




Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 9 voor uit de Langbroekerwetering tot in de Goyerwetering toe. Tenoosten het kapittel van St. Marie en ten westen het Domkapittel, 'nu deheere Schade van Dompteiaar'' 5.     18 oktober 1732. Jan van Ommeren transporteert, ingevolge verkoopaktevan 14 en 18 oktober 1732, voor het gerecht van Overlangbroek namenszijn broer Comelis en diens vrouw Jannighen van Dam aan Melchior tenHove, heer van Rijnauwen etc. ondermeer de onder punt 4 genoemdegoederen''. 6.     29 oktober 1733. Coenraad van Garderen, kerkmeester van Overlangbroek,verkoopt, ingevolge toestemming van de Staten van Utrecht van 30 juni1733 namens de kerk van Overlangbroek aan Melchior ten Hove, heer vanRijnauwen etc, 3 morgen land te Overlangbroek '...leggende pro indivisiogemeender voor met omtrent 21 mergen lands, genaamt Bemmelshofste-de...'. Het is land dat '... de kerk

sedert eenige jaaren herwaards daar vanniets heeft genoten ende in tegendeel meerder lasten betaalt, als het inko-men importeerde sulx het voorszeyde land en haar van geen nut nogh dienstwas...''. 7.     18 mei 1770. David ten Hove, heer van Rijnauwen, lid van de vroedschapvan Amsterdam, machtigt Jacob Smit, advocaat te Utrecht, te transporterenaan Comelis Mauritsz. van Eeide, de volgende percelen te Overlangbroek: -    Een huis, een hofstede met ongeveer 8 morgen boomgaard, wei- enbosland, strekkende voor van de wetering tot in de Amerongerweteringtoe, waar naast aan de ene zijde het kapittel van St. Marie en aan deandere zijde de erfgenamen van N. van Bemmel zijn geland. -    Ongeveer 24 morgen boomgaard, wei- als bosland, genaamd Bemmelshof-stede, strekkende voor uit de Langbroekerwetering tot in de Goyerwete-ring toe, waarnaast ten oosten het kapittel van St. Marie en ten

westende heer Schade van Dompselaar zijn geland. Dit perceel is bij acte van 1september 1769, opgemaakt te Utrecht, gekocht'. 8.     27 juni 1770. Transport van het voorafgaande voor het gerecht van Over- Die onderpanden zijn respectievelijk bij transport van 27 september 1693, 4 mei 1694 en 15 mei1695 aan Janmghen van Dam en haar eerste man Gerrit de Cruijf opgedragen en op 7 juli 1711aan Jannighen van Dam alleen. (RAU: Dorpsgerechten nr 1677) Gerrit de Cruijff heeft hetperceel van 5'/4 morgen op 29-11-1693 gekocht op een openbare verkoping van Jacob vanSandick (RAU: Notarieel Archief nr 2507). Naast het perceel waren toen geland de erfgenamenvan Anthonis van Bemmel en aan de andere zi)de het kapittel van St. Marie.RAU: Dorpsgerechten nr. 1677 (Overlangbroek)Als noot 7.RAU, Dorpsgerechten, nr. 1680 (Overlangbroek).







Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 Fragment van een kaart met de namen van de perceelseigenaren, gebaseerd op hetkadastraal minuuiplan van 1832.                   (II. de Lanoy Meijer, RAU, Top. Atlas.)





Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 14 vinden onder de nummers 13, 14 en 15 (zie tabel): Nummer 13 (18 m) Nummer 14 (3 m) Nummer 15 (3 m) > > 1536Eigenaar Wed. Uyteneng Wed. Uytenengh Kerk vanOverlangbroek >> 1536Gebruiker Jan Joosten Jan Joosten Jan Joosten >> 1600Eigenaar Wed. Jhr. Joost vanAmstel van Mynden Juffr. van Mynden Kerk vanOverlangbroek >> 1600Gebruiker Wed. Hendrick Goes Wed. Mendnck Goes wed. Hendrick Goes >> 1685Eigenaar de heer Van Zuylenburg de heer Van Zuylenburg Kerk vanOverlangbroek > > 1685Gebruiker Jacob Vervoorn .... (niet ingevuld) .... (niet ingevuld) N.B.: elders wordt duidelijk dat de heer Van Zuylenburgh ook wel de heer Van Doornenburggenoemd wordt. De weduwe van Hendrick Goes is de weduwe Hendrick Cornelisz. Goes. Kemp wijst vervolgens op een verpachting van 28 maart 1577 door PhilippaUten Engh, weduwe van

jonkheer Joost van Amstel van Mynden, aan HendrikCornelisz. te Overlangbroek. Het betreft in totaal 40 morgen in vier percelen,gelegen ten noorden en ten zuiden van de NH-kerk te Overlangbroek. Hetgrootste perceel (23 morgen) betreft de door Hendrik Cornelisz. al gebruiktehofstede 'Van der Massche', strekkende van de Langbroekerwetering tot aan deGoyerwetering. Een ander perceel, groot drie morgen en van de kerk van Over-langbroek is gelegen 'aen de hofstede van der Massche nae der kerkcke toe,strekkende uit Langbroekerwetering aen Goyerwetering'^&quot;. Hier hebben we de 20. Algemeen Rijksarchief (ARA), Familiearchief Heereman van Zu5 dwijk, nr 2821. De overige twee percelen betreffen: 1 8 morgen met een boomgaard te Rijnwaards, strekkende uit de Lang-broekerwetering aan de Landscheiding en 2 een kamp weiland van 6 morgen te Rijnwaards,gelegen tegenover de kerk van

Overlangbroek die de weduwe voordien zelf in gebruik had.








