west tot de Ekrisdijk , noord: Adriaan Packouw en Katharina
Sijnen.

3-10-1753: Adriaan van Wittenberg en Aaltje Burgstede, weduwe Hendrik Albertsz., bij
overdracht door Hendrik Lagerwei, notaris en procureur bij het Hof van Utrecht, en Hendrik
van Geitenbeek voor Weimpje Dirksd. de Jong, weduwe Hendrik Dirksz. Vermeulen, ook
voor Evert, Fransje, Adriaantje en Hendrik Hendriksz. Vermeulen, haar onmondige kinderen,
en Fransje Dirks Vermeulen, onmondige dochter van Tonisje Louwen, weduwe Dirk
Hendriksz. Vermeulen, voor ƒ 2068.- 10 stuiver.
24.

1 morgen in twee streepjes of akkers in de Kleine Eshof, die behoorden bij de
hofstede Blotenburg, oost: de Grote Eshof, behorend aan Adriaan van
Wittenberg en weduwe Hendrik Albertsz., west: de Ekrisdijk, zuid: het andere
deel van de Kleine Eshof, behorend aan de verkoopster, noord: Arie Packouw, en
zal uitweg hebben op de Ekrisdijk, waarop een dam gemaakt zal worden.

3-10-1753: Jan Knopper en Anna Maria Gijsbert Knopper bij overdracht door Hendrik
Lagerwei c.s. voor ƒ 500.-.
25.

Een stuk land op Ekris in het gerecht Geerestein, oost: de Ekrisdijk, west: de
Geeresteinse dijk of sloot, zuid: Pieter Korssen, noord: de heer van Geerestein,
belast met ƒ 5.- 12 stuiver tijns.

5-3-1736: Cornelis van Brink bij overdracht door Cornelis Hendriksz. Bosch, gehuwd met
Willemijntje Adriaans van Ravensloot, voor ƒ 850.-.
26.

Een stuk land, genaamd Hoolhorst, groot 1¾ morgen, (1740: met houtgewas
daarop) in Over Ekris, oost: de reesloot, west: Groot Groenewoud, zuid: Klein
Groenewoud, noord: Nikolaas Evertsz., belast met 10 stuiver voor St. Anna
broederschap te Woudenberg en 4 stuiver 14 penning (17..: 4 stuiver 9 penning)
tijns, (17..: gebruikt door Gijsbert Jacobsz. van de Haar).
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28-3-1732: Gijsbert Jacobsz. van de Haar bij overdracht door Willem Lagerwei, secretaris van
Woudenberg en Geerestein, schout van Overlangbroek, voor Maatje Gijsberts, weduwe
Arnout Jansz., c.s.
2-7-1740: Jan Gijsbertsz. van de Haar, vermeld 17.., bij overdracht door Gijsbert Jacobsz. van
de Haar, gehuwd met Fransje Jans van Leusden, voor ƒ 100-.
27.

8½ (17..: 8) morgen, genaamd Huisstede, op Klein Landaas, belast met ƒ 1.- 4
stuiver (17..: en 1 penning) tijns, (17..: gebruikt door Lambert Jansz. van Ginkel).

3-6-1733: Gerbrand Jan Wijborg, regent, bij overdracht door Gijsbert Lagerwei, presidentschepen, voor regenten van de Armen de Poth te Amersfoort na de dood van Jan Thiens,
schepen van Amersfoort, regent.
..-.-17..: De Poth vermeld.
28.

2 morgen in Klein Ringelpoel, west: de ridderschap van Utrecht, zuid: erven
Jacob Lambertsz., noord: weduwe Hendrik Pietersz., oost: erven Gijsbert
Lambertsz.; 1 morgen aldaar in Klein Ringelpoel, oost en west: erven Jacob
Lambertsz. , (17..: belast met 2 stuiver 14 penning).

19-4-1742: Nikolaas Hendriksz. Dekker bij overdracht door Hendrik van Geitenbeek voor
Nikolaas, Willem, Gijsbert en Jan Hendriksz. Dekker, Evert Hendriksz. Locht, gehuwd met
Fijtje Hendriks, Kuintje Hendriks Dekker, Gozewijn Jansz., gehuwd met Annetje Hendriks
Dekker, Jan Witcam, gehuwd met Geertje Hendriks Dekker, kinderen en erven van Hendrik
Nikolaasz. Dekker, en erven Hendrik Nikolaasz. Dekker, gehuwd met Dirkje Geerts, allen te
Woudenberg bij koop d.d. 27-7-1741.
..-.-17..: Nikolaas Hendriksz. vermeld met het tweede perceel.
29.

Ruim 1 morgen hei- en weiland in Klein Ringelpoel, zuid en noord: het Manense
dijkje, oost: weduwe Nikolaas Veenendaal, west: het volgende perceel, zuid:
Willem Lokhorst, belast met 2 stuiver 14 penning tijns; ½ morgen bouwland
aldaar, oost: het vorige perceel, west: het volgende perceel, zuid: Willem
Lokhorst c.s., noord: het dijkje, belast met 5 stuiver 2 penning tijns, en 1 morgen
bouw- en weiland aldaar, oost: het tweede perceel, west en zuid: Willem
Jordaansz., belast met 2 stuiver 14 penning tijns.

27-3-1790: Jacob van de Wetering en Hendrik van Dijk bij overdracht door Hendrik van
Maarn ook voor diens broers en zusters bij koop d.d. 1-10-1785.
30.

Huizing, berg, schuur, bakhuis en 12 morgen bouw- en weiland, genaamd Nort,
oost: de oude beek, west: de reesloot, zuid: Groot Oevelaar, noord: Klein
Oevelaar.

11-6-1745: Hugo Gijsbertsz. van de Vliert bij overdracht door Jan Stevensz. van Ginkel bij
koop d.d. 30-6-1744 voor ƒ 1100.-.
31.

