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Inleiding

In dit document zijn regesten opgenomen van de notariële akten van de Leersumse
notaris Simon de Moij over de periode 1698-1716.
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Regesten

30-10-1698 Frederik van den Honert, drossaard, als gemachtigde van grave van
Rochford, verklaard verhuurd te hebben aan Tonis Zegers en Rengert
Barents Krom, beide won. Amerongen, 10 morgen land aan de
Amerongense Dijck.
1-11-1698

Aelbert Errisen van ’t Wilder, brouwer, won. Scherpenzeel, bekent
schuldig te zijn aan Gerrit Jacobsz Blotenburgh, won. Scherpenzeel,
200 gl.

14-11-1698 Petertje Aerts laatst wed Hendrick Errissen, won. Leersum, neemt
lening van de diaonie van Leersum van 25 gl voor de koop van haver bij
haar man in 1689 van Tonis Aertsz, in leven gewoond hebbende te
Leersum, gekocht, en welke 25 gl bij legaat onder meerder som
begrepen aan de diaconie door Tonis Aertsz was vermaakt.
21-11-1698 Frederik van den Honert als gemachtigde van de graaf van Rochford
heeft verpacht aan Jan Willemsz Knoppert, won. Leersum, 20 morgen
land te Leersum. Hij pachtte dit al vele jaren van de heren regulieren te
Amersfoort.
14-12-1698 Jan Teunisz Bosch, won. Blauwe Kamerse weerd onder Wageningen,
heeft gecedeerd zekere acte van koop van een huis met 2 morgen
boomgaard en bouwland te Leersum tegenover en omtrent de kerk
tegenwoordig bewoond door Dirck Aertsz x Geertje Jordens Vos, aan
Frederik van den Honert, drossaard.
5-1-1699

Jan van Linden, pluijmister, won. Amsterdam, verklaart op het ernstig
verzoek van Anna Beijer, zijn nicht, dat alhoewel hij met haar over de
reparatie en jaarlijkse uit te keren som van 150 gl van een huis, kelder
en achterhuis te Amstel op de hoek van ’t Sleperssteeg van
Amsterdam, zijnde door Anna vermaakt op Jans kinderen bij accoord
van 5-1-1699. Hij wil daarvan niets profiteren.

5-1-1699

Anna Beijer huisvrouw van Jean ford de Belgarde, won. Amerongen
maakt, conform huwelijkse voorwaarden van 5-3-1675, accoord met
Jan van der Linden, pluimiser te Amsterdam, x Anna van Heemstede,
dochter van Agnieta Beijer, als vader van zijn onmondige kinderen.

18-10-1700 Aelbert van Wijckersloot, Hendrick van Wijckersloot en Aert van
Wijckersloot en Maria Wijckersloot en Petronella Wijckersloot
mitsgaders Johan Quint x Catharina van Wijckersloot tezamen kinderen
en erfgenamen van Tijman van Wijckersloot constitueren Maria Verweij
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wed Tijman van Wijckersloot om voor stadhouder en tinsgenoten van
graaf van Athlone te transporteren een huis, hofstede met 2 morgen
land daar annex te Amerongen.
30-11-1700 Dorothea Aerts van Leersum x Jan Jansz Brure, sieck te bedde
leggende, geeft haar man al haar huisraad en inboedel.
9-1-1701

Lydia Nasq wed J. Brinckhuijsen, in leven predikant te Veenendaal,
consitueert Johanna Brandenburg j.d., won. Amsterdam, op de
Vijgendam, om te verkopen 1/5 part in een huis in de Korsjespogitstraat
te Amsterdam.

7-3-1701

Frederick van den Honert als gemachtigde van de graaf van Rochford
heeft verhuurd aan Jannigje Henninghs laatst weduwe Gerrit Huijbertsz
van den Berg een huis en nieuwgemaakte herberg te Leersum waar de
Koning van Engeland uithangt, nevens de nieuwe schuur daarbij
staande en zijn stalling etc.

28-10-1700 Hendrick Vlaskamp, kapitein, won. Xanten, als vader en momber van
zijn innocente dochter Johanna Vlaskamp en nevens Frederick Ernst
van Rhede, luitenant, won. Rhenen, oom en bloedmomber over
Johanna Vlaskamp, constitueren Jan Jacobsz Toll, herbergier in de 40
garden onder Amerongen om te verkopen ¼ van een weiweerd ten dele
gelegen in Gelderland en te Amerongen, waarvan ¾ competeren graaf
van Rochford.
20-4-1701

Tomas van Dulcken, wed. Dirkje Dircks Boumans als vader en voogd
van Maria van Dulcken, zijn enigste dochter nevens Dirck Jansz als
oom en bloedvoogd van die dochter, mitsgaders Rutger Stevensz van
Ede als neef van die dochter houden boedelscheiding.

