Loevesijn (1)
I
Cornelis Evertsz, landbouwer op Klein Rumelaer, tr. Ariaentje Jans, ov. 1695
Frederick van Rhede tot Renswoude, mede-erfgenaam van Henrick van Rhede van Renswoude zijn
broer, in leven ambassadeur bij de koning van Spanje, constitueert Frederick van Beeck advocaet en
schout te Woudenberg inzake belening van thinsgoed geheten Cleyn Rumelaer te Woudenberg, voor het
leenhof te Amerongen (verleibrief was van 16-08-1669 heerlijkheid Amerongen). (HUA, Not. Arch.,
inv.nr. U080a002; 26-02-1670).
Cornelis Evertsz, wonende te Woudenberg, is borg voor Aelt Jansz als mede-crediteur van Gerrichje
Hessels weduwe Melchior Thonisz. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. 234-2; 01-10-1670).
Mr Everard Meijster contra Cornelis Evertsz won op Rumelaer bij Woudenberg. Huurcedulle. (HUA,
Hof van Utrecht, inv.nr. nr.154-20; 15-04-1672).
In 1675 woont de wed. Cornelis Evertsz met twee minderjarige kinderen op Rumelaar (Huisgezinnen
Woudenberg, nr. 106; 1675).
Adriaentje Jans wed Cornelis Everts won Woudenberg contra Hendrick Aerts van Geijtenbeeck c.s.
(HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. nr.154-22; 04-03-1678).
Cuyntgen Aerts van Geytenbeek, wed. Claes Willemsz, won. Maarn, garandeert Willemtgen Gerrits,
wed. Wulphert Aerts de Bruijn, Hendrick Gerritsz van Geytenbeek, en Hendrick Aertsz van
Geijtenbeek, van schadeloosstelling inzake de borgtochten door leden tweede party vanwege een schuld
van f 350,- aan Adriaentgen Jans, weduwe van Cornelis Evertss, en een schuld van f 600,- aan
Maychgen Jans; eerste comparante belooft haar goederen te Woudenberg en Maarn niet te vervreemden
of te belasten en deze eventueel als onderpand te stellen. (HUA, Not. Arch., inv.nr U047a009; 24-101678).
Cuyntgen Aerts van Geijtenbeek, wed. Claes Willemsz, won. Maarn, bekent schuld van 350 gulden
vanwege twee eedere schuldbekentenissen, aan Adriaentgen Jans, wed. Cornelis Evertsz, en dochter van
Jan Willemsz, won. Woudenberg op Rumelaar. Haar borgen zijn Willemtgen Gerrits, wed. Wulphert
Aertsz de Bruijn, won. Woudenberg, Hendrick Gerritsz van Geijtenbeek, won. Woudenberg, en
Hendrick Aertsz van Geijtenbeek, won. Zoelen. (HUA, Not. Arch., inv.nr U047a009; 24-10-1678).
Wed Cornelis Evertsz contra wed Claes Willems won Maarn. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. nr.15423; 21-07-1679).
Willem Jordensz eist betaling van Cornelis Evertsz, op Rumelaer. Betaling van 16 gulden resterend
bodeloon, twee dassen, twee neusdoeken en 10 stuivers die hij namens Cornelis Evertsz had betaald
voor de lammertiend. (Dorpsgerecht Woudenberg 2343; 05-08-1680).
De weduwe van Cornelis Evertsz, op Rumelaer, eist betaling van de weduwe van Willem Melchertsz.
Betaling van 3 gulden restsom voor een geleverd beest. (Dorpsgerecht Woudenberg 2343; 16-11-1682).
In 1688 woont de wed. Cornelis Evertsz er nog (Familiegeld Woudenberg; 1688).
Lidm. Woudenberg ca. 1695: Cornelis Evertsz en Ariaentje Jans.
In 1696 wordt er een boedelscheiding gemaakt van de nal. schap van Ariaentje Jans. Hierin staat dat er
in 1683 een boedelscheiding is geweest waarbij Dirck Cornelisz de pacht van Rumelaar overneemt.
(Not. G. van Brinckesteijn, AT023b001; 03-01-1696).

Uit dit huw.:
1. Teuntje Cornelissen van Rumelaer, otr. (1) Amerongen (att. naar Woudenberg 20-06-1674)
Teunis Hendricksz van Kolfschoten, de oude, ged. Scherpenzeel 25-11-1649, won. Ginkel.
Teunis Hendricksz van Kolfschoten, tr. (2) Scherpenzeel 31-07-1681 Jannitgen Geurts van
Langelaer, ged. Scherpenzeel 03-12-1656, dr. van Geurt Cornelissen van Langelaer en Aeltjen
Rijcx. Jannetje Geurts van Langelaer, tr. (2) Amerongen 23-07-1702 Helmert Gijsbertsz van
Woudenberg
Zie genealogie Kolfschoten.

2. Hendrikje Cornelis, van Rumelaer, tr. Leusden (gerecht) 06-08-1680 Evert Jacobsz, van
Hamersveld
Zie genealogie Zuidwind.

3. Dirck Cornelisz, volgt IIa
4.? Jan Cornelissen

IIa
Dirck Cornelisz, landbouwer op Klein Rumelaer, ov. 1711-1716, tr. Marij Hendricks de
Kruijf, ov. na 1730, dr. van Hendrick Gerritsz de Kruijf, de oude en Gerritje Adriaens
Dirck Cornelisz, zoon van Ariaentgen Jans, weduwe Cornelis Evertsz, te Woudenberg, constitueert in
verband met huercedul met dhr. Van Lockhorst d.d. 31-7-1675. (HUA, Not. Arch., inv.nr. U080a004;
04-12-1675).
In 1686, 1696 en 1706 pacht Dirck Cornelisz de boerderij Klein Rumelaar groot ca. 20 morgen van jhr.
Adam van Lokhorst (Oudschildgeld Woudenberg nr. 99).
In december 1693 wordt Dirck Cornelisz genoemd in het Haardstedegeld te Woudenberg als pachter
van dhr. van Schonauwen.
Evert Jacobs gehuwd met Hendrickje Cornelis wonende op Hamersveld verkoopt aan Dirk Cornelis
wonende op Rumelaer onder Woudenbergh gehuwd met Maria Henrick Cruijff 3 dammaten land in
Bunschoten daar aen de eene sijde Jan Cornelise op Vlastuijne, aan de westsijde de Sevenhuijserwegh.
Koopsom ƒ 400 car. gld. (AE, Notarieel Amersfoort, AT023b001; 03-01-1696).
In 1705 pacht Dirck Cornelissen x Maria Henricks, won. Woudenberg, op Cleyn Rumelaer, de hofstede
Cleyn Rumelaer met 21 morgen land te Woudenberg met schaapsdrift gemeen met de Ringelpoel.
(HUA, Not. Arch., inv.nr. U118a002; 22-07-1705).
In 1711 huurt Dirk Cornelisz x Maria Hendricksz, won. Woudenberg op Cleyn Ruymelaer de hofstede
Cleyn Ruymelaer met 21 morgen land te Woudenberg met de schaapsdrift gemeen met de Ringelpoel.
(HUA, Not. Arch., inv.nr. U118a003; 20-06-1711).
In 1716 en 1719 pacht de wed. Dirck Cornelisz de boerderij Klein Rumelaar groot ca. 20 morgen van
jhr. Adam van Lokhorst (Oudschildgeld Woudenberg nr. 99).
In 1717 huurt Maria Hendriks wed Dirk Cornelisz, won. Woudenberg op Cleyn Ruemelaer, de hofstede
Cleyn Ruemelaer met 21 morgen en de schaapsdrift gemeen met de Ringelpoell (HUA, Not. Arch.,
inv.nr. U118a004; 17-07-1717).
Anthonij Cranen, getrouwd met Aleijda Lap, voor zich zelf namens de andere erfgenamen van Meijnsje
Vastrik, laatst wed. Jacob Harsbeeck; Rutger Dibbits; Jacob van Breunisengh, getrouwd met Cunera
Dibbits; Geertruijd Dibbits; Jannitje Dibbits, kinderen van Lambert Dibbits en Maria Vastrick, beiden
overleden. Zij verkopen aan Maritje Hendricx de Cruijff, wed. Dirck Cornelissen, won. op Ruijmelaer,
onder Woudenberg, een hofstede met land, tegenover de Moff, in Leusbroek, onder Leusden. Gebruikt
geweest door Aelt Gerritsen. De 40e penning betaald d.d. 29-08-1716. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 01-051718).
Hendrik Errissen koopt voor 1500 gulden van Maria Hendriks de Cruijff, wed. Dirk Cornelissen een
huis, hof, hofstede, bergen, schuur en ca. 20 morgen land, in Leusbroek, onder Leusden. Koopakte d.d.
28-04-1732. (AE; Stadsarchief 1535; 23-05-1732).
In 1736 is Marie Hendr. Cruijff eigenaar en bruiker van 2/3 deel van De Drift (Oudschildgeld
Leusbdroek nr. 88).

Uit dit huw.:
1. Hendrikje Dirks, geb. op Ruijmeler, ged. Scherpenzeel 30-03-1690
2. Ariaantje Dircks, ged. Woudenberg 28-02-1692, get. Ariaantje Jans, ov. Woudenberg 20-021761, tr. Woudenberg 15-08-1723 Hendrick Errisz van Voskuijlen, begr. Woudenberg 02-011763, zn. van Arris Hendricksz en Willemijntje Aerts
3. Cornelis Dirksz, ged. Woudenberg 16-09-1694, get. Ariaantje Jans, volgt IIIa
4. Teuntje Dircks, ged. Woudenberg 23-01-1698, get. Ariaantje Jans, begr. Woudenberg 09-081777, tr. Woudenberg 15-12-1726 Saar Ariensz van Ravesloot, ged. Woudenberg 25-12-1691,
landbouwer op Ravesloot, ov. Woudenberg 23-05-1754, zn. van Arien Saren en Ariaantje
Jans van Blotenburg
Zie genealogie Ravesloot.