De helft van 7 of 6½ morgen op Oevelaar met bepoting en beplanting, waarvan de
koopster de andere helft heeft, oost en noord: de beek, west: de reesloot, zuid:
erven Jan Evertsz. van Davelaar, belast met 9 stuiver tijns, (17..: geheel belast
met 17 stuiver 4 penning, gebruikt door weduwe Jan Tonisz.).
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1-6-1733: Katharina Jacobs Sijnen te Amersfoort bij overdracht door mr. Rogier Kamerbeek,
advokaat bij het Hof van Utrecht, voor Jan Arrisz. te Scherpenzeel en Gijsbert Overeem,
weduwnaar van Marietje Arrissen, ook voor Jan Gijsbertsz. Overeem, zijn onmondige zoon,
voor ƒ 180.-.
..-.-17..: Juffrouw Sijnen vermeld.
32.

11 morgen bouw- en hooiland in Slappendel, waarvan 6 morgen met bepoting en
beplanting, oost: erven Tonis Dirksz., west: het watertje de heigraaf, zuid en
noord: erven weduwe Wolfert Arnoutsz. de Bruin, en 5 morgen met bepoting en
beplanting, oost: de grift, west: de heigraaf, zuid: kinderen Johan Frederik van
Beek, noord: erven Cornelis Willemsz., weduwe Mor Jansz. en ‘t ‘Meniste’ land,
zoals belast voor Johan Frederik Mamuchet van Houdringe, heer van
Sterkenburg enz., voor de kerk van Woudenberg en met resp. 16 stuiver 8
penning en 13 stuiver 12 penning tijns.

16-1-1736: Hendrik Timansz. op Ekris te Woudenberg bij overdracht door Arnout Nikolaasz.
van Manen, wonend op huis ter Heide te Zeist, voor ƒ 1275.-.
33.

3 morgen in Slappendel, oost: erven Hendrik van Geitenbeek, west en zuid:
weduwe Gerard Cornelisz. en Jacob Hermansz., noord: weduwe Cornelis
Willemsz., de molen en molenkaai, destijds gehuurd door Cornelis Pietersz. op
Nieuwenhuisen, belast met 8 stuiver 4 penning tijns.

11-6-1736: Elselina Lagerwei, weduwe Arie Tijssen van Wittenberg, bij overdracht door
Johan Kik, gehuwd met Johanna Beens, die aankwam van Maria Beens, weduwe Jean
Bourgeois, schout en gaarder van Woudenberg, wegens testament d.d. 26-6-1717 te Utrecht,
na koop d.d. 4-1-1726 voor ƒ 750.-.
34.

3 morgen wei- en bouwland in Slappendel, oost: de grift, west: Johan Frederik
van Beek, zuid: weduwe Cornelis Rijksen, noord: Arnout Nikolaasz.

2-1-1743: Hendrik Nikolaasz. van Veenendaal bij overdracht door Hendrik van Geitenbeek
voor Dirk Cornelis Wijborg, eerste burgemeester van Amersfoort, en Gerbrand Johan
Wijborg, die bij kaveling. d.d. 17-8-1725 beiden de helft toekwam uit de erfenis van Dirk van
Ommeren, oud-schepen van Amersfoort, die 6-1-1715 had verkocht aan Veenendaal
35.

1 (17..: de helft van 1¾)morgen land in Slappendel met een schaar weide op de
meent van Woudenberg, strekkend van het midden van de grift west tot Hendrik
Weijnens, zuid: weduwe en erven Tijs Cornelisz. Mon c.s., noord : Gerard van
Beusichem, (17..: belast met 2 stuiver 9 penning, gebruikt door Arris Heimenz.).

10-1-1742: Frans Voskuil bij overdracht door Jan Dirksz. Heigenoord en Gerard van
Geitenbeek voor ƒ 390.-.
..-.-17..: Frans Voskuil vermeld.
36.

1 morgen in Slappendel met een schaar weide op meent van Woudenberg, oost:
de Slappendelse dijk, west: Hendrik Timansz., zuid: Frans Voskuil, noord:
Bernard van Eede.
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23-1-1744: Frans Voskuil bij overdracht door Hendrik de Sandra, schout van Woudenberg,
Gerard van Beusichem, weduwnaar van Maria van Scherpenzeel, Gerard Westwiller voor
Maria, Antonia en Gerritje Westwiller, diens onmondige kinderen bij Hendrina, dochter van
Tonis Simonsz. van Linden en Maria Cornelissen van Scherpenzeel, Gerards eerste vrouw,
bevestigd door Jan Westwiller, voor ƒ 638.-.
37.

1 morgen in Slappendel, oost: Jacob Rol en Jan van Donselaar, west en noord:
Hendrik Timansz.

27-4-1744: Hendrik Timansz. te Woudenberg op de sluis bij overdracht door erven Maria
Cornelissen van Scherpenzeel, bevestigd door Jan Westwiller, voor ƒ 220.-.
38.

Een hofstede met bouwhuis en opkamer, twee bergen, wagenschuur, schaapskot,
bakhuis, boomgaard en 59 morgen op Voskuil, oost: het erf Sniddelaar, zuid:
OLV. kapel, west: het land van Bruinenburg, noord: het erf de Hoef, belast met ƒ
8.- 9 stuiver 10 penning tijns, gebruikt door Jan Rijksen.

21-5-1747: Johanna van Veersen bij overdracht door Cornelis Franciscus Boelhouwer,
gehuwd met Helena Pool, voor de helft en Gerard Hegeman, gehuwd met Ida Maria
Boelhouwer, te Amsterdam voor de andere helft voor ƒ 3540.-.
39.