1-12-1701

Aelbert Jansen, j.m., geassisteerd met Jan Beertsz Ruijsseveen, zijn
oom, maakt huwelijkse voorwaarden met Geertje Cornelis wed Tonis
Cornelisz Flore

9-3-1702

Jan Cornelis Egdam, won. Ginkel onder Zuilenstein, heeft verkocht aan
Teunis Lambertsz mede aldaar wonende, een lijst met goederen.

20-4-1702

Maria Dircks Bosch, won. Utrecht, ?? moeder van Deliaantje Jans in
leven gewoond hebbende te Leersum, nevens Aertje Jans, haar moei,
accorderen nopende de pretensie van Maria haar moederlijk goed.

4-5-1702

Peter Ketelaer, won. Leersum, constitueert N.N. Woertman, procureur
voor het Hof van Utrecht, in de zaak gesustineerd bij Jannigje
Hemmingh wed Gerrit Huijbertsz van den Bergh.
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11-5-1702

Jannigje Hemmingh wed Gerrit Huijbertsz van Bergh constitueert T. Vos
van Avesaat, procureur voor het Hof van Utrecht in de zaak bij haar
gesustineerd op Pieter Ketelaar.

22-5-1702

Gerrigje Aelberts van de Pol wed Aelbert Barten Quint, won.
Amerongen, is oud en prelegateert op haar zoon Wouter Cornelisz van
der Son en dochter Marta Cornelis van der Son x Ewid Aelbertsz Quint
ieder 900 gl en samen de 4 morgen hooiland die zij heeft aangekocht te
Achterberg, leenroerig aan huize Sterkenburg. Het nagelaten kind van
haar zoon Aelbert Cornelisz van der Son, genaamd Cornelis Aelbertsz
van der Son, krijgt zijn legitime portie. Evenals de nagelaten kinderen
van dochter Susanna Cornelis van der Son.

23-11-1702 Cornelis Petersz van Woudenberg j.m. geassisteerd met zijn vader
Peter Dircksz van Woudenberg, maakt huwelijkse voorwaarden met
Maijtie Morren van Leusden, j.d., geassisteerd met Meijndert van Eck,
haar oom.
15-1-1703

Godert Quint secretaris te Amerongen en Johan Quint mitsgaders
Gijsbert van Essevelt x Anthonia Quint, nagelaten kinderen en
erfgenamen van Johan Quint x Wilhelmina Verweij constitueren
Jeronimus van den Honert, commis ter admiraliteit van Rotterdam om te
vorderen de helft tot 200 gl van legaat door ds. Johannes Quintius en
zijn weduwe Henrica Verhaer op 15-4-1697 te Bergen op Zoom
gepasseerd.

22-1-1704

Margrieta van der Poel wed Cornelis Brinckhuijsen in leven predikant,
won. Veenendaal, institueert al haar kinderen als erfgenamen.

25-2-1704

Frederick van den Honert als rentmeester van grave van Rochford heeft
verhuurd aan Gerrit de Kruijff, won. Amerongen, een uiterweerd
genaam de Kokkenweerd groot 3 mergen met een huis daarop.

16-2-1705

Frederick van den Honert, drost van Zuilenstein c.s. als rentmeester
van grave van Rochford, heeft verhuurd aan Gerrit Rochussen en Dirck
Willems van Buren een huis met den bergh boomgaerd en aanhorige
landerijen genaamd de Collanden, zoals zij dit de afgelopen 6 jaren
hebben gehuurd.

16-2-1705

Idem heeft verhuurd aan Gerrit Soest een huis boomgaard en verdere
percelen van landerijen te Leersum groot 20 morgen, waaronder 4
morgen broekland gekomen van de heren van de Dom te Utrecht.

16-2-1705

Idem heeft verhuurd aan Cornelis Blanckensteijn het huis en hofstede
en bouwland groot 8 morgen aan de Amerongense Dijck. Renservaal.
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16-2-1705

Idem heeft verhuurd aan Jacob Knoppert als present vermits de
swakheijt van sijn moeder Maagje Jans weduwe van Jan Willemsz
Knopper 20 morgen land. Renversaal.