5. Wijntje Dirks de Jong, ged. Woudenberg 06-03-1701, get. Johanna Jans, tr. Hendrik Dirksz
Vermeulen, wed. Fransje Jans van Langelaer, ged. Woudenberg 17-09-1693, landbouwer op
Blotenburg, zn. van Dirck Hendricksz Vermeulen en Ariaentje Gerrits van Geijtenbeek
6. Jan Dirksz de Jong, ged. Woudenberg 24-02-1704, volgt IIIb
7. Evert Dircks, ged. Woudenberg 09-04-1708, get. Reijertje Roelofs
IIIa

Cornelis Dirksz, ged. Woudenberg 16-09-1694, ov. Leusden 1760, won. Leusden, tr. (1)
Woudenberg 02-03-1727 Marritje Errissen/Ariens van ´t Voort, geb. op Ruijmeler, ged.
Scherpenzeel 04-09-1701, dr. van Erris Evertsz van ’t Voort en Gijsbertje Antonissen van
Overeem, otr. (2) Amersfoort en Doorn (att. naar Leusden) 13-11-1735 Geertje Willemsen,
wed. Thijs Barten van de Lagemaat, van Achterberg, ged. Woudenberg 28-05-1702, zn. van
Bart Thijssen en Hanna/Johanna Antonissen van Overeem
Testament van Derk Anthonisz Overeem, bejaard, ongehuwd, won. op Rumelaer onder Woudenberg.
Anthonij Errissen wordt geprelegateerd met de huis, hof, hofstede, boomgaard, twee bergen, schuur,
schaaphok, bossages met 3/4 morgen land, genaamd Rumelaer, tot aan het hek aan de weg naar
Scherpenzeel, met inboedel, have en vee. Hij moet daarvoor zijn zuster Errisje Errissen 300 gulden
vooruit geven en ook de schulden en lasten op zich nemen. Merritje Errissen, getrouwd met Cornelis
Derksen wordt geprelegateerd met 150 gulden die ten lasten staan van Reijer Janssen en zijn vrouw
Aartje Helmerts van Overeem. Erfgenamen: Gijsbert, Thijs, Jan, Geertje, Wouter en Derk Barten van de
Lagemaat; Anthonij, Merritje, Errisje Errisen. Octrooi Utrecht d.d. 31-07-1728. Gedaan op Rumelaer.
Getuigen: Willem van Geijtenbeek, mr. chirurgijn te Woudenberg en Peter Jansz Steenhoff,
schoenmaker te Woudenberg. (Notarieel Woudenberg 2461, fol. 137-139vo; 31-07-1728).
Hendrik Arissen, Cornelis Dirksen de Jong en Saar Ravesloot kopen voor 399 gulden van Jan Dirksen
de Jong en zijn vrouw een huis, kamer en hofje met een hoekje voor de deur, aan de Kerkstraat, onder
Woudenberg. Koopakte d.d. 25-07-1745. (AE; BNR 0001.01 Stadsarchief 1536; 18-09-1745).
Cornelis Dirksen koopt voor 390 gulden van Coenraad Temmink, burgemeester van Amersfoort een erf
en goed, aan ’t Leusder Heetveld, genaamd Loeveseijn, onder Leusden. Koopakte d.d. 25-08-1747.
(AE; BNR 0001.01 Stadsarchief 1536; 15-07-1748).
Van 1752-1758 is Cornelis Dirksen, won. Leusbroek, schepen.
In 1759 vindt er boedelscheiding plaats van de nalatenschap schap van Merritje Arissen, getrouwd
geweest met Cornelis Dirksen Loevesijn. Bezit: weiland aan de Nieuweweg te Bunschoten; bouwland
en daghuurderswoning op Reymelaar te Woudenberg. Erfgename: dochter Dirkje Cornelissen
Louveseijn (Not. Amersfoort W.G. van Veerssen AT041a001, nr. 9; 30-03-1759).
Eiser Jan van de Haar, won. Leusbroek, contra gedaagde de weduwe van Cornelis Dirksz, op Loeveseijn.
Jan eist 5 gulden omdat de weduwe haar schapen maar vijf weken i.p.v. zes weken bij hem heeft laten
weiden. De weduwe verzoekt een andere 'citatie'. Voortgezet d.d. 20-02-1765. Uitspraak: de eis wordt
verworpen. (Dorpsgerecht Leusden 1046, blz. 43, 44; 06-12-1764).
In 1766 is de weduwe van Cornelis Dirksz Loeveseijn eigenaar en bruiker van Klein Loeveseijn (Huisen haardstedegeld Leusden, 18-03-1766).
Geertje Willemse, wed. v. Cornelis Dirksen; boedelscheiding op de Hofstede Loevesijn op Heetveld.
(AE, Notarieel Amersfoort AT042a007; 10-01-1772).

Uit het 1e huw.:
1. Dirkje Cornelissen van Loevesijn, ged. Woudenberg 06-08-1730, get. Ariaentje Dirks,
begr. Woudenberg 23-11-1805, tr. (att. van Woudenberg en Leusden) Amersfoort 01-08-1760
Gerrit Petersz Hak, wed. Lijsbeth Hendriks Klas, ged. Amersfoort 09-11-1725, begr.
Woudenberg 24-09-1784
2. Gijsbertje Cornelissen, ged. Woudenberg 06-12-1733, get. Wijntje Dirks
Uit het 2e huw.:
3. Marritje Cornelissen, ged. Woudenberg 11-08-1737, get. Maria Willems
IIIb
Jan Dirksz de Jong, ged. Woudenberg 24-02-1704, ov. voor 1757, tr. Woudenberg 26-101732 Teuntje Hannissen Bosch, ged. Woudenberg 17-12-1710, ov. 12-09-1783, dr. van
Johannes Gijsbertsz Bosch en Gosentje Fransen Packouw
Jan Dirksen de Jong koopt voor 330 gulden van Barent van … een huis, smidskamer, noostal en hofje,
aan de Kerkstraat, in Woudenberg. Belast met 2 gulden aan Huis Geerestein en 1-10-0 gulden aan de
kerk. Leenroerig aan Huis Geerestein. Koopakte d.d. 22-09-1729. (AE; Stadsarchief 1535; 18-11-1729).
Jan Dirksen alias Jan de Jong boerenknecht te Woudenberg heeft 22-12-1729 gevochten met Gerrit
Loeveseijn op Bruinenborg. Boete 20 gl (Hof van Utrecht 116-2; 23-11-1731).
Jan de Jong heeft 24-06-1731 gevochten met Jan, de knecht van de molenaar ten huize van Willem
Petersz te Woudenberg. Boete 50 gl (Hof van Utrecht 116-2; 08-05-1732 en 15-09-1732).

Hendrik Arissen, Cornelis Dirksen de Jong en Saar Ravesloot kopen voor 399 gulden van Jan Dirksen
de Jong en zijn vrouw een huis, kamer en hofje met een hoekje voor de deur, aan de Kerkstraat, onder
Woudenberg. Koopakte d.d. 25-07-1745. (AE; BNR 0001.01 Stadsarchief 1536; 18-09-1745).
Gerrit Packouw is met het schip Hogesnell van de VOC Amsterdam naar Oostindië gegaan en aldaar
overleden. Gijsbert Bosch, mr. chirurgijn en Teuntje Bos, getrouwd met Jan Dirks de Jong, kinderen
van Johannes Gijsbertsz Bosch en Gosentje Packouw machtigen hun oom Arien Packouw om zijn
erfenis bij de VOC te claimen (Not. Arnoldus van Geijtenbeek, WO001a001; 17-02-1739).
Hof van Utrecht; 115-8 stukken betreffende criminele rechtspraak 1742-1748:
Jan de Jong en vrouw, daghuurder, 1 dochter onder 10 jaren. Woont in de kamer Barent en vrouw,
kleermaker, 3 kinderen onder 10 jaren. (Middenstraat 45) (AE, arch.nr. 500, inv.nr. 229; Huisgezinnen
Woudenberg; 1748).
Verklaring van Huijgh Gijsbertsen, 43 jaar, op Groot Landaas en Jan de Jongh, 40 jaar, won.
Woudenberg in het proces tegen Cobus, in de wandeling genaamd Roije Cobus, knecht bij Cornelis
Barten, op de Ringelpoel en Teunis Besselsen, won. op Groot Landaas. Zij waren 05-03-1748 ten huize
van Willem Eijkelekamp, herbergier onder Geeresteijn. Ze hebben gezien dat de verdachten ruzie
kregen maar weten niet waarover. Cobus heeft Teunis gesneden. Geen bloed gezien. Er was een klein
sneetje in de broek. Ze hebben Cobus het mes afgenomen. Aanwezig waren Dirk zijn knecht en de
knecht van Wulfert Evertsz.
Lidm. Woudenberg 04-04-1757: Teuntie Bos, wed. Jan de Jong.
Teuntje Bosch, wed. Jan Dirksen, won. Woudenberg machtigt Barend Nibbrig, koopman te Amsterdam,
om haar erfdeel in ontvangst te nemen van haar jaren geleden overleden oom Gijsbert Packouw en haar
onlangs te Amsterdam overleden tante Judick Zoontjes. Getuigen: Teunis Bosch en Evert Bosch.
(Notarieel Woudenberg 2462, Nr. 33, f. 113-114; 30-05-1777).