10 morgen 468 roeden, zijnde vier ‘gewenkte’ driesen, en de kamp met de strijp,
strekkend van Jan Kobusz. van Leusden tot de Weteringdijkdijk en de weg,
belast met overpad met paard en wagen voor Jan Kobusz. op de Stulp van zijn
hofstede, die Jan bij kaveling met Maatje, zijn zuster, bedong, en de koper zal
ook overpad geven naar de zeedijk en is van het andere land gescheiden door een
sloot van 12 voet breed, (17..: belast met ƒ 1.- 8 stuiver 12 penning tijns).

4-1-1745: Andries Abbema, heer van Woudenberg enz., bij overdracht door Maatje van
Leusden voor ƒ 1750.-.
..-.-17..: Andries Abbema, heer van Woudenberg, vermeld ook met 3 morgen, die beplant
zijn, belast met 8 stuiver 10 penning tijns, en 4½ morgen naast de singel, belast met 13
stuiver.
40.

De helft van 5½ morgen bouw- en tabaksland, oost: de Weteringse dijk, west: de
Slappendelse dijk, zuid: de heer van Woudenberg, noord: de broederschap en
secretaris Lagerwei.

6-1-1740: Gerard Dirksz. Vermeulen voor Dirk, zijn onmondige zoon, bij overdracht door
Arie Packouw, schepen van Woudenberg, voor Tijs Arisz. van Wittenberg te Woudenberg
voor ƒ 400.-.
41.

2 (!) morgen tabaks- en bouwland op de Wetering, oost: Gerard Dirksz.
Vermeulen, west: de Weteringdijk, zuid: Maatje Leusden, noord: Tonis Jacobsz.
op de Haar.

24-9-1749: Gerard Moesbergen bij overdracht door Gerard van Beusichem, gehuwd met
Maria Hendriks van Scherpenzeel, bij koop d.d. 10-7-1747 voor ƒ 1100.-.
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42.

2 morgen wei- en bouwland met het bosje en opgaande bomen achter de
bijenstede, oost: het bos van Anton Packouw, strekkend van weduwe Adriaan
Tijssen oost tot het bouwland van Jacob Rol ter halve sloot met de bijenstede
daarop, zuid: weduwe Abbema, noord: Cornelis Methorst, belast met 5 stuiver 7
penning tijns, en overpad van tenminste 1 roede breed, die samen met de
weteringsloot, die midden door het land loopt.

7-10-1754: Johan Schilfgaarde bij overdracht door Gijsbertje Vermeulen c.s. voor ƒ 316.-.
43.

6 morgen op de Wetering met houtgewas, oost: de zeedijk, west: Maas Brandsz.,
zuid: Gijsbertje en Hendrik Vermeulen c.s., noord: Willem Lagerwei, schout van
Woudenberg, belast met 18 stuiver 4 penning tijns.

20-12-1736: Jan Kobusz. Bij overdracht door Maas Brandsz. voor ƒ 1190.-.
44.

5 morgen op de Wetering, oost: de reesloot, west: ‘t Patstuk van de verkoopster,
zuid: de koper, noord: Helmert Tonisz. op de Doyestok, en zal overpad geven aan
de verkoopster, dam en sloot moeten zij gezamenlijk onderhouden.

2-12-1745: Jan Jacobsz. Leusden bij overdracht door Elisabeth van Geitenbeek, weduwe
Willem Lagerwei, secretaris van Woudenberg, voor ƒ 1000.-.
45.

4½ (17..: 5) morgen met houtgewas daarop op de Wetering, oost: Jan Jacobsz.,
zuid: Jan Dirksz., west: Luitje, weduwe A. Wittenberg, noord: weduwe Willem
Lagerwei, (17..: belast met 14 stuiver 9 penning, gebruikt door Anton Wittenberg
en zijn moeder c.s.).

6-8-1749: Cornelis Methorst, gehuwd met Evertje van Davelaar, bij overdracht door Maas
Brandsz. ook voor Maria Everts, diens schoondochter, bij koop d.d. 18-12-1748 voor ƒ 625.-.
..-.-17..: Maas Brandsz. en Jan Maassen en nu: Cornelis Methorst vermeld.
46.

3½ morgen bouwland en 1 maat daaraan, samen groot 4 morgen, genaamd
Blotenburg, op de Wetering, oost en noord: kinderen en erven Gijsbert
Lambertsz. Lagerwei, gehuwd met Toontje van ‘t Pelger, zuid: de vrouwe van
Deil en Geerestein enz. en de heer van Maarsbergen en Maarn enz., west: de
gemene weg.

19-10-1743: Harmpje Lamberts Lagerwei, weduwe Jan Tijssen van Ginkel, bij overdracht
door Jan Willem van Blotenburg voor Willem Jansz. van Blotenburg, gehuwd met Cornelisje
Dirks, diens vader, Dirk Smitsman, gehuwd met Jantje van Blotenburg, diens oom en tante te
Lopik en Lopikerkapel, Tonis van den Heuvel, gehuwd met Lijsje Jans van Blotenburg, en
Barend Egberts, gehuwd met Fransje Jans van Blotenburg, kinderen van Jan Pietersz. van
Blotenburg en Heiltje Overeem, voor ƒ 900.-.
47.

2 morgen 5 hont op de Wetering, oost: de reesloot, west: het tweede perceel, zuid:
weduwe Willem Lagerwei, noord: Tonis Jacobsz. van de Haar, welk perceel ‘t
slag op de dwarswetering naast Tonis Jacobsz. van de Haar moet maken.