16-2-1705

Idem heeft verhuurd aan de weduwe van Aert Woutersz de hofstede
Schevichoven. Renversaal.

16-2-1705

Idem heeft verhuurd aan Helmert Gijsbertsz van Woudenberg huis en
hofstede met berg en schuren met alle het bouw- en weiland groot 28
mergen te Amerongen genaamd Rodesteijn neffens nog 8 morgen
uiterwaard in de provincie Gelderland, voor 164 gl jaarlijks.

16-2-1705

Idem heeft verhuurd aan Jan Hendricksen, won. op Waaiesteijn, de
ridderhofstad Waijesteijn groot 24 morgen bouw- en weiland met het
huis. Renversaal.

16-2-1705

Idem heeft verhuurd aan Gerrit Tonisz de hofstede, huisinge, berg,
schaapschoten met 32-33 morgen bouw- en weiland zoals Philips
Rijksen dit heeft gebruikt. Met nog een akkertje strekkende te
bergwaard op.

8-3-1705

Frederick van den Honert constitueert Nicolaes Grevinck om zich borg
te stellen voor Hendrick Brinckhuijsen t.b.v. Johannes van Trier voor de
vrijwaring van 1/15 in een huis in de Korsjessteeg

13-4-1705

Frederick van den Honert als rentmeester van de Graaf van Rochford
heeft verhuurd aan Pons Dircksz, won. Amerongen en Gerrit de Kruijff
en Evert de Kruijf, broers, won. Overlangbroek, 2/3 van een weiweerd
en boomgaard daar annex waarvan Pons Dircksz en de beide broers
het andere 1/3 deel bezitten, onder Maurik, genaamd Beijnomsweerd,
moetende gemeen gebruikt worden met burgemeester Nicolaes van
Velpen of zijn huurders.

6-8-1705

Gijsbert Reijers, meerderjarige zoon van Reijer Gijsberts en Teuntje
Wessels, nevens Gerrit Soest x Feijtje Reijers verklaren dat zij als enige
en universele erfgenamen van hun ouders over hun nalatenschap
bestaande in een huis met 1 morgen land te Leersum hebben
geaccordeerd. Gijsbert Reijers zal dit bezitten.

23-9-1705

Dhr. Issnael, tot Zuijlensteijn residerende, kolonel ten dienst deser
landen, constitueert Pieter Barlet, won. Den Haag, om zijn zaken waar
te nemen.

16-4-1706

Ijda Jacobs van Osch, wed. Gerrit Jansz van Garderen, sieck en
swackelijck, seijde dat eenige jaeren herwaerts bij haere soon Jacob
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van Garderen hadde in de kost gegaen. Hij zou daarvoor jaarlijks 50 gl
krijgen.
27-4-1706

Cors Jansz en Arris Corssen zijn zoon maken accoord dat ter oorzake
dat Cors Jansz zijn zoon Arris Corssen met zijn verdere familie in zijn
eigen huis te Ginkel had gepermitteerd te komen wonen en resideren
sonder eenige contract van huijshuere te hebben gemaakt. Arris heeft
nu aan zijn vader verkocht en geleverd een koei en wat huisraad.

7-1-1707

Jan Hendricksz van Venendael wed Neeltje Stevens maakt huwelijkse
voorwaarden met Neeltje Ariss, j.d.

5-2-1707

Godard Quint, advocaat voor het Hof van Utrecht, kanunnik in kapittel
van St. Jan te Wijk bij Duurstede en secretaris van Amerongen, x
Cornelia Vijselaer, die mede-erfgenaam is van Jan Vijselaar x Anna
Holthuijs, constitueert zijn vrouw om Cornelia Vijselaer te qualificeren te
compareren voor Amsterdam en daar met haar zusters te transporteren
aan Dirck Daam en Jan Aertsz Daam als administrateurs van een
legaat door Pieter Daam aan zijn zuster Christina Daam gemaakt tbv
Christina Daam een huis en erve op de Keizersgracht tegenover de
schouwburg daar den Oever in de gevel staet…

20-3-1707

Hendrick van Barnevelt, brouwer te Amerongen, gezont van lighaem
nevens Marritje Jans van Claren eenigsints indispoogt? lijftochten
elkaar in al hun goederen.