Uit dit huw.:
1. Gosentje Dirks de Jong, ged. Woudenberg 15-02-1733, get. Elisabeth Bosch
2. Dirk Dirksz de Jong, ged. Woudenberg 03-06-1734, get. Wijntje Dirks
3. Gosentje Dirks de Jong, ged. Woudenberg 17-01-1740, get. Lijsbeth Bosch, tr. Woudenberg
09-04-1769 Willem Dirksz Weijnink, geb. Ruurlo
Zie genealogieën Woudenberg.

4. Dirk Dirksz de Jong, ged. Woudenberg 03-06-1734, get. Teuntje Dirks

Loevesijn (2)
I
Jacob Cornelisz van Blankensteijn, landbouwer op Groot Davelaar 1706-1709, op de Treek
1709-1719 en op Klein Loevesijn 1721-1726, van Doorn, tr. Woudenberg (otr. Doorn) 14-111697 Reijertje Jacobs, van Woudenberg
Van 1702-1705 wordt Jacob Cornelisz genoemd in de belastingregisters van Doorn. [RHC ZOU,
arch.nr. 163, inv.nr. 31, 34, 36, 38, 40].
Cecilia Maria Meyster en Martinus Meyster broer en een ongenoemde zuster verhuren aan Jacob
Cornelisz van Velpen te Doorn (tekent zelf Jacob Cornelisz) een huys en hofstede te Woudenberg 36
morgen die Tymen Gijsbertsz huysman lest huurde. (HUA, Not. Arch., inv.nr. U135a001; 27-02-1706).
In 1706 is Jacob Cornelisz bruiker van de helft van Groot Davelaar (Oudschildgeld Woudenberg 8a).
Van 1709-1716 genoemd in de cedullen van gemaal en kleinzegel. (EA, arch.nr. 600, inv.nr. 47).
Van 1717-1721 genoemd in de buurlasten van Leusden. (EA, arch.nr. 600, inv.nr. 25-33).
Het bovengenoemde Erf Loevesijn wordt verhuurd aan Jacob Cornelis van Blankensteijn en Reijertje
Jacobs echtel. wonende op de Hofstede de Treek, in dier voegen als Stijntje Dirkse wed. Hendr. Peterse
het heeft gebruikt. 6 jaren à 185 car. gld. jaarlijks. (AE, Notarieel Amersfoort AT025a004; 14-07-1720).
In 1722-1726 woont Jacob Cornelisz op Loeveseijn in Leusden. (AE, arch. nr 600,.nr 27; Buurlasten
Leusden 1718-1732).
Huurcontract van de Hofstede Loevensijn op 't Heetveld onder Leusden gebruikt geweest bij Jacob
Cornelisse van Blankensteijn. Huurder Gerrit Henrickz wonende aan de Baarnsedijck onder Baarn en
sijn huijsvrouw Evertje Jacobs. Verhuurder Cornelis van Loevensijn borger alhier. 6 jaren à ƒ 120

sjaars.Borg Gijsbert Gerrits schouten wonende aan 't Lange End geregte Soest. (AE, Notarieel
Amersfoort AT025a004; 20-12-1726).

Uit dit huw.:
1. Gerrit Jacobsz, ged. Doorn 01-01-1703, volgt II
2. Cornelis Jacobsz, tr. Woudenberg 25-03-1724 Gijsbertje Everts van de Grift, ged.
Woudenberg 28-03-1697, dr. van Evert Hendricksz van de Grift/van Harskamp en Evertje
Hendriks van Klein Barreveld
Uit dit huw.:
1. Reijertje Cornelis, ged. Woudenberg 12-02-1730
2. Evert Cornelis, ged. Woudenberg 19-07-1733, get. Willemijntje Schimmel
II
Gerrit Jacobsz van Loevesijn, ged. Doorn 01-01-1703, begr. Woudenberg 06-09-1779, tr. (1)
Woudenberg 14-05-1730 Maria Hendriks, won. Maarsbergen, tr. (2) Woudenberg 07-061761 Grietje Jans van Voskuijlen, wed. Gijsbert Jordensz van de Vliert, won. Woudenberg
Jan Morren van Domselaar won Woudenberg heeft gevochten met Gerrit Loeveseijn, knecht bij
Hendrik Aartsen, in ’t Uilegat, onder Maarsbergen en met Arien Stalknegt op 22-12-1729 op
Bruinenborg onder Geeresteijn. Boete 40 gl (Hof van Utrecht 116-2; 10-03-1730).
Jan Dirksen alias Jan de Jong boerenknecht te Woudenberg heeft 22-12-1729 gevochten met Gerrit
Loeveseijn op Bruinenborg. Boete 20 gl (Hof van Utrecht 116-2; 23-11-1731).
Huw. voorw. tussen Gijsbert Jordensz van de Vliert, wed. Jannitje Huijgen, won. Woudenberg en
Grietje Jans van Voskuijlen, jd., won. Woudenberg; Gijsbert: 7 ¼ morgen land op Ekris, een huis en erf
op Ekris en 150 gl.; Grietje: niets (AT030b012; 05-02-1750)
Ook stelde de predikant voor dat de tijdt haast om was dat Evert de Kruijff besteed soude moeten
worden heeft men geresolveert den selve bij Gerrit Jacobz Loevesijn daar hij nu tegenswoordig woonde
op nu te besteeden, indien het wesen konde. (Notulen kerkenraad Woudenberg 02-01-1755).

Uit het 1e huw.:
1. Jacob Gerritsz van Loevesijn, ged. Woudenberg 14-01-1731, get. Mijntje Hendriks, volgt
III
III
Jacob Gerritsz van Loevesijn, ged. Woudenberg 14-01-1731, begr. Woudenberg 15-11-1780,
tr. Woudenberg 10-03-1754 Willemijntje Teunissen van de Wetering, ged. Woudenberg 2504-1734, dr. van Teunis Gerritsz van de Wetering en Gerritje Knopper, won. Geerestein, begr.
Woudenberg 06-03-1810
Uit dit huw.:
1. Maria Jacobsen van Loeveseijn, ged. Woudenberg 21-04-1754, get. Gerrigje Knopper, ov.
Woudenberg 04-07-1825, tr. Woudenberg 09-06-1783 Willem Willemsen van Voorthuizen,
ged. Scherpenzeel 11-10-1750, op Geijtenbeeck, ov. Woudenberg 14-04-1839, zn. van
Willem Willemsen van Voorthuijsen/van de Glinthorst en Jantje Hendriks van Ginkel
Lidm. Scherpenzeel 20-03-1806: Willem van Voorthuijsen en Mie van Loeveseij, met attestatie vertrokken
naar Woudenberg 04-04-1806.
Lidm. Woudenberg: Willem van Voorthuijsen en Maria van Loeveseijn, met attestatie van Scherpenzeel 2003-1806.

2. Gerritje Jacobsen van Loevesijn, ged. Woudenberg 23-11-1755, get. Gerrigje Jacobs
Knopper, ov. Woudenberg 03-04-1828, tr. Woudenberg 27-11-1785 Willem Hendriksz van
den Broek, wed. Jannigje Claassen van Velthuizen, ged. Scherpenzeel 04-08-1743, in
genaemdt Oostindien, zn. van Hendrik Otten van den Broek en Stijntje Jans van Ginkel
Akte van indemniteit voor Gerritje Jacobsen van Loevesteijn gehuwd is met Willem Hendriksen van
den Broek en dat zij hervormd zijn; de genoemde kinderen, met de leeftijd, zijn: Steijntje Willemse van
den Broek, 14 jaar, en Claas Willem van den Broek, 12 jaar. Vertrokken binnen de provincie.
(Dorpsgerecht Leusden 1055, fol. 30 nr. 2; 24-08-1790).

3. Petertje Jacobsen van Loevesijn, ged. Woudenberg 13-11-1757, get. Anna Teunissen van
de Wetering, begr. Woudenberg 21-03-1807, tr. Jan Willemsz van ‘t Broek, ged.

Scherpenzeel 11-12-1735, begr. Leusden 12-05-1796, zn. van Willem Cornelisz en Roelofje
Roelofs
4. Gerrit Jacobsen van Loevesijn, ged. Woudenberg 17-06-1759, get. Dirkje Teunissen van de
Wetering, won. Doorn, tr. Woudenberg 27-04-1783 Geertruij van Maanen, geb. De Vuursche,
won. Geerestein
Hannes Janssen van de Haar, won. Maarn en Gerrit Jacobse Loeveseijn, won. Woudenberg hebben 0403-1783 gevochten op het erfhuis aldaar gehouden. Met messen. Beiden gewond. Boete 40 gl (Hof van
Utrecht 116-2; 11-04-1783).

Uit dit huw.:
1. Dina van Loevesijn, geb./ged. Woudenberg 31-09/05-10-1783, get. Dina van
Maanen
5. Teunis Jacobsen van Loevesijn, ged. Woudenberg 21-11-1762, get. Gerritje Teunissen van
de Wetering, begr. Woudenberg 16-11-1811
6. Antonia/Tonia Jacobsen van Loevesijn, ged. Woudenberg 20-10-1765, ov. Scherpenzeel
09-02-1838, tr. Scherpenzeel (otr. Leusden) 29-03-1795 Jan Maassen van der Kemp, ged.
Woudenberg 26-05-1765, arbeider, ov. Scherpenzeel 10-09-1828, zn. van Maas Jansz Kemp
en Aaltje Willems van Glinthorst/Voorthuizen
In 1797 komt Jan Masen Kemp met attestatie van Woudenberg (Herv. Gem. Scherpenzeel 167;
Kasboek diaconie 1763-1819, fol. 93; 1797).
In 1797 komt Antonia Jacobse Loevesijn met attestatie van Woudenberg (Herv. Gem. Scherpenzeel
167; Kasboek diaconie 1763-1819, fol. 93; 1797).