13-1-1744: Helmert Tonisz. bij overdracht door Willem van Geitenbeek, gehuwd met Gerritje
van Langelaar, Arnout van Geitenbeek, Elisabeth van Geitenbeek, weduwe Willem Lagerwei,
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Hendrik Lagerwei, procureur en notaris bij het Hof van Utrecht, voor Jacob Blok, gehuwd
met Gerritje van Geitenbeek, te Harmelen, Bernard van Eede, gehuwd met Maria van
Geitenbeek, en Tonis Vos, gehuwd met Emmetje van Geitenbeek, allen erven van Gerard van
Geitenbeek, voor ƒ 485.-.
48.

2 morgen 3 hont op de Wetering, oost: het eerste perceel, west: Gerard Dirksz.
Vermeulen, noord: Tonis Jacobsz. van de Haar, zuid: weduwe Willem Lagerwei,
belast met 6 stuiver 14 penning tijns, en moet de slag op de grift naast de bruiker
op de Plaats maken en uitweg geven aan het eerste perceel.

13-1-1744: Evert Tijssen van Wittenberg bij overdracht door erven Gerard van Geitenbeek
voor ƒ 500.-.
49.

Een huizing, boomgaard, schuur, hof en hofstede met 2 morgen op de Wetering,
oost: Jacob Rol, west: de Weteringdijk, zuid: Willem van Scherpenzeel en
Elisabeth van Geitenbeek, weduwe Willem Lagerwei, noord: Jan en Maria van
Scherpenzeel en Gerard Dirksz., en zal overpad geven aan vier andere percelen.

13-1-1744: Maaike Jacob Leusden bij overdracht door erven Gerard van Geitenbeek bij koop
d.d. 7-2-1743.
50.

Een bos, groot 2 morgen, met eiken en beuken daarin en aan de weg behalve die
van Johan Schilfgaarde, op de Wetering, strekkend van Gerard van Moesbergen
en weduwe IJsbrand Gerardsz. Verhoef oost tot Johan Schilfgaarde met bos,
bouw- en weiland ter halve sloot, zuid: Maatje Leusden, weduwe Andries
Abbema, noord: Elseline van Wittenberg, weduwe Adriaan Tijssen, belast met 5
stuiver 7½ penning tijns en met overpad over het noordelijke perceel.

7-10-1754: Anton Packouw bij overdracht door Gijsbertje Vermeulen c.s. voor ƒ 125.-.
51.

2 morgen bouwland, oost: Johan Schilfgaarde met wei- en bouwland, strekkend
tot Gerard Vermeulen ter halve sloot, zuid: weduwe Abbema, noord: Cornelis
Methorst, belast met 4 stuiver 7 penning tijns, met overpad aan de noordzijde
van tenminste 1 roede breed en onderhoud van de watersloot midden door het
land.

7-10-1754: Jacob Rol bij overdracht door Gijsbertje Vermeulen c.s. voor ƒ 420.-.
52.

1 morgen op de Wetering, oost en noord: Gerard Dirksz. Vermeulen, west: het
volgende perceel of Jacob Rol, zuid: weduwe Willem Lagerwei, en zal de slag
naast erven Nikolaas Evertsz. maken.

13-1-1744: Willem Lagerwei, schout van Geerestein en secretaris van Woudenberg, bij
overdracht door erven Gerard van Geitenbeek.
53.

Een hoek land, groot 1 morgen, op de Wetering, oost: het derde perceel, zuid:
weduwe Willem Lagerwei, noord: Gerard Dirksz., west: de verkopers, en moet ‘t
slag op de Schansendijk naast Tonis Jacobsz. maken en overpad geven aan het
derde perceel.
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13-1-1744: Jacob Rol bij overdracht door erven Gerard van Geitenbeek voor ƒ 340.-.
54.

Een zesde van 6 morgen op de Wetering, oost en noord: Maas Brandsz., west:
Jan Dirksz. Vermeulen, zuid: het erf de Stulp, gehuurd door weduwe Jacob
Jansz. op de Stulp, belast met 3 stuiver (17..: 2 stuiver 6 penning) tijns.

28-7-1732: Tonis Voskuil jr. bij overdracht door Jan Bosch, gehuwd met Maria Vermeulen,
die aankwam van Emmetje Vermeulen, haar zuster, voor ƒ 125.
..-.-17..: Tonis Voskuil jr. vermeld.
55.

1 morgen op de Wetering bij de Stulp, oost, zuid en noord: de koper, west:
Hendrik Vermeulen.

16-12-1749: Jan Jacobsz. op de Stulp bij overdracht door Gerard Vermeulen voor Gijsbertje
Vermeulen, weduwe Jan Wiardi, diens zuster, bij koop d.d. 17-12-1746.
56.

1 morgen op de Wetering, oost: Tonis Voskuil jr., zuid: Jan Jacob van de
Stulp(1754: Jan Jacob Leusden), west: Gerard Dirksz. Vermeulen, noord:
Cornelis Methorst, (1754: belast met 2 stuiver 5 penning tijns).

3-6-1751: Jan Dirksz. Vermeulen bij overdracht door Hendrik van Geitenbeek voor Cornelis
de Waal, gehuwd met Dirkje Vermeulen, bij koop d.d. 7-11-1750.
7-10-1754: Gijsbert Eikelkamp bij overdracht door Hendrik van Geitenbeek voor Gijsbertje
Vermeulen, weduwe Jan Wiardi, Weimpje Dirks de Jong, weduwe Hendrik Vermeulen, en
Evert, Fransje, Adriaantje en Hendrik Hendriksz. Vermeulen, haar onmondige kinderen,
Timan, Emmetje, Dirkje en Adriaantje Bosch, onmondige kinderen van Maria Vermeulen en
Jan Bosch, en Cornelis de Waal, gehuwd met Dirkje Vermeulen, allen erven van Jan Dirksz.
Vermeulen, hun broer en oom, na kaveling d.d. 22-9-1753 te Utrecht voor ƒ 129.-.
57.