23-2-1707

Geertruij Beerts wiens moeder was Metje Cornelis nu meerderjarig
verklaar haar erfenis bij forme van uitkoop wegens haar overleden
moedersgoed nu zelf te zullen aanvaarden. De copie van de uitkoop is
haar ter hand gesteld door Hendrick Jansz van Renswoude als haar
gekoren voogd nevens Dirck Cornelisz. Zij bedankt haar voogden.

10-7-1707

Gerrigje Wouters van Soest wed Aert Jansz Boon [=van Hoevelok] te
Darthuizen, Jan Huijbertsz x Aeltje Reijers, echtelijk geprocreëerd bij
Reijer Gijsbertsz en Gerritje Wouters, mitsgaders Wouter Reijers
meerderjarige zoon en broer van Aeltje maken boedelscheiding.

4-10-1707

Geertruij Jacobs, wed. Dirck Aertsz van Nieukercken, in leven meestertimmerman te Nederlangbroek, bekent zo staande huwelijk als daarna
in diverse reizen van mijn moeder Maijgjen Knoppers of wel bij leven
van mijn stiefvader Jan Willemsz Knoppert ontvangen te hebben 300 gl
en bekenne Jan Woutersz van Ginkel x Krijntje Jacobs tot 400 gl

24-5-1708

Jan Jacobsz Toll, Jan den Bisschop, Cornelis Aelberts, Jan Woutersz
van Ginkel nevens Gijsbert Bastiaens x Marritje Wouters van Ginkel
verklaren zo als voogden en ook meerderjarige kinderen van Wouter
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Jansz x Aaltje Everts, in leven gewoond hebbende te Leersum in
erfkoop verkocht te hebben een huis nu door de overleden Wouter
Jansz voor ettelijke jaren doen bouwen met de annexe landerijen zowel
voor als achter het huis groot 4 morgen aan Philips Rijcken.
2-3-1708

Huijbert van Wolfswinckel geassisteerd met Cornelis van Wolfswinkel,
zijn broer, nevens Gijbert van Wolfswinkel en Johannes van
Wolfswinkel als ooms en nevens Huijbert van Wolfswinkel mitsgaders
Neeltje Peters Brure, geassisteerd met haar vader Peter Dircksz Brure,
verklaren met toestemming van hun vader en vrinden te trouwen. Zij
maken huwelijkse voorwaarden.

13-11-1708 Elisabeth Verkerk wed Daniel van ’t Stigt en Geurt Daniels mitsgaders
Huijbert Daniels haar zoons, verklaren, vermits overlijden van Daniel
van Stigt, in leven meestersmid te Leersum, houden boedelscheiding.
6-8-1709

Jan Jacobsz Toll als gewezen momber en voogd van de onmondige
kinderen van Wouter Jans en Aaltje Everts nevens de meerderjarige
kinderen of erfgenamen van Wouter Jans en Annigje Vos q.q. verklaren
contentement te hebben daarvan en voor de administratie te bedanken.

13-3-1710

Jan Cornelisz van der Klift, won. Elst, constitueert zijn zoon Aelbert van
de Klift om zijn goederen te administreren.

5-3-1710

Jacob van Gerderen, schepen te Leersum, constitueert Jacob van den
Doorslagh, procureur voor het Hof van Utrecht, contra Dirkje Wouters
de Ruijt, won. Amerongen

27-3-1710

Cornelis Floor, schepen van Zuijlensteijn, en zijn meederjarige zoon
Cornelis Cornelisse Floor, verklaart te willen trouwen met de dochter
van Jan Woutersz van Soest en hem verkocht te hebben vier paarden,
12 koeien een koppel schapen en gereedschap tot de bouwerij
behorende.

27-3-1710

Cornelis Cornelisse Floor, geassisteerd met zijn vader Cornelis Floor,
en Neeltje Jans van Soest, geassisteerd met haar vader Jan Woutersz
van Soest, maken huwelijkse voorwaarden.

7-11-1710

Frederick de Nassau, graaf van Rochford, etc. constitueert Godart
Baron van Rhede om te verkopen huize Schoonoord te Doorn

2-4-1711

Nicolaes van Velpen, burgemeester te Amerongen, heeft gekocht van
Gerrit Soest, won. Leersum, een keurmergen rogge met de sigt te
kiesen uit de gantsche bouwerije van Gerrit.
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2-6-1711

Wijntje Gijsberts wed Franck Rijcksz en Jannitje Jans wed Gijsbert
Francken, won. Amerongen, houden boedelscheiding.