7. Reijertje Jacobs van Loevesijn, ged. Woudenberg 13-09-1767, get. Dirkje Teunissen van de
Wetering, begr. Scherpenzeel 10-02-1810 (een maand na haar man), tr. Woudenberg 26-101788 Hendrik Teunisz van Veenschoten, ged. Renswoude 12-10-1754, begr. Scherpenzeel 0901-1810, zn. van Teunis Reijersz van Veenschoten en Hendrikje Hendriks van de Hul
8. NeeltjeJacobsen van Loevesijn, ged. Woudenberg 20-05-1770, get. Gerritje Teunissen van
de Wetering, begr. Woudenberg 28-04-1788

Loevesijn (3)
I
Jan Passchiersz, tr. Weijmtgen/Weijndelmoet Jacobs, dr. van Jacob Goertsz en Goertgen Jan
Besselsdr.
In 1536 is Jan Passchier c.s eigenaar van Klein Loveseijn onder Leusden (Oudschildgeld Leuden nr. 41)
Jan Paeschen en zijn vrouw Weyndelmoet dochter van Jacob Goertzoon, verkopen aan Willem
Suyermont en zijn vrouw Goertgen, de weduwe van Jacob Goertzoon, Het vierde deel van de volgende
rentebrieven: Van 6 keyser gulden jaarlijks die Cornelis Ghysbertszoon, Jacob Goerts en zijn vrouw
Goertgen 10-12-1552 beleden hebben. Van 6 gelijke guldens jaarlijks die Evert van Surckensteyn en
zijn vrouw Jacobgen en Goertgen, weduwe van Jacob Goertzoon 03-11-1557 beleden hebben. Van 6
keyser guldens jaarlijks die de mombers vande onmondige kinderen van Geryt Spruyt en zijn vrouw
Weymtgen, weduwe van Geryt Spruyt, Goertgen weduwe van Jacob Goertszoon en haar kinderen op
03-03-1550 beleden hebben. Van 14 keysers guldens jaarlijks Dommen Gerytszoon en zijn vrouw
Lysgen, Willem Zuyermont en zijn vrouw Goertgen dochter van Jan Besselzoon en Philips Ram op 0707-1562 beleden hebben voor Schout en Schepenen ten behoeve van Jan en Wymtgen, kinderen van
Jacob Goertszoon. Van 2½ Philips gulden die Jan Then Bosch, Jacob Goertzoon en zijn vrouw
Goertgen op 01-05-1551 beleden hebben. Van 6 Philips gulden die Anthoenis Willemzoon en zijn
vrouw Weyndelmoet “inden jaere 1554 op Sinte Cecilyen dach onder syn ende Rutger Poeyt ende
Anthoenis Pouwelszoon segelen Jacob Goertzoon en zijn vrouw Goertgen syn huysfrouw beleden
hebben” (Transportregisters Amersfoort 436-6, fol. 69; 08-06-1566).
Meester Nicolaes van Ede, rector (van de Latijnse School) en zijn vrouw Geertruyt zijn schuldig aan Jan

Paeschen en zijn vrouw Weym dochter van Jacob Goertzoon een jaarlijkse rente van 6 keyser gulden, af
te lossen met een bedrag van 100 gulden, met als onderpand een huis en hofstede aan de Hof,
strekkende van de Hof tot achter aan de Krommestraat, waaraan belend aan de ene zijde Gysbert
Janzoon en aan de andere zijde de erfgenamen van Thomas Janzoon glasemaker en zijn vrouw
Jannitgen. * ” … vrij gelt van allen ongelden die nu op renten syn ofte in tocommende tyden deur
speciael octroy ende ordonnantie vande heere vande Lande op rente gestelt souden moegen” (In de
marge) Jan Passchierz.verklaart dat hoofdsom en rente betaald zijn door de kinderen van wijlen
Lodewyck Botter en zijn vrouw Geertruyt. Deurwaarder Cornelis Anthonisz. ondertekent mede de akte
04-01-1584, oude stijl (Transportregisters Amersfoort 436-6, fol. 94; 22-01-1567).

Uit dit huw.:
1. Jacobgen Jan Passchiers, geb. ca. 1570, otr. (1) Amersfoort 12-11-1594 Aert Bartholomeus,
tr. (2) Amersfoort 22-11-1608 Johan Gerrits Bode van Romswinkel d’Oude, ov. voor 26-041637, zn. van Gerrit Bode, tr. (3) Peter Veen
Voor de familie Bode van Romswinkel zie genealogie Veenschoten.
Johan van Westrenen Dijer en zijn vrouw Aeltgen en Christina van Westrenen Dijer met haar momber
Livinus Botter verkopen aan Aert Bartholomeusz en Jacobgen Jan Paesschiers, 1) een huis met het
brouwhuis en loodsje daaraan, van de Kortegracht tot aan het hofje van de godskamers van mr. Gerrit
van Schaijck, waaraan belend Elis van Wede en een openbaar straatje. Akte in twee delen, dit is n° 1.
Belast met 400 gulden aan Cornelis Rijcxz of zijn erven en met 2 gulden, 17 stuivers aan Sint Peters
Gasthuis- 20-8-1596: Aert Bartholomeusz en zijn vrouw Jacobgen Jan Paesschiers schuldig aan
Christina Jan van Westrenen en haar erven, 550 gulden, met als nderpand 1) een huis met het brouwhuis
en loodsje daaraan, van de Kortegracht tot aan het hofje van de godskamers van mr. Gerrit van Schaijck,
waaraan belend aan Elis van Wede en een openbare straat. Akte in twee delen, dit is n° 1. Johan van
Westrenen Dijer en zijn vrouw Aeltgen en Christina van Westrenen Dijer met haar momber Livinus
Botter verkopen aan Aert Bartholomeusz en Jacobgen Jan Paesschiers, 2) een schuur en hof in de
Godschalckstraat (Valkestraat), waaraan belend Elis van Wede en een openbaar straatje. Akte in twee
delen, dit is n° 2. Belast met 400 gulden aan Cornelis Rijcxz of zijn erven en met 2 gulden, 17 stuivers
aan Sint Peters Gasthuis (Transportregisters Amersfoort 436-11; 20-08-1596).
Henrick Claesz Brinck, curator over de goederen van wijlen Harmen Gerritsz, waard in ´de Prins´;
Sophie Harmans met genoemde Henrick als momber; Beernt Jacobsz, soldaat onder Graaf Ernst van
Nassau, ook voor zijn vrouw Annitgen Harmans en voor hun kinderen; Sander Jacobsz, ruiter onder
ritmeester Elder, met zijn vrouw Grietgen Harmans verkopen aan Jacobgen Jan Paesschiers, weduwe
van Aert Bartholomeusz en hun kinderen, het huis op de Kamp ´waar de Prins uithangt´ met al wat
daarin aard- en nagelvast is. Strekkend van voor tot achter genoemde Harman Gerritsz, waaraan belend
de openbare weg en de weduwe van Aert Cnoop. Belast met 500 gulden aan de weduwe van Jan Claesz,
nu weduwe van mr. Matheus Tholl en met 100 gulden aan Willemtgen van Sneull (Transportregisters
Amersfoort 436-13; 29-08-1607).
Neeltgen Adriaens, weduwe van Reijer Jansz van Breenen verkopen aan Jacobgen Jan Paeschiers,
weduwe van Aert Bartholomeus en hun kinderen huis, hof en hofstede in de Langestraat, waaraan
belend Mr. Ernst van der Wall en Beernt Huijgen. Belast met 10 stuivers per jaar aan de kinderen van
Jan Geerloffsz, losbaar na de scheiding door Weesmeesters gemaakt; met 9 gulden per jaar aan
Nennitgen van Dorssen; met 3 gulden 15 stuivers per jaar aan het Kramersgilde; met 3 gulden per jaar
aan de erven van Jannitgen Hoolhorst; met 1 gulden, 10 stuivers aan de Broederschap van het Heilig
Sacrament; met 1 gulden, 4 stuivers per jaar aan Grijetgen Wouters (Transportregisters Amersfoort 43613; 05-09-1607).

2. Jacob Jansz Passchier, ov. voor 15-10-1634, tr. Amersfoort 11-08-1607 Henrickgen Foeijt.
Jacob Paeschier en Hendrica Foeyten, echtelieden, hebben hun hof, een hof met de beplanting daarin
staande en toebehoren, op de Locht verkocht aan Christoffel van Blocklandt, zijn vrouw en erven, belast
met een stuiver en 8 penningen jaarlijks, het St. Peters Gasthuis alhier toekomende, welke de verkopers
tot hun last nemen. De kopers beloven de hof cum effectie te “vrijen en waren”. De koopsom is 235
carolus gulden welke de kopers op rente mogen houden en waarover jaarlijks 6% rente vrij geld moet
worden betaald. Het eerste jaar rente vervalt op 22-02-1612 en voorts jaarlijks tot aflossing toe, hetgeen
te allen tijde door de kopers mag worden gedaan met 100 gulden plus de vervallen rente. De kopers
zullen de hof dadelijk aanvaarden. Transport op verzoek. De kopers betalen de 40e penning. Wijnkoop
wordt betaald naar wijnkooprecht. De verkopers beloven aan de kopers, bij aanvaarding van de hof,
zoveel “eyckelen” te leveren als er voor de beplanting van de hof nodig zijn. De verkopers beloven de
hof van de 1 stuiver en 8 penningen jaarlijks, alsmede van alle verdere lasten, te vrijwaren, uitgezonderd
´s Heeren ongelden (= grondbelasting) (AE, Not Amersfoort. Johan van Ingen AT002b002, nr. 156; 0503-1611).