½ morgen bouw- en tabaksland op de Wetering, oost: Evert van Wittenberg,
west: de heer van Woudenberg, zuid: kinderen Willem Moeske, noord: Hendrina
Mom, weduwe Bernard van Wittenberg.

3-12-1748: Willem Lagerwei, secretaris van Woudenberg, bij overdracht door Hendrik van
Geitenbeek voor Hendrik Timmer, gehuwd met Aaltje Lagerwei.
58.

1 morgen weiland bij de Stulp, oost, zuid en noord: de koper, west: Tonis Voskuil
jr.

17-1-1748: Jan Jacobsz. Leusden bij overdracht door Hendrik Dirksz. Vermeulen bij koop
d.d. 9-5-1746 voor ƒ 160.-.
59.

40 morgen op Voskuil, belast met ƒ 5.- 15 stuiver tijns, gebruikt door erven
Gerard Hendriksz.

..-.-17..: Het Sint Barbara convent vermeld.
60.

8 morgen (1729: op Voskuil in Woudenberg), belast met ƒ 1.- 3 stuiver tijns,
gebruikt door erven Gerard Hendriksz.
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..-.-17..: Sint Agatha vermeld.
12-8-1729: Dirk Loogen, burgemeester, voor St. Agatha bij afstand door Antonie van
Goudoever, oud-burgemeester en schepen van Amersfoort, Archief Eemland,
Superintendenten van het voormalige kloostergoed, inv.nr. 4809.
..-5-1769: Mr. Willem Methorst, burgemeester van Amersfoort, voor St. Agatha,
Superintendenten, inv.nr. 4842.
61.

4 morgen, belast met 11 stuiver 8 penning tijns, gebruikt door Jan Gerardsz.

..-.-17..: Peel Gijsbertsz. vermeld.
62.

12 morgen op Voskuil, belast met ƒ 1.- 14 stuiver 8 penning tijns , gebruikt door
Jan Jansz. van Breemen na Meeus Cornelisz.

..-.-17..: Arris Hendriksz. vermeld.
63.

10 morgen op Voskuil, belast met ƒ 1.- 8 stuiver 12 penning tijns, gebruikt door
weduwe Pieter Tonisz.

..-.-17..: Weduwe Pieter Tonisz. vermeld voor ¾ en Arnout Tonisz. voor ¼.
64.

10 morgen op Voskuil, belast met ƒ 1.- 3 stuiver tijns, gebruikt door Tonis
Gerardsz.

..-.-17..: Arnout Tonisz. en weduwe Pieter Tonisz. vermeld.
65.

27 morgen op Voskuil, belast met ƒ 3.- 17 stuiver 10 penning, gebruikt door Bor
Evertsz. na weduwe Jan Hendriksz.

..-.-17..: Weduwe Jan Hendriksz. en Thijs Cornelisz. vermeld.
66.

25 morgen op Voskuil, belast met ƒ 3.- 11 stuiver 12 penning tijns, gebruikt door
Jan Gijsbertsz.

..-.-17..: OLV. kapel vermeld.
67.

23 morgen op Oevelaar, belast met ƒ 3.- 6 stuiver 2 penning, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Otto Davelaar vermeld.
68.

12 morgen op Oevelaar, belast met ƒ 1.- 14 stuiver 8 penning tijns, gebruikt door
Gerard Gerardsz. Cleijveld.

..-.-17..: Hugo Gijsbertsz. vermeld.
69.

4 morgen op Ekris, belast met 11 stuiver 8 penning tijns, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Hessel Rijksen vermeld.
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70.

10 morgen op Huisstede, belast met ƒ 1.- 9 stuiver 2 penning tijns, en ¼ morgen,
belast met 1 stuiver 6 penning, gebruikt door de tijnsman.

..-.-17..: Jan Evertsz. vermeld.
71.

5 morgen, waar het huis op staat, belast met 14 stuiver 6 penning, 1¾ morgen
voor de deur, belast met 5 stuiver 1 penning, de halve hoeve achter de Wetering,
groot 8 morgen, belast met ƒ 1.- 3 stuiver, en 1½ morgen van Landaashoeve,
belast met 7 stuiver 3 penning, alles gebruikt door weduwe Jan Tonisz.

..-.-17..: Juffrouw Sijnen vermeld.
72.

16½ morgen op Huisstede, belast met ƒ 2.- 7 stuiver 7 penning, gebruikt door
Hugo Gijsbertsz.

..-.-17..: Heer Oosterhout, vicaris, vermeld.
73.

2 morgen op Ekris, belast met 5 stuiver 12 penning tijns.

..-.-17..: Adriaan Packouw vermeld.
74.

2 morgen op Ekris, belast met 5 stuiver 12 penning tijns.

..-.-17..: Nikolaas Lambertsz. vermeld.
75.

Twee derde van 17 morgen, belast met ƒ 1.- 11 stuiver 14 penning tijns, gebruikt
door weduwe Cornelis Evertsz.

..-.-17..: Erven Helmert Jan en erven Helmert Dirksz. beiden met de helft vermeld.
76.

5 morgen van Landaaserhoef, belast met 14 stuiver 6 penning, en 2½ morgen
aldaar, belast met 7 stuiver 3 penning, gebruikt door Jan Evertsz. na Andries
Willemsz.

..-.-17..: Jan Helmerden vermeld.
77.

4 morgen van de Doyestok, belast met 11 stuiver 8 penning, 6 morgen op de
Wetering, belast met 17 stuiver 4 penning, en 2 morgen aldaar, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Jan Jacobsz. op de Stulp vermeld.
78.

1/6e morgen op de Wetering, belast met 2 stuiver 6 penning tijns.

..-.-17..: Gerard Vermeulen vermeld.
79.

1½ morgen op de Wetering, belast met 3 stuiver 10 penning tijns, gebruikt door
Govert Smees.
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..-.-17..: Arnout Mandersloot vermeld.
80.