19-6-1711

Jan Woutersz van Soest, won. Overlangbroek, als vader van zijn
meerderjarige dochter Grietje van Soest, en Willem Rutten Lokhorst,
won. Woudenberg, mitsgaders diens zoon Jan Willemsz Lokhorst,
maken huwelijkse voorwaarden.

29-6-1711

Wijntje Gijsberts wed Franck Rijksen en Gerrit Otten Huselaer x
Geertruij Francken, dochter van Wijntje. Wijntje verklaart wegens haar
hoge ouderdom niet genegen te zijn in haar bouwvallige huisje op de
bunt alleen te wonen, en zich zonder hulp niet te kunnen redden. Zij
maakt contract met haar schoonzoon.

4-2-1712

Adriaan Hardenberg, drossaard van Amerongen en Catharina
Hardenbergh, ook namens Hermannus Hardenbergh, won. Asperen,
constitueren Gerrit Hardenberg hun broer om van de bewindhebbers
van de Oost-Indische Compagnie te Amsterdam te ontvangen de
penningen van hun broer Abraham Hardenbergh, overleden op de
Caap de Bonne Esperance.

9-3-1712

Adriaan Hardenberg heeft verhuurd aan Willem Jansz een huis en
hofstede met berg schuur en schaapskoijen en aanhorige landerijen te
Veenendaal. Renversaal acte.

15-2-1712

Cornelis van Westbroeck x Christina van Verssevelt, sieckelijk en te
bedde liggende lijftochten elkaar in al hun goederen.

18-5-1712

Claas Cornelisz Boer, Claasje en Willemina, dochters van Claes
Cornelisz, won. Amerongen, verklaren bij dese het kint van onse vaders
dogters dogter genaemt Jannitje Willems (gelijck oock onsen vader
Claes Cornelisz v[er]klaert) sijn leven lang te alimenteren.

26-6-1712

Gijsbert Tonisz van Velthuijsen x Jannitje Jans, won. Darthuizen,
lijftochten elkaar en testeren op hun kinderen Tonis Gijsbertsz en
Maagje Gijsberts echtelijk verwekt bij Deliaantje Jans des compts
eerste huisvrouw die van hun moederlijke goed zijn uitgekocht. Zijn
kinderen bij Ariaantje Jans, zijn tweede huisvrouw, Jan, Deliaantje en
Aelbert Gijsberts, zijn ook uitgekocht met 125 gl. Dan zijn er nog de
kinderen Johannes, Dirk, Aeltje, Hilletje en Cornelis Gijsberts. Tonis
Gijsbertsz zal eerst erven. Maagje Gijsberts moet tevreden zijn met de
overschietende portie

6-3-1713

Jan Bruren, oud-schepen van Amerongen, constitueert Thomas Vosch
van Avesaat, procureur voor het Hof van Utrecht, om te adduceren in
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de zaak van Adriaan Hardenbergh, drossaard te Amerongen gedaagde
contra Bart Aartsen van Donselaar.
11-12-1713 De mondige kinderen van Jan Versteegh als erfgenamen van hem, met
name Cornelis Erris x Hendrikje Versteeg, en Gerrit Wildeman x Teuntje
Versteeg, mitsgaders Huijbert Errissen voor zichzelf en namens de
onmondige kinderen van Jan Versteeg met name Hannis en Neeltje
Versteeg en moeder Erise houden boedelscheiding.
10-1-1714

Geurt Daniels van Stigt, meestersmid te Leersum, nevens zijn broer
Huijbert Daniels van Stigt, mede-smid aldaar, verklaren ter oorzake van
het overlijden van hun moeder Lijsbet Cornelis de Vliegen weduwe van
Daniel van Stigt, boedelscheiding te houden.

10-2-1714

Arnoldus van Wijckersloot, won. Culemborg, Hendrick van Wijckersloot,
Johan van Schevichoven, richter van Eck en Wiel, x Maria van
Wijckersloot, mitsgaders Claes Cornelisz Boer x Petronella
Wijckersloot, en Jan Quint x Catriaen? Wijckersloot alle kinderen en
erfgenamen van Maria Verweij van dhr Tijman van Wijckersloot in leven
majoor op het ford Frederik Hendrik, verklaren zij mondig te zijn en hun
voogden te bedanken.