Jacob Jansz Paeschier en Henrickgen Foeijten zijn vrouw. verkopen, zekere hof met de plantagien
daarin, gelegen buiten de Camppoort op de Locht, strekkende voor van de stadsgracht tot achter aan een
gemeene sloot t.b.v. Christoffel van Blocklant en zijn vrouw, waaraan belend aan de eene zijde
Paeschier van Louveseijn met zijn Joffr. en aan de andere zijde Jacob Evertsz, brouwer brouwer, met
een campgen land, op laste van 1 stuiver, 8 penningen, competerende het St. Pieters Gasthuis
(Transportregisters Amersfoort 436-14; 21-11-1614).
Gosen Evertsz, voor zich zelf ende Jacob Evertsz met Willem van Lilaer als mombers van de kinderen
bij Gosen Evertsz verwekt aen Marritgen van Lienden zijn vrouw zal:, verkopen aan Jacob Jansz
Paeschier en Henrickgen Foeijten zijn vrouw, zekere hof gelegen buiten de Camppoort op de Locht,
strekkende voor van de stadsgracht tot achter aan een gemeene sloot, waaraan belend aan de eene zijde
Paeschier van Louveseijn met zijn hof en aan de andere zijde Jacob Geurtsz met een camp land. Op
laste van een gerecht vierde part, van zes stuiver gaande uit voorschreven getransporteerde hof met de
landen daarbij gelegen (Transportregisters Amersfoort 436-14; 21-11-1614).
Willem van der Burch verklaarde reeds in januari 1619 aan de weduwe van Johan van Schadijck ter
betaling te hebben overgedragen 171 gulden, op de persoon en tot laste van Jacob Passchier, om te
ontvangen van de kooppenningen die hij aan hem schuldig zou worden, vanwege de koop van het
vierdedeel van het Erff Bantuijn, waarop de weduwe 150 gulden toegewezen is. Waardoor nog 21
gulden resteert. De weduwe heeft verder nog van hem tegoed 11 gulden en 10 stuivers aan bier dat hij
gehaald heeft, waardoor zij nog 32 gulden en 10 stuivers te goed heeft. De comparant laat deze 32
gulden ten laste komen van voornoemde Jacob Passchier, te betalen van de kooppenningen die hij
aanstaande Beloken Pinksteren zal ontvangen, krachtens de koopcedulle die Jacob Passchier zal
bezitten. Akte ten comptoire mijns Notarij te Amersfoort. Getuigen: Dirck de Roij en Clemens van
Dashorst (inwoonders van Amersfoort) (AE. Not Amersfoort. Not. E. van Mulenborch AT003b001, fol.
99; 24-05-1620).
Henrickgen Feijten weduwe van Jacob Jansz Passchier voor zichzelf en als vertegenwoordiger voor
haar twee kinderen, met haar voogd de edele Passchier van Loevestein “comis ordinaris van de
monsteringe”, verkoopt aan Elis Willemsz op Schamvonder en zijn vrouw een vierdel land gelegen
buiten de Kamppoort op de Meenten, strekkende van de Hooghewech (Hogeweg) tot op de Hoevelaker
beek toe, waaraan belend Eliis Willemsz en de erfgenamen van Johan Bode en zijn weduwe. Akte in
twee delen, dit is n° 1. (Transportregisters Amersfoort 436-17, fol. 140 15-10-1634).
Henrickgen Feijten weduwe van Jacob Jansz Passchier voor zichzelf en als vertegenwoordiger voor
haar twee kinderen, met haar voogd de edele Passchier van Loevestein “comis ordinaris van de
monsteringe”, verkopen aan Elis Willemsz op Schamvorder en zijn vrouw Geertgen Beets, waaraan
belend de erfgenamen van Peter Grootveldt en de transportanten zelf, aan het eind gelegen aan Gosen
Cornelisz. Akte in twee delen, dit is n° 2 (Transportregisters Amersfoort 436-17, fol. 139vo; 15-101634).
Lidm. Amersfoort 27-09-1623: Henrickjen Fuyten, weduwe van Jacob Paschier.

3. Eva/Aefgen Jans Passchiersdr/Paesschens, otr. Amersfoort 08-02-1615 (att. naar
Hoevelaken) Steven Gerritsz Bode van Romswinckel, zn. van Gerrit Bode
Voor de familie Bode van Romswinkel zie genealogie Veenschoten.

4. Paschier Jansz van Loeveseijn, commissaris van de monstering, tr. Amersfoort 09-01-1603
zijn nicht Geertruijdt Lubberts van der Burch, ov. voor 31-07-1611
Arnt Joachims Boldewijn vermaakt aan zijn neef Goert van Snuel, 6 morgen land in Erckemeden in de
kerspel van Nijkerck en de hofstede Wyendiriop, leengoed van de Edele Vrouwe van Elten. Verder
legateert hij aan: – Goert van Snuel, de helft van ´t rechte derdedeel van de hoff en huysken staanden in
de Conincxstraat, belend Hans Jan Weeghende en Goosen Cornelis Taets; – Elisabeth, zijn nicht,
huysvrouw van Johan van Deuverden, de andere helft + 100 carolus guldens aan geld en een zilveren
lepel met een “benaeyde neusdoeck hem van de oirven aangekomen” ; – Aert van Snuel, zijn neef, 50
carolus guldens aan geld; – Elisabeth van Snuel, 50 carolus guldens; – aan de andere twee kinderen van
Goort van Snuel: Cornelis en Reyertgen, elk een rosenobel; – Joachim van Curler, sijn pill (= petekind),
“die grote Gijsekuyl”, groot omtrent 5 morgen, gelegen in Erckemeden (hem reeds overgegeven); een
zilveren beker, gekomen van zijn bestemoeder (= grootmoeder), Elisabeth de Haes, en nog een dubbele
gouden rosenobel met een “hefgen” met silver beslagen, bij hem en zijn vader eertijds gedragen; – de 2
kinderen van Paeschier Janszn. van Louveseyn, verwekt bij Truychgen Lubbertsdr., zijn overleden
nicht, genaamt: Reyertgen en Grietgen, een rentebrief van 220 gulden hoofsoms, sprekende op Jan
Janszn. van Butendijck; een derdedeel van de hoff en huysken in de Conincqstraat (waarvan een derde
deel voornoemde Goort van Snuel en Elisabeth, vrouw van Jan van Deuverden gelegateerd is) – Alidt
Schrassers tot Nijkerck, een gouden ringsken, wesende een dootshooffken tot een gedachtenis; –
Weymptgen, zijn “meecht”, boven haar verdiende loon 25 carolus guldens met de brant alse hout ende
turff dewelke ten tijde van overlijden van de comparant bevonden zal worden in het sterfhuis; –