3 morgen op de Wetering, belast met 8 stuiver 10 penning tijns, waarvan Anton
van Wittenberg ½ morgen gebruikt en de tijnslieden de rest.

..-.-17..: Willem Cornelisz. en weduwe Baart Antonsz. vermeld.
81.

4 morgen in Slappendel, belast met 11 stuiver 8 penning tijns, 4 morgen in
Slappendel, belast met een gelijke tijns, 4 morgen in de Geer, belast met 12
stuiver 15 penning tijns, en 4 morgen in Klein Ringelpoel, belast met 5 stuiver 12
penning tijns, alles gebruikt door Ruth van Ginkel.

..-.-17..: Erven Jan Thijssen van Ginkel en Marietje Lambert Lagerwei, echtelieden, vermeld.
82.

De helft van 4½ morgen op de Wetering, belast met 6 stuiver 8 penning tijns,
gebruikt door Gerard Vermeulen.

..-.-17..: Dirk Vermeulen vermeld.
83.

Een vierde van 4½ morgen op de Wetering, belast met 3 stuiver 4 penning tijns,
gebruikt door de tijnsman; een achtste van dit perceel, belast met 1 stuiver 10
penning tijns, gebruikt door Jan Donselaar.

..-.-17..: Evert Thijssen vermeld.
84.

Een achtste van 4½ morgen op de Wetering, belast met 1 stuiver 10 penning tijns,
gebruikt door de tijnsman.

..-.-17..: Hendrik Geitenbeek vermeld.
85.

9⅔ morgen in de rosmolen, belast met viermaal 6 stuiver 14 penning tijns,
gebruikt door de tijnslieden.

..-.-17..: Almert Tonisz. op de Doyestok, Evert Tonisz. van Wittenberg, Willem Lagerwei en
Jacob Boll allen met een vierde vermeld.
86.

8 morgen op de Wetering, belast met ƒ 1.- 3 stuiver tijns, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Weduwe Willem Lagerwei vermeld.
87.

5 morgen op de Wetering, belast met 14 stuiver 6 penning tijns, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Jan Jacobsz. op de Stulp vermeld.
88.

4⅓ morgen op de Wetering, belast met 12 stuiver 8 penning tijns.

..-.-17..: Gerard Vermeulen vermeld.
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89.

8 morgen op de Wetering, belast met ƒ 1.- 3 stuiver tijns, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Tonis Jacobsz., die verkreeg van St. Agatha, vermeld.
90.

3 morgen op de Wetering, belast met 8 stuiver 10 penning tijns.

..-.-17..: Dirk Jansz. vermeld.
91.

2½ morgen op de Wetering, belast met 7 stuiver 5 penning tijns, gebruikt door
kinderen Arnold van Geitenbeek.

..-.-17..: De kerk vermeld.
92.

De helft van 1¾ morgen in Slappendel, belast met 2 stuiver 9 penning, gebruikt
door Arris Heimensz., die nu eigenaar is.

..-.-17..: Frans Voskuil vermeld.
93.

4½ morgen op de Wetering, belast met 12 stuiver 14 penning, 2½ morgen aldaar,
belast met 7 stuiver 8 penning, 4½ morgen van de Geer, belast met 11 stuiver 8
penning, ¾ morgen aldaar, belast met 2 stuiver 2 penning, ½ morgen aldaar,
belast met 1 stuiver 14 penning, 8 morgen, waar het huis op staat, belast met ƒ 1.3 stuiver, 2 morgen, belast met 5 stuiver 12 penning en 1¾ morgen, belast met 3
stuiver 10 penning tijns, alles gebruikt door Nikolaas Veenendaal.

..-.-17..: Erven Gijsbert Lambertsz. vermeld.
94.

2⅓ morgen op de Wetering, belast met 7 stuiver 5 penning tijns, gebruikt door
Ruth van Ginkel.

..-.-17..: Jan Thijssen van Ginkel en Marietje Lambert Lagerwei vermeld.
95.

1 morgen op de Wetering, belast met 2 stuiver 14 penning tijns, gebruikt door
Frans Cornelisz.

..-.-17..: Erven Gijsbert Lambertsz. vermeld.
96.

Een halve hoeve, groot 8 morgen, in Slappendel, belast met ƒ 1.- 3 stuiver tijns,
gebruikt door Nikolaas Veenendaal.

..-.-17..: Erven Gijsbert Lambertsz. vermeld.
97.

6 morgen aan de Hinderdijk, belast met 17 stuiver 5 penning tijns, gebruikt door
Arnout Hendriksz.; 2 morgen op de Wetering, belast met 5 stuiver 15 penning
tijns, gebruikt door Willem Geseker.

..-.-17..: N.N. van Geerestein vermeld.
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98.

4½ morgen op de Wetering, belast met 12 stuiver 15 penning tijns, gebruikt door
Ruth van Ginkel.

..-.-17..: Erven Jan Thijssen van Ginkel vermeld.
99.

5 morgen op de Wetering, belast met 14 stuiver tijns, gebruikt door de
tijnslieden.

..-.-17..: Erven Matthijs Lagerwei, zijnde Evert van Wittenberg, weduwe Adriaan Thijssen en
Willem Lagerwei vermeld.
100.

2 morgen op de Wetering, belast met 5 stuiver 12 penning tijns, gebruikt door
Evert Thijssen en Willem Pietersz.

..-.-17..: Gerard Moesbergen vermeld, die nu gebruikt.
101.

3 morgen in Slappendel, belast met 9 stuiver tijns.

..-.-17..: De heer Abbema, heer van Woudenberg, vermeld.
102.

6 morgen op de Wetering, belast met 17 stuiver 7 penning tijns, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Jan Jacobsz. op de Stulp vermeld.
103.