20-2-1714

Gerrit Geurtsz? van Cortwijck verklaart tbv zijn zoon Evert Gerritsen in
eigendom te geven een huis en annexe landerijen aan de bunt. Evert
moet zijn vader onderhouden levenslang.

28-5-1714

Jacob van Garderen x Clara Elisabeth Keppel approberen het
maaggescheid op 18-5-1714 te Utrecht gepasseerd tussen Antonij
Keppel als executeur van de testamente van ds. Bernardus Keppel en
gemachtigde van Francois Flacourt x Petronella Keppel, Daniel Harert
M.D. x Alberta Keppel, Adriaan van Son, ritmeester van een compagnie
paarden, als vader van voogd van zijn onmondige kinderen bij
Margaretha Kppel, Johannes Keppel, rentmeester van het convent van
Maria Magdalena te WbD en Anne Maria Hagenbach zijn huisvrouw,
kinderen van ds. Bernardus Keppel en Maria van Sterkenburgh, ter
eenre en Geertruida van Swoll wed. Bernardus Keppel ter andere zijde.

10-6-1714

Frederick van den Honert bekent ter oorzake van de menigvuldige
affaires te consitueren Lydia van den Honert, zijn dochters om de
ongelden van Zuilenstein, Leersum, Ginkel en Darthuizen te ontvangen.

22-6-1714

Renger Berents Krom, won. Amerongen, consenteert in het huwelijk
van zijn dochter Anna Berents met Bastiaan van der Schaaf, beide won.
Rotterdam.
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28-6-1714

Frans Cornelisz Floor, won. Ginkel, neemt lening van zijn broer van 700
gl.

10-10-1714 Willem Teunisz van Rijswijck, won. Doorn, constitueert Thomas Vosch
van Avesaet contra Frederik Willem van Drost, domproost, heer van
Doorn, rakende de zaak in cas van appel hangende de sententie bij het
gerecht van Doorn op 10-10-1714
8-12-1714

Brand Aalten en Hendrik Aalten, broers, won. Leersum. Brand is ziek.
Hij vermaakt aan zijn broer een hofstede met 45 morgen land van de
erfgenamen van Jacob Morraij gekocht.

16-5-1715

Lijdia Nasoo wed. Johan Brinkhuijs, in leven predikant te Veenendaal,
verklaart tbv graaf van Rochford tbv Johan van Beuningen, heer van
Darthuizen, niet langer dan 6 jaren te verbinden hofstede met landerijen
en 16 morgen in Veenendaal.

15-2-1715

Maria Brinckhuijs wed Frederick van den Honert legt verklaring af over
schulden.

22-5-1715

Hendrick van Sijpesteijn, predikant te Doorn, verklaart dat Theodorus
Janssonius van Almeloveen, zaliger gedachtenisse in leven M.D. en
diens faculteit als der oudheeden en taalen ordinis professer te
Harderwijk bij testament van 26-4-1710 te Mijdrecht gepasseerd tot
mombers had verkozen Rombout van Vechoven, Jan Wolters en hem
comparant

10-4-1715

Jannigje de Kruijf wed Gijsbert Wildeman, en haar dochter Lijsbeth
Wildeman houden boedelscheiding.

9-4-1715

Aert Huijgen van Wulven en Jacob van Gerderen, kerkmeesters te
Leersum, hebben verhuurd aan Renger Barentsz Krom en de weduwe
van Cornelis van Hattum, won. Amerongen, ofwel haar zoon Claas van
Hattum, 6 morgen land. Renversaal.

9-1-1716

Wijntje Reijers wed Franck Rijcksen, won. Leersum, verklaart dat zij als
nicht van de onlangs overleden Joosje Corssen te Darthuizen enige
erfdeel had genoten en daarom constitueert haar schoonzoon Gerrit
Otten Huselaar om te betalen aan Rijck Roelofsz, haar enige
dochterszoon 50 gl en Hendrikje Roelofs 25 gl en de kinderen Beernt
Olofsen 3-3 en de kinderen van Roelof Reijers 3-3

11-8-1715

Gijsbert Petersz Woudenberg, won. Leersum, geassisteerd met zijn
vader Peter Dircksz van Woudenberg nevens Maria Gerrits maken
huwelijkse voorwaarden.
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2-11-1715

Melchior Teunisz, won. Amerongen, is genoodzaakt te procederen met
Hendrick Hendricks Barten.
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