Dirckgen, zijn “olde meecht” een pond vlaams ofte 6 gulden; – Griete Gerrits, 3 car. gulden; – de
Armen van Amersfoort, 25 car. gulden. Omdat Henrickgen, zijn moeye, bij haar testament gewild had
dat hetgeen hij van haar zou erven na zijn dood zou komen op Goort van Snuel en zijn erven, zo
verklaart comparant dat Goort van Snuel content zal moeten zijn met hetgeen hem in dit testament is
gelegateerd. Hij institueert tot zijn erfgenamen de drie kinderen van Gosen van Curler aan Geertgen
Joachims, zijn zuster, geprocreert: Lubbert (of anders geheten Boldewijn), Arent en Henrick van Curler.
Zij zullen alles wat hij nalaat erven, waaronder ook een derde deel van het hoff en huysken in de
Conincqstraat (waarvan hierboven reeds tweederde is gelegateerd), roerende, onroerende goederen, als
ook de huishuur, renten en pachten, bij zijn leven verschenen maar nog onbetaald zijnde, mits dat zij
eerst en voor alles de doodschulden en andere uitschulden, mitsgaders de legaten in dit testament
genoemd, zullen betalen. Hij secludeert de weeskamer deser stad. (AE; Not. Amersfoort, not. J. van
Ingen, AT002a001; fol. 81-82vo; 11-06-1609).
In 1609 is Paschijer van Lovesteijn gerechtsman en geërfde van Leusden(Dorpsgerecht Leusden 1048, fol.
75vo; 07-12-1609).
Comparanten: Reyertgen, weduwe van Thonis Thoniszn., met handen van Looch Wouterszn., haar
gecoren voogd, mede ten overstaan van haar Looch Wouterszn. en Theus Jacobszn. als mannen en
voogden van hun huisvrouwen. Zij hebben verkocht aan Adriaen Lambertszn. van Bemmel en
Nellichgen Jacobs van Wyerdom, echtelieden, Huis, hof, hofstede, hooiberg, bergschuur en grond van
een berg, waarvan de berg eigendom is van Jan Claeszn. in ´t Goyerbosch. Met de last van vier en een
halve Philippus gulden jaarlijks, zijnde 5 gulden, 12 stuivers en 8 penningen jaarlijks die worden
betaald aan Paesschier Janzn. van Loveseijn, vanwege zijn overleden huisvrouw. De hoofdsom is
losbaar of onlosbaar volgens de brieven die daarvan zijn. Verder nog 1 gulden jaarlijks voor het St.
Agnieten convent en nog 1 gulden en 2 stuivers jaarlijks voor Jan Geurtszn., waarvan de hoofdsommen
losbaar of onlosbaar zijn volgens de brieven die daarvan zijn. Omdat Jan Claeszn. de grond van de
bergschuur enige lange jaren in huur heeft gehad zonder dat men weet of de huur is beëindigd of niet is
voortgezet, zullen de kopers dienaangaande mede treden in het recht van de verkopers. De
tegenwoordige gebruikers van het huis zullen mei 1612 het huis ten behoeve van de kopers verlaten. De
kopers zullen boven de voornoemde lasten nog betalen de som van 800 carolus gulden. Te betalen mei
1612 – 100 gulden, mei 1613 – 350 gulden en mei 1614 – 350 gulden, waarna transport zal worden
gedaan. De 40e penning zullen de kopers betalen. De wijnkoop zal betaald worden naar wijnkoopsrecht.
De verkopers zullen de kopers vrijen van de lasten tot mei 1612. Getuigen: Jacob Dircxzn. van
Eyndhoven, Evert Janzn. en Jan Lambertzn. van Bemmel. Folio 190: Op 29-11-1612 is door Looch
Wouterszn. vanwege Reyertgen, weduwe vanThonis Thoniszn., op de copie van deze coopcedulle onder
Adriaen Lambertszn. van Bemmel berustende, gepasseerd een quitantie van 100 gulden voor de
vervallen termijn van mei 1612. (AE; Not. Amersfoort, not. J. van Ingen, AT002b002 nr. 189 en 190;
31-07-1611).
Passchier van Loeveseijn, commissaris van monstering verkoopt aan Jan Janss van Sonsbeeck een huis,
hof en hofstede in de Kampstraat (Kamp), waaraan belend Jan van Legh en Goossen Cornelisz. Belast
met 12 oude Vlaamse aan de Lieve Vrouwekapel alhier, waarvan ieder oude Vlaamse betaald wordt met
1 stuiver. Mede gecompareerd: jonker Henrick … als kerkmeester van de genoemde kapel
(Transportregisters Amersfoort 436-16; 11-07-1616).
Reijertjen, weduwe van Tonis Tonisz met Looch Woutersz haar voogd en Looch Woutersz en Theus
Jacobsz als man en voogden van hun vrouwen verkopen aan Adriaen Lambertsz van Bemmel (?) en zijn
vrouw Nellitgen Jacobs van Vijerdom, huis, hof en hofstede waarvan de berg eigendom is van Jan
Claesz int Goijerbosch in de Utrechtsestraat – de berg strekt tot aan de Hellestraat, vierkant tot de grond
van Willem Adriaens. Tevens de vrije overgang op de plaats en de toegang tot de put, belast met
vijfhalve (4½) philippusgulden jaarlijks competerend Paesschier van Loveseijn van Weegh en zijn
vrouw; nog 1 gulden jaarlijks competerend het Sint Agnieten Convent; nog 1 gulden, 2 stuivers per jaar
competerende Jan Puutsen (Transportregisters Amersfoort 436-15; 22-09-1617).
Jan Reijersz. (tekent met merk; wonende op ´t Erf Schaffelaer) en zijn vrouw Adriaentgen Henricx
(tekent met merk) verkopen aan Passchier van Loeveseijn (commissaris ordinaris van de monsteringhe)
vijf zevende delen van het halve Erff en goed genaamd Bitterschoten, gelegen onder het Ampte van
Barnevelt. De eigenaar van dit halve erf en goed is een vijfde deel aanbestorven van zijn ouders, de
andere 4 delen van de voornoemde zeven delen heeft hij verkregen door koop van zijn broeders en
zuster, te weten van: – Jan Reijersz.; – Aelt Reijersz.; – Willem Reijersz.; – en Jan Reijersz. als man en
voogd van Luijtgen Reijers. Deze 5/7 delen zijn mede begrepen onder dat wat aan de commissaris c.s. te
lote gevallen en toebedeeld is in de oostelijke delinge van dit Erve Bitterschoten, volgens de
erfscheiding en verdeling die gedaan is met consent en authorisatie van de Hove van Gelrelandt en de
Abt van Paderborn, ten overstaan van de gecommitteerden Raadsheer Johan Kelffken en Petrus Mutader
(van de voornoemde abdij, kellenaer tho Putten). Welke erfscheiding dateert van 19-01-1620.

Koopsom: 2200 Carolus gulden, te betalen Johannis Midtsomer 1621. Waarna transport zal geschieden
naar costume en landrecht van de Veluwe. Verder werd bedongen dat Willem Reyersz. (de broeder van
de verkopers) tot Pinksteren a.s. zal mogen wonen in de kamer die hij tegenwoordig bewoont, vrij van
huur of het doen van reparaties. Mocht Willem Reijers. met de gebruiker van dit Erff tot
overeenstemming komen, dan mag hij die kamer nog twee jaren gebruiken zonder daarvoor huur of
reparaties te eisen door de commissaris. Akte te Amersfoort. Getuigen: Peter van Domselaer en Joachim
Everts. (Zoekterm: landgoed; hofstede) (AE, not E. van Mulenborch AT003b001, fol. 93; 23-06-1620).
Verhuurder: Paesschier van Loeveseijn (ook: Paschier; commissaris ordinaris van de monsteringe)
(betekent: belast met het werven van soldaten). Huurder: Thonis Jordens. (tekent: Anton Jordis) en zijn
vrouw. Verhuur van 't Erff en goed Loeveseijn met huys, hoff, hofstede en 't weiland genaamd de
Abtscamp daaraan behorende, dat Evert Gosens. tot nog toe heeft gebruikt. Verhuur voor een periode
van 6 jaar. Met ingang van verleden Pinksteren (d.w.z. 1621). Mits de huurders de derde garve zullen
ontvangen van het korengewas voor de eerste verschijnende pacht. In het laatste jaar zullen de huurders
de derde garve weer laten staan voor de laatst verschijnende pacht. Aangaande de andere twee garven,
die zullen de huurders maaien, gereed maken en in de schuur brengen of in de bergen tot behoef van de
verhuurder, welke de verhuurder omtrent Martini a.s. op zijn kosten zal doen afdorsen en het koren
genieten, terwijl het stro op het goed blijft. Zo ook in het laatste jaar. - De jaarlijkse huurprijs bedraagt
80 Carolus gulden, te betalen in 2 termijnen. - "De ongelden, thins en hondecoorn" zullen de huurders
alleen dragen. - De huurders zullen jaarlijks met Martini twee paar caphoenderen (d.w.z. kapoenen)
leveren aan de verhuurder. - De vruchten van de oude en de nieuwe boomgaard zullen de huurders en de
verhuurder ieder voor de helft genieten, alleen de opbrengst van de vier "peribbelingbomen"en van de
"dubbelde guldelijng" die voor in de oude boomgaard staan, behoudt de verhuurder voor zich. De
huurders zullen bij de verhuurder thuis diens portie vruchten bezorgen. - De huurders mogen de nieuwe
boomgaard alleen beweiden, niet breken of bezaaien. - De huurders zullen bij expiratie van de huur
mest en stro op het goed laten, alleen de schapenmest mogen zij ten behoeve van het land gebruiken dat
in deze huur is begrepen. - De huurders zullen de huizinge, de schuur, de berch en de schaapschot
onderhouden en wand- en dakdicht opleveren, zoals zij dat zelf zullen aanvaarden. - De verhuurder zal
naar zijn believen een stenen middelschot doen maken in het voorhuis, met voor een stenen gevel en
andere verbeteringen, de verhuurder zal de materialen, het arbeidsloon en het bier verstrekken, en de
huurders zullen de kost verstrekken en de materialen met de hulp van enige geburen ophalen. - De
huurders mogen zekere hoogten van het weiland bezaaien en goed bemesten, die zij de twee laatste
jaren "drijest" (d.w.z. onbezaaid) moeten laten. Getuigen: Jorden Tonis, Peter van Davelaer en Evert
Gosens.
(N.B. ongelden, thins: is div. (grond)belasting en hondecoorn is uitkering in graan aan de landheer;
peribbelingbomen en dubbelde guldelijng zijn oude soorten vruchtbomen) (AE; Notarieel Amersfoort,
not. E. van Mulenborch AT003b001, fol. 165; 17-06-1621).
Pasquer (Paschier) van Loeveseijn, commissaris van de monsteringen, krijgt voor 1000 gulden van de
Staten van Utrecht, op advies van de gecommitterde van de St. Paulusabdij te Utrecht, acht morgen land,
gelegen in twee percelen, in erfpacht. De ene in het Leusder heetveld en de andere in Zuurbroek. Hij betaalt
500 gulden. De resterende 500 gulden wordt omgezet in een lening t.b.v. de St. Paulusabdij te Utrecht.
Onderpand: het erf Loevesijn, onder Leusden. Koopakte d.d. 07-04-1621?. Marge: Op d.d. 14-04-1642 is de
500 gulden afgelost door Cornelis van Loeveseijn aan Goossen van Roijen, rentmeester van de St.
Paulusabdij. Gerechtsluiden en geërfden van Leusden: Jacob Thonisz en Laurens Hugensz.
(Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 27vo-28; 05-04-1622).
Testament Passchier van Loeveseijn, weduwnaar van Geertruijdt van der Burch (commissaris ordinaris
van de monsteringe; wonende te Amersfoort; hij tekent: Paschier van Loeveseyn). Octroy (Hove van
Utrecht) d.d. 15-09-1603; Octroy (Abdije van St. Pouwels te Utrecht) d.d. 23-12-1622). Hij verklaart
dat volgens de huwelijksbrieven tussen hem en zijn overleden huysvrouw Geertruijdt van der Burch,
alle goederen die zij samen gemeen hebben gehad ten tijde van haar overlijden voor de helft op zijn
kinderen zijn vererfd. Niettegenstaande dat enige goederen in Gelderland en in de provincie Utrecht zijn
gelegen en leenroerig zijn. Wat door de een aan de andere naar prijs en waarde verrekend behoorde te
worden.
Hij wil niet dat daarover tussen zijn kinderen misverstand zou zijn van alle goederen, niettegenstaande
een aantal reeds aan zijn kinderen is aangeërfd bij het overlijden van hun moeder. Hij disponeert als
volgt aan zijn oudste dochter Reijnera van Loeveseijn:
– 3 morgen land gelegen in de Arkemehen, genaamd Smits Camp, leenroerig aan de Abdisse van Elten;
– de helft van zijn aandeel aan de Erve Bitterschoten en het huis, schuur en boomgaard daaraan
behorende, wezende “een gevrijte Abtgoet van Paderborn” (d.w.z. eigen goed);
– de helft van het Erff en goed Loeveseijn en van de daarbij behorende boomgaard, huis, berch en
schuur, zijnde thinsgoed van de Domeynen ´s Lands van Utrecht;

