


Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 26 Chronologische gegevens met betrekking tot de hoeve 'Dompselaar&quot;, Overlangbroek: 1376              (Rijksarchief Utrecht (RAU), Bisschoppelijk Archief 109-x Manbouck heren van Apcoude) Voor Zweder heer van Apcoudeverschijnt Willen van Haerlem, zijn neef, die opdraagt de leen-weer van 16 morgen land te Overlangbroek. Nu wordt beleendAemt Aerntsz van Culenborch ook zijn neef. Blijkens de om-schrijving (belendend onder andere beneden de &quot;papelickenproven&quot; van de kerk van Overlangbroek) is deze hoeve het latere&quot;Domselaer&quot;. 1430              15/4 (RAU, Bisschoppelijk Archief 110 II p. 50v) Lambrecht van der Weteringe Gaesbeeckszoon, neef van Jacob van Gaesbeeck,leenheer) draagt op 1 hoeve land in Overlangbroek, waarnabeieend wordt Jan van Broechusen. 1434/36         (register van morgengeld Overlangbroek) Jan

van Broechusen Dircksz, eigenaar van 18 morgen in Overlangbroek. 1469              31/12 (RAU, Bisschoppelijk Archief 276 f. 21) Dirck van Broek- huysen beleend na dode van Jan zijn vader, met 16 morgen inOverlangbroek &quot;welke Lambrecht van der Wetering Gaesbeeckszvan den heer van Abcoude te leen hield&quot;. 1470              (register van morgengeld Overlangbroek) Dirck van Broechuysen Jansz, eigenaar van 18 morgen &quot;daer hyself op woent&quot; (waaruitblijkt dat het huis ouder is dan de eerste Dompselaer, die het dusniet gebouwd kan hebben zoals het Kastelenboek suggereert). 1484              21/3 (RAU, Bisschoppelijk Archief 276 f. 72) Johan van Domse- ler beleend met 16 morgen in Overlangbroek &quot;na dode Dericxvan Broichusen sijns oehems ende Fyen van Broichusen Dericxsuster sijnre moeder&quot;.



Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 27 1497            11/10 (ibidem 279 f. 25) vernieuwing leeneed door Johan van Donseier met de hoeve land als voren. 1518 15/3 idem (Bisschop-pelijk Archief 282 f. 16) en 1525 12/5 idem (BisschoppelijkArchief 285 f. 6). 1501/11 registen van morgengeld Overlangbroek) Jan van Donseier heeft16 molden land in Overlangbroek; in 1511 betaalt zijn huis-vrouw het morgengeld hierover. 1525            (register van huisgeld over Overlangbroek) Jan van Donselair aangeslagen voor 1 huis. 1529             16/7 (RAU, Gaasbeekse lenen) Sophia van Domselaar wed. Aemt van der Eem, wordt beleend na dode van Jan van Domse-laar haar broer, met 16 morgen land in Overlangbroek - hulderis Dirck van Broechuysen haar zoon. 1536            (register van oudschildgeld Overlangbroek) Weduwe van der Eem heeft 1 hoeve in Overlangbroek (Cornelis Vemoy gebruikt6 morgen,

Claes van Lochorst 3 morgen (elk &quot;ten halven&quot;); deweduwe zelf 7 morgen). Sophia van Domselaer was gehuwd met Adriaen WillemszOverrijn alias van der Eem; zij heette aanvankelijk Johanna,maar na overlijden van haar moeder (Sophia van Broechuysen!)kennelijk Sophia. Ook de naam Van Broeckhuysen moest levengehouden worden, want haar zoon Dirck (Adriaenszoon Over-rijn alias van der Eem dus) werd naar zijn overgrootvader Dirckvan Broekhuysen genoemd. Zoon Dirck was onder andereschepen van Wijk bij Duurstede en zegelde met het wapenBroeckhuysen (een geschakeerd kruis). Uit zijn tweede huwelijkmet Magdalene Gysbertsdr. van der Bouchorst, werd ca. 1554een dochter geboren: Johanna, die tegen de zin van haar moederen verwanten (door &quot;verleydenisse, persuasies ende coppelaryen&quot;in 1568 op 14-jarige (!) leeftijd huwde met Gerrit Wtteweerd

uitMaiu-ik. Zie voor deze materie de akten van 22 en 25 november1568 voor de secretaris van het Hof van Holland (Algemeen



Tussen Rijn en Lek 1991 3. - Dl.25 3 28 Rijks Archief, 's-Gravenhage, archief Hof van Holland 01682).Gerrit Uytteweert zien we dan ook in 1600 terug als eigenaarvan &quot;Domselaar&quot;: 1600              (register van oudschildgeld Overlangbroek) Eigenaar en gebruiker Gerrit Uijlteweerd van 1 hoeve &quot;daar zijn huis op staat&quot; (overi-gens is de 16de eeuw nog verder 'in te vullen' met gegevens uitde leenregisters, hier niet vermeld). Men ziet: het huis Dompselaer mag dan verder &quot;geen belangrijke rol in dehistorie spelen&quot; (Kastelenboek Utrecht): er heeft zich rondom dit huisvoldoende afgespeeld dat de moeite van het reconstrueren waard is! Den Haag,M.S.F. Kemp. J
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