
Akten van indemniteit van Zegveld, 1703-1811 (8)* 

door drs. R.J.F, van Drie 

Ter afsluiting volgt hieronder het register van ontvangen akten van idemniteit van Zegveld over de 
periode 1777-1811 (oud Archief Zegveld, inv.nr. 18). In dit register zijn de akten ingeschreven die 
door het gerecht ontvangen zijn van personen die zich in Zegveld vestigden. We vinden hierin dus ook 
de akten vermeld waarvan de originelen weer meegenomen zijn bij vertrek uit Zegveld. De akten zijn 
op volgorde van „binnenkomst" ingeschreven. Zij geven dus een indicatie van het tijdstip waarop de 
hierin genoemde personen zich in Zegveld gevestigd hebben. Het eerste cijfer geeft de doorlopende 
nummering aan, het tweede cijfer verwijst naar het nummer van de eerder beschreven akte. 

366 = 92 (Woerden). 

367 = 198 (Woerden). 

368 Gijsbert Gerritsz. Rijnbeek (3'/2 jr) en Sweerus Gerritsz. Rhijnbeek (sic!) (1 jr); Barwouts-
waarder en Bekenes 21-6-1745. 

369 = 168 (Kippersluijs). 

370 Gerrit van Rhijnbeek ( 1 jr), zn Swerus; Segveld en Zegvelderbroek t.b.v. Bekenes 16-10-1774. 

371 Antonie Rijnbeek (2'/2 jr), zn van Sweer; Barwoutswaarder en Bekenes t.b.v. Zegveld en 
Zegvelderbroek 17-10-1777. 
Aantekening: „Ten verzoeke van Anthonie Rijnbeek wederom uitgeleverd den 8e february 
1804". 

372 Floris Simonsz. Hogenboom; Benschop 8-1-1755. 

373 Marrigje Joris van der Poel (35 jr), vr Floris Sijmensz. Hogenboom en dr Meijnsje Flore 
Hogenboom ('/2 jr); Camerik aan de Mijzijde 4-5-1756. 

374 Aaltje van Es; Ruwiell 15-2-1765. 

375 kinderen Floor Hogeboom en Aartje van Es: Maria (5 jr), Sijmen (4 jr) en Grietje (3 jr); 
Reijerschop Creuningen t.b.v. Kamerik 21-5-1771. 

376 = 109 (Verhoef/). 

377 = 1 9 (Cromwijck). 

378 Theodorus Verhoef/(33 jr); Swammerdam t.b.v. Camerik 22-1-1779. 
Aantekening: „Deese acte is geligt den 5e mey 1783". 

(wordt vervolgd) 

* De eerdere gedeelten van deze akten (archief gemeente Zegveld, inv.nr. 6 e.v.) verschenen in Heemtijdinghen, 22e 
jaargang nr. 2 (juni 1986) e.v. 
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