– de helft van 2 vierdelen land, die de comparant in erfpacht heeft ontvangen van de Abdije van Sinte
Pouwels, de ene gelegen in Suijrbroeck en de andere in Smale Ackeren;
– de helft van al zijn mobiele goederen en huisraad, met uitzondering van dat wat aan haar en haar
zuster Margareta van Loeveseijn apart bemaakt is;
– een hoff, gelegen buiten de Camppoort, zijnde de hoff daar men uit- en ingaat, vooraan de gemene
weg naast de boomgaard van Jan van Daelen, strekkende van de weg tot aan de doornen vreede (=
doornheg of -afscheiding) toe;
– een vierdepart van de huysinge met toebehoren, staande op de Camp;
– een vierde part van 3 rentebrieven, tesamen ter waarde van 1800 gulden, ten laste van de Staten van
Holland;
– het vierendeel van 4 dammaten land, gelegen onder Bunschoten in de Cortelanden;
– een overdekte vergulde kop;
– een zilveren bel;
– 6 zilveren bekertjes, “die in de andere sluitende zijn”;
– 6 zilveren lepels “van een faetsoen” (d.w.z. van hetzelfde model);
– en een grote zilveren bierbeker.
Hij bemaakt aan zijn dochter Margareta van Loeveseijn:
– de wederhelft van zijn aandeel in de Erve Bitterschoten en van het huis, de schuur en boomgaard
daaraan behorende;
– de wederhelft van het Erff en goed Loeveseijn en van de boomgaard, huis, berch en schuur daarbij
behorende;
– de helft van alle mobilia en huisraad, uitgezonder dat wat hij aan zijn dochters apart heeft bemaakt;
– de achterste hof, daar men op de Hoghenwech bij de herberg uit- en ingaat;
– en daartoe nog de drievierde parten van de voorschreven huizinge met toebehoren, staande op de
Camp;
– drievierde parten van de voorschreven 3 rentebrieven, tesamen ten bedrage van 1800 gulden van de
Staten van Holland;
– drievierde parten van de voorschreven 4 dammaten land gelgen in de Cortelanden onder Bunschoten;
– een rentebrief van jaarlijks vijftehalve (= 4) Philippus gulden uit de huizinge van Adriaen Lamberts.;
– met verder een zilveren schaal;
– een noot met zilver beslagen en overdekt;
– een zilveren bierbeker;
– en 5 zilveren lepels.
Hij bemaakt naast dat wat hij hierboven aan zijn twee dochters heeft bemaakt, al zijn overige na te laten
goederen aan hen beiden, ieder voor de helft. Bepalende dat zij ieder voor de helft de lasten en schulden
van de boedel zullen betalen, evenals de doodschulden en de legaten.
Hij legateert aan zijn natuurlijke dochter Maria een losrente met een hoofdsom van 500 gulden tegen de
penning 20, ingaande op de dag van zijn overlijden. Deze 500 gulden zullen zijn erfgenamen aflossen
aan Maria bij haar trouwen indien dat gebeurt met advies van de naaste vrunden (= verwanten) van hem
testateur. Onder voorwaarde dat wanneer Maria komt te overlijden zonder nalatende geboorte, dat deze
500 gulden uit haar nalatenschap zullen vererven op zijn twee dochters of hun nakomelingen.
Mocht een van zijn erfgenamen hiermee niet instemmen en willen opponeren, dan zal deze niet meer
erven dan zijn legitieme portie.
Hij secludeert die van de Weeskamer van Amersfoort uit zijn boedel.
Akte gepasseerd ten huyse van de comparant. (AE, Not Amersfoort, not. E. van Mulenborch
AT003a001, fol. 16; 22-12-1623).
Aris Beernts en zijn vrouw Grietgen Dircx verkopen aan Paschier van Lobeleijn een huisje aan het
Hellebruggetje, waaraan belend Nies Barten en Willem Joosten (Transportregisters Amersfoort 436-16;
25-02-1625).
Op verzoek van de heer Monster Commissaris Loeveseijn van d.d. 05-08-1626 is het gerecht naar het erf
Louffs, aan het Heetveldt, onder Leusden gegaan. Zij taxeren daar het koren: een morgen rogge en tarwe, 42
gulden; ca. drie morgen haver, 80 gulden; ruim een morgen tarwe, 42 gulden; een kamp haver, 42 gulden;
zeven morgen boekweit, 300 gulden. Er staat ook nog hennep in de tuin, waarvan een deel van Cornelis
Dircxsz is. Na aftrek van kosten blijft er 303-12-0 over. Gerechtsluiden van Leusden: Jan Jansz Treecker
den ouden, Evert van Butselaer en Gijsbert Huijgen. Gerechtsluiden ondertekenen. Jan Jansz Treecker en
Gijsbert Huijgen met een kruisje. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 73; 08-08-1626).
Steven Bode, won. Amersfoort staat borg voor Pasquier van Loeveseijn, commissaris ordinaris van de
monstering, die de taxatie van het koren op Louffs moet voldoen. Hij geeft dit geld aan Cornelis Dircsz,
won. op Louffs. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 73vo; 09-08-1626).

4 Octobris quando vendebatur mediebas boni medij (half) Bitterschotten solvit Emptor Cornelis
Morrhen -4-16-0 voor 4 looth silvers ex gratia, et tantundem solvit venditor Pashier van Loeveschein
(Staatsarchiv Münster, Abdinghofakten 434, fol. 171a; 04-10-1626).
Bitterschotten. 7 Februarius solvit Commissarius Paschier van Lovenscheijn cum suis 8 looth silvers,
voor 2 versterven mit 10 gld. cum venderetiu quarta pars boni Bitterschotten (Staatsarchiv Münster,
Abdinghofakten 434, fol. 173a; 07-02-1627).
Claes Arijsz en zijn vrouw Marritgen Henricks en Evert Jansz, allen won. Leusbroek, voor henzelf en
namens de andere erfgenamen van Henrick Jansz en zijn vrouw Aeltgen Gijsberts, verkopen met
toestemming van Paschier van Loeveseijn, commissaris ordinaris van de monstering, aan Claes Evertsz en
zijn vrouw Goordtgen Jans de inboedel, have, vee en veldgewas op het erf, eigendom van Paschier van
Loeveseijn, voor 525 gulden. Ook nog 24-10-0 gulden voor eerder gekochte goederen. Zij nemen ook de
pacht over. Vervangende schout: Jan Lubbertsz. Gerechtsmannen van Leusden: Henrick Evertsz en Willem
Willemsz. Getekend door Evert Jansz en Jan Lubbertsz. Gemerkt door Claes Evertsz, Goordtgen Jans,
Claes Arisz, Marritgen Henricksz, Henrick Evertsz en Willem Willemsz.
(Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 154-154vo; 21-01-1637).
Gerrit Henrickx Cruyff te Leusden en Lambert Henrickx van Nienhuysen te Woudenberg transporteren
aan Passchier van Loeveseyn commissaris van de monstering 4½ morgen in Leusden, voordien
affgedeylt van het goet Loeveseyn, daar oostwaarts Johan van Amerongen, en westwaarts de koper. Het
is een leen van de Domeynen van Utrecht. (EA, Not. Arch., inv.nr. AT007b001; 24-12-1639).