8 morgen, waar het huis op staat, belast met ƒ 1.- 3 stuiver tijns, gebruikt door
Cornelis Govertsz.

..-.-17..: Het Bartholomeusgasthuis vermeld.
104.

6 morgen op Ekris, belast met 17 stuiver 4 penning tijns, gebruikt door Cornelis
Govertsz.

..-.17..: Gijsbert Jordaansz. of Gerard Loevelijn vermeld.
105.

4 morgen op Ekris, belast met 11 stuiver 8 penning tijns, en 6 morgen aldaar in
twee helften, beide belast met 8 stuiver 10 penning tijns, alles gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Gijsbert Jordaansz. vermeld.
106.

6 morgen op Ekris, belast met 17 stuiver 4 penning tijns, gebruikt door Gijsbert
Jordaansz. en nu: Cornelis Rijksen.

..-.-17..: Het Bartholomeusgasthuis vermeld.
107.

2 morgen op Ekris, belast met 5 stuiver 12 penning tijns, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Evert de Cruyf vermeld.
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108.

6 morgen op Ekris, belast met 17 stuiver 4 penning tijns.

..-.-17..: Weduwe raadsheer Blotenburg vermeld.
109.

19 morgen 4 hont in de Bruinhoef, belast met ƒ 2.- 13 stuiver 8 penning tijns,
gebruikt door Cornelis Rijksen en nu: Jan Jansz. van den Breul.

..-.-17..: Mevrouw Boll vermeld.
110.

27½ morgen op Ekris, belast met ƒ 3.- 19 stuiver tijns, gebruikt door Tonis Jansz.
van den Breul.

..-.-17..: Dirk Jansz. Versteeg en nu: Jacob Dirksz. Versteeg vermeld.
111.

29 morgen 2 hont op de Wetering, belast met ƒ 4.- 3 stuiver 8 penning tijns,
gebruikt door Hendrik Willemsz.; 6 morgen op Ekris, belast met 17 stuiver 4
penning tijns, gebruikt door de tijnsman.

..-.-17..: De vrouwe van Deil en Geerestein vermeld.
112.

De Eshof op Ekris, groot 12 morgen, belast met ƒ 1.- 14 stuiver tijns; 5 morgen op
de Wetering, belast met 14 stuiver 6 penning tijns, beide gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Hendrik Vermeulen vermeld.
113.

4 morgen op Ekris, belast met 11 stuiver 8 penning tijns, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Weduwe Pieter Corssen en nu: W. Lagerwei en Jan Marinus vermeld.
114.

6 morgen op Ekris, belast met 17 stuiver 4 penning tijns.

..-.-17..: Weduwe raadsheer Blotenburg vermeld.
115.

5½ morgen op Ekris, belast met 15 stuiver 2 penning tijns, die Bessel Arrisz. in
erfpacht heeft; 10 morgen aldaar, afkomstig van de kartuizers, belast met ƒ 1.- 8
stuiver 12 penning tijns, gebruikt door weduwe Cornelis Knopper; Coolhorsterkamp, groot 4¼ morgen, belast met 12 stuiver 5 penning tijns, en 10 morgen.

..-.-17..: De heer van Groenewoud vermeld.
116.

2 morgen in Klein Ringelpoel, belast met 5 stuiver 12 penning tijns, gebruikt door
Gijsbert Hendriksz. Dekker.

..-.-17..: Pieter Hendriksz. van Maarn vermeld.
117.

2 morgen op Slappendel, belast met 6 stuiver 8 penning tijns, gebruikt door de
tijnsman.
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..-.-17..: Weduwe Dirk Tonisz. vermeld.
118.

2 morgen in Slappendel, belast met 6 stuiver 8 penning tijns, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Weduwe IJsbrand Gerardsz. vermeld.
119.

1 morgen op Slappendel, belast met 2 stuiver 8 penning tijns, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Jan Morren vermeld.
120.

1 morgen op Slappendel, belast met 2 stuiver 8 penning tijns, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Jacob Rol vermeld.
121.

2½ morgen van Wircompskamp, belast met 7 stuiver 8 penning tijns; ¾ morgen
van de Begijnenkamp, belast met 2 stuiver 3 penning tijns; 3 morgen bij
Geerestein in twee helften, belast met 8 stuiver 10 penning tijns; de helft van 2
morgen daarbij, belast met 2 stuiver 14 penning tijns, alles gebruikt door de
tijnsman, en de andere helft van de 2 morgen, belast met 2 stuiver 14 penning
tijns, gebruikt door Pieter Jansz. Steenhof.

..-.-17..: De vrouwe van Geerestein vermeld.
122.

2½ morgen in Klein Ringelpoel, belast met 8 stuiver tijns, gebruikt door Arnout
Hendriksz.

..-.-17..: De moeder van Arnout Hendriksz. vermeld.
123.

4 morgen in Klein Ringelpoel, belast met 11 stuiver 8 penning tijns, en 2 morgen
aldaar, belast met 5 stuiver 12 penning tijns, beide gebruikt door de tijnsman.

..-.-17..: De heer Tamminga, heer van Maarsseveen, vermeld.
124.

6 morgen in Klein Ringelpoel, belast met 17 stuiver 8 penning tijns, gebruikt door
Nikolaas Hendriksz.

..-.-17..: De Ridderschap vermeld.
125.

1½ morgen in Klein Ringelpoel, belast met 4 stuiver 5 penning tijns, gebruikt
door Nikolaas Veenendaal.

..-.-17..: Erven Gijsbert Lambertsz. vermeld.
126.

2 morgen 225 roeden op de Wetering, belast met 7 stuiver tijns, gebruikt door de
tijnslieden.
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..-.-17..: Erven Willem Moesbergen en nu: Gerard en Cornelia Moesbergen vermeld.
127.