Uit dit huw.:
1. Reiniera van Loeveseijn, tr. Amersfoort 27-05-1628 Rogier Tempel, luitenant bij
commandeur Veer
2. Catharina van Loeveseijn, ged. Amersfoort 16-05-1605
3. Magaretha van Loeveseijn, won. Amersfoort, tr. (1) Amersfoort 01-10-1633
Ernestus van den Broeck, baljuw, houtvester en stadhouder van de lenen van
Brederode, won. Haarlem, tr. (2) Bunschoten (att. van Amersfoort) 22-08-1647
Valerius Swaen, van Arnhem
Het gerecht van Leusden taxeert een erf en goed, genaamd Loeveseijn, aan het Heetveld, onder
Leusden. Tijnsplichtig aan de Domeinen 's Lands van Utrecht. Toebehorende aan jkvr. Margrita
van Loeveseijn. Geschat op 2100 gulden. Gerechtsmannen van Leusden: Buijs Jansz en Willem
Willemsz. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 275; 12-03-1651).
Het gerecht van Leusden taxeert ca. vier morgen land, in Zuurbroek, onder Woudenberg.
Toebehorende aan jkvr. Margrita van Loeveseijn. Geschat op 600 gulden. In de akte staat verderop
dat het om zes morgen land gaat. Vervangend schout van Woudenberg: Thonis Thonisz.
Schepenen van Woudenberg: Elis Thonisz en Jan Matheusz. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol.
275; 12-03-1651).
Rijck Aerts van Oldenbarnevelt (schepen te Amersfoort), gehuwd met Eva Teulings (tekent:
Eeva Tuijllijns); Christina van Oldenbarnevelt, wed. van Athonis van Ruytenbeeck; Johanna
van Dompselaer, wed. van Harbert Franszn; Aeltgen van Dompselaer (tekent: Aleyda), wed.
van Herman Gerritsz; Johan Elingh (raadt van Amersfoort), gehuwd met Johanna van
Davelaer; Anthoni van Ruytenbeeck, gehuwd met Weymma Teulings (tekent: Weemgen
Tullig); Allen voor zichzelf en zich sterk makende voor de kind en kindskinderen van wijlen
Gerrit Boode. Allen zijn erfgenamen van Jkvr. Margareta Passiers. Zij machtigen Cornelis van
Schuylenburgh, notaris te Utrecht, om te compareren (voor hen) voor de stadhouder en
leenmannen van de Abdy van St. Pauwels te Utrecht t.b.v. Johan van Bilderbeeck, enig en
universeel erfgenaam van wijlen mr. Johan van Bilderbeeck, borgemeester van Amersfoort.
Tevens compareerde Apolonia van Broeckhuysen, wed. van mr. Johan van Bilderbeeck, als
moeder en momber van haar zoon Johan van Bilderbeeck. Zij machtigt ook Cornelis van
Schuylenburgh. Seecker erff en goet Loeveseijs onder Leusden en Woudenbergh, zoals Jkvr.
Passchiers bij donatie heeft verkregen van Jkvr. Margareta van Loeveseijs van de Abdy in
erfpacht gehouden. (rentmeester Hoff en Thinsmeester Generaal van de domeijnen 't Land van
Utrecht); Helft van de vrije eygendom van erff, huys, hoffstede aan het Heetveld te Leusden,
genaamd Cleyn Loeffsengh, belend ten oosten Jan van Amerongen, ten westen Adriaen Thonis
erfgenamen wesende Thins ende heurmoedrigh goet van de domeynen (AE; Notarieel
Amersfoort, not. A. v. Brinckesteyn AT015a001, fol. 6; 30-11-1669).

4. Maria van Loeveseijn
5.? Cornelis van Loeveseijn

Pasquer (Paschier) van Loeveseijn, commissaris van de monsteringen, krijgt voor 1000 gulden van
de Staten van Utrecht, op advies van de gecommitterde van de St. Paulusabdij te Utrecht, acht
morgen land, gelegen in twee percelen, in erfpacht. De ene in het Leusder heetveld en de andere in
Zuurbroek. Hij betaalt 500 gulden. De resterende 500 gulden wordt omgezet in een lening t.b.v. de
St. Paulusabdij te Utrecht. Onderpand: het erf Loevesijn, onder Leusden. Koopakte d.d. 07-041621?. Marge: Op d.d. 14-04-1642 is de 500 gulden afgelost door Cornelis van Loeveseijn aan
Goossen van Roijen, rentmeester van de St. Paulusabdij. Gerechtsluiden en geërfden van Leusden:
Jacob Thonisz en Laurens Hugensz. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 27vo-28; 05-04-1622).

Loevesijn (4)
Willem Willemsz de Swart, landbouwer op Loevesijn 1647-1663, ov. voor 1663, mogelijk
zoon van Willem Gijsbertsz en Hilletje Hendricks, tr. IJtgen Jans
In 1647 wordt Willem Willemsz genoemd in de cedulle van gemaal en kleinzegel. (EA, arch.nr. 600,
inv.nr. 47).
In 1653 wordt Willem Willemsz genoemd als eigenaar en bruiker van Groot Loevezijn in het
Slaperdijkgeld.
Comp. IJtgen Jansdr, weduwe van za. Willem Willemsz wonende op 't Erf Loevesijn aent Heetvelt
carspelle Leusden. Zij machtigd Dirck Matheusz, notaris en secretaris van Leusden, om voor haer te
compareren van de Hr. Steven van Lijnden, Hr. van Hoevelaken resp. als rentmr. van de Domeijnen en
te verzoeken om door het overlijden van haar man haar te belenen met het Erf en Goed Loevesijn - dat
op haer bestorven was - met allen sijnen toebehoren. Daer suijdw. Pasgier Jans, noortw. en westw. het
gemene Heetveld en oostw. de gemene Grift en Weteringe wesende, thans en keurmedig goed van de
Domeijnen van Utrecht. (AE, Notarieel Amersfoort AT008a002; 23-10-1663).

Uit dit huw.:
1. Marrigje Willems, tr. Amersfoort (RK ‘t Zand) 23-11-1661 Geurt Hendricksz Verschuer,
geb. Stoutenburg 1637/1640, landbouwer op Loevesijn 1663-1700, ov. Leusden 1700, zn. van
Hendrick Woutersz Verschuer en Willempje Wouters
Zie genealogie Verschuur.

Loevesijn (5)
Ze danken hun naam aan de boerderij Klein Loeveseijn onder Leusden.
I
Jacob Rijcksz Loeveseijn, tr. NN
Uit dit huw.:
1. Jan Jacobsz Loeveseijn, volgt II
2. Peter Jacobsz Loeveseijn
3. Anna Jacobs
4. Hendrickje Jacobs
II
Jan Jacobsz Loeveseijn/Maet, tr. Amersfoort (gerecht) 28-11-1679 Jannetje Cornelis van
Hoppesteijn, geassisteerd door haar zuster Dirckje Cornelis, wed. Lodewijck Gijsbertsz, omdat
hun vader ‘niet wel conde gaen’.

In 1686 en 1696 is Jan Jacobsz Loevesijn eigenaar van Klein Loeveseijn onder Leusden (Oudschildgeld
Leuden 41).
In 1716 en 1736 is de weduwe Loevesijn eigenaar van Klein Loeveseijn onder Leusden (Oudschildgeld
Leuden 41).
Clementia van Middeldorp, wed. Adriaen de Coninck, in leven schepen en raad van Amersfoort is door
het Gerecht op 06-02-1684 geauthoriseerd tot de verkoop van de goederen tot betaling van de schulden.
Zij machtigt de deurwaarders van Amersfoort tot het transport van een zeker hoff met een huijsje
daarin, gelegen in de Haagh op de hoek van de Koesteech en aan de andere zijde ... (niet ingevuld). Te
transporteren aan: Jan Jacobs. van Loeveseyn. Akte ten huijse van de comparante. (Not. Amersfoort; A.
van Brinckesteyn AT015a004, fol. 9; 18-12-1684).
Anthonis van Brinckesteijn, gemachtigde, volgens akkoord tussen Otto Riglius, agent van de Staten van
Friesland, getrouwd met Anna Cletcher, won. 's-Gravenhage, voor hemzelf en namens Henrick en Roebert
Cletcher, beide won. Zweden, erfgenamen van Pieter Cletcher, zoon van Thomas Cletcher, in leven
burgemeester van Amersfoort en zijn vrouw Catharina de Goijer, aan de ende kant. Cornelis Sinapius,
burgemeester van Amersfoort, getrouwd met Margareta de Goijer, mede erfgenaam van Jacob van
Vlooswijck en de jkvrn. Maria en Richarda de Goijer, voor hemzelf en namens de andere erfgenamen, aan
de andere kant. Zij verkopen, volgens akkoord van 20-11-1684, aan Jan Jacobsz van Loeveseijn en zijn
vrouw de helft van 20 morgen bos, van de Karweg tot aan de berg, onder Leusden. De wederhelft is van de
erfgenamen van Jacob van Vlooswijck. Procuratie op Otto Riglius voor not. Gustaeff Hiroeel te Stokholm
d.d. 21-06-1681. Gerechtsmannen en geërfden van Leusden: Peter Vastrick en Wouter Cornelisz
Valckenhoeff. (Dorpsgerecht Leusden 1051; 07-05-1686).
Rogier Camerbeecq, procureur, namens de andere erfgenamen van Peter Petersz Wachtmeester, met namen:
Mechtelda Wachtmeester, wed. Rogier Camerbeecq, in leven procureur, voor de ene helft; Barbara van
Munster, wed. Henrick Petersz Wachtmeester, als moeder van haar onmondige kinderen, Hendrina
Wachtmeester, getrouwd met Jacobus Vermeulen, Helena, Cristina, Gerarda en Simonda Wachtmeester,
meerderjarige dochters, mede namens Harmandus van Gulick, getrouwd met Catharina Wachtmeester, voor
de andere helft. Zij verkopen aan Jan Jacobsz van Loeveseijn een bosje, aan de Leusderweg, tegenover de
Cater, onder Leusden. Procuratie op Helena, Cristina, Gerarda en Simonda Wachtmeester voor not.
Anthonis van Raelt d.d. 09-03-1681. Gerechtsmannen en geërfden van Leusden: Peter Vastrick en Wouter
Cornelisz Valckenhoeff. (Dorpsgerecht Leusden 1051; 07-05-1686).
Jan Jansz, won. Leusden, laat een oude en vier jonge vossen zien die hij afgelopen zondag 15-03-1696 had
uitgegraven in het bos van Jan Jacobsz Loeveseijn. Getuigen: Jan Reijersz en Jan Woutersz. (Dorpsgerecht
Leusden 1044; 17-03-1696).
Jan Jacobs Loevesijn en Jannetje Cornelis Hoppensteijn echtel. verkopen aen Evert Peters en Henrickje
Thonis echtel. wonende op Hamersvelt 4 mergen bouw en weijland onder Leusden bij de Hamersveltse