2 morgen 225 roeden op de Wetering, belast met 7 stuiver tijns, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Weduwe IJsbrand Gerardsz. vermeld.
128.

2 morgen 4 hont onder Nieuwenhuizen, belast met 8 stuiver 4 penning tijns,
gebruikt door de tijnsman.

..-.-17..: Weduwe Adriaan Thijssen vermeld.
129.

4 morgen in Slappendel onder Nieuwenhuizen, belast met 11 stuiver 8 penning
tijns, gebruikt door de tijnsman.

..-.-17..: Herman Jacobsz. van Maarn vermeld.
130.

12 morgen in Slappendel, belast met ƒ 1.- 15 stuiver en 15 penning tijns, en 4
morgen aldaar, belast met ƒ 1.- 14 stuiver 8 penning tijns, waaronder een ander
perceel, alles gebruikt door Tonis Evertsz.

..-.-17..: De vrouwe van Geerestein vermeld.
131.

11 morgen in Slappendel en 4 morgen aldaar, bijeen belast met ƒ 2.- 3 stuiver
tijns, gebruikt door Dirk Barten.

..-.-17..: Erven J.F. van Beek vermeld.
132.

8 morgen in Slappendel en 6 morgen aldaar, bijeen belast met ƒ 2.- 12 penning
tijns, gebruikt door Hessel Rijksen.

..-.-17..: De heer Van Heemskerk, vicaris, vermeld.
133.

3 morgen in Slappendel, 2 morgen en 7 morgen aldaar, belast met ƒ 1.- 11 stuiver
12 penning tijns, gebruikt door Anton van Renes, daarna zijn weduwe en nu:
Simon Knopper.

..-.-17..: Erven J.F. van Beek vermeld.
134.

3 morgen in Slappendel, belast met 7 stuiver 8 penning tijns, gebruikt door Elis
Veenendaal.

..-.-17..: Hendrik Veenendaal vermeld.
135.

3 morgen in Slappendel, belast met 9 stuiver tijns, en 1⅛ morgen over de grift,
belast met 3 stuiver 4 penning tijns.

..-.-17..: Bernard van Eede en nu: Adriaan van Wittenberg vermeld.
136.

1⅛ morgen over de grift, belast met 3 stuiver 4 penning tijns.
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..-.-17..: Tonis Voskuil jr. vermeld.
137.

1 morgen in Slappendel, belast met 2 stuiver 14 penning tijns, en 2 morgen
aldaar, belast met 5 stuiver 12 penning tijns, beide gebruikt door Elis Hermansz.
en nu: Wolfert Wolfertsz.

..-.-17..: Cornelis Gerardsz. vermeld.
138.

2 morgen op Ekris, belast met 5 stuiver 12 penning tijns, gebruikt door de
tijnsman.

..-.-17..: Cornelis van Brink vermeld.
139.

2 morgen in Slappendel, 1 morgen, 4½ morgen en de helft van 6 morgen aldaar,
belast bijeen met ƒ 1.- 10 stuiver 2 penning tijns en gebruikt door de tijnslieden.

..-.-17..: Erven Hendrik Timansz. vermeld.
140.

7 morgen in Neder-Ekris, belast met ƒ 1.- 2 penning tijns en verhuurd.

..-.-17..: De vrouwe van Geerestein vermeld.
141.

¾ morgen in Slappendel, belast met 2 stuiver tijns en gebruikt door de
tijnslieden.

..-.-17..: Erven Hendrik Timansz. vermeld.
142.

1 morgen in Slappendel, belast met 3 stuiver tijns; 1 morgen 2 hont aldaar onder
Nieuwenhuizen, belast met 3 stuiver 14 penning tijns, beide gebruikt door
Hendrik Woutersz.

..-.-17..: Kinderen Thijs Cornelisz. vermeld.
143.

27 morgen 2 hont op Ekris, belast met ƒ 2.- 9 stuiver 14 penning tijns, en 4
morgen aldaar, belast met 11 stuiver 8 penning tijns, beide gebruikt door Wolfert
Arrisz.

..-.-17..: De Poth te Amersfoort vermeld.
144.

1½ morgen op Ekris, 6 morgen, 6 morgen en 10 morgen aldaar, gekomen van
Evert Nikolaasz., bijeen belast met ƒ 3.- 7 stuiver 9 penning tijns.

..-.-17..: Peel Arnoutsz., Jan Thijssen en Aaltje vermeld.
145.

6 morgen op de Wetering, genaamd Advokaatsland, belast met 17 stuiver 4
penning tijns, gebruikt door de tijsnlieden.

..-.-17..: Thijs, Gerard en Cornelia Moesbergen en Melis Otterloo, allen voor een vierde erven
van Willem Moesbergen, nadat verzwegen was.
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146.

6 morgen op de Wetering, belast met 17 stuiver 4 penning tijns, en 4 morgen
aldaar, belast met 11 stuiver 8 penning tijns, gebruikt door de tijnsman.

..-.-17..: Maatje Jacobs Leusden en nu: de heer Abbema vermeld.
147.

9¾ morgen op de Wetering, belast met 14 stuiver tijns, gebruikt door Jan de Bree
en nu: Dirk de Bree; een zesde in een helft, belast met 2 stuiver 5 penning tijns.

..-.-17..: Jan Vermeulen vermeld.
148.

Twee zesde in een helft op de Wetering, belast met 4 stuiver 10 penning tijns,
gebruikt door de tijnsman.

..-.-17..: Jan Jacobsz. op de Stulp vermeld.
149.

Een zesde in een helft op de Wetering, belast met 2 stuiver 5 penning tijns,
gebruikt door Hendrik Vermeulen.

..-.-17..: Cornelis de Waal vermeld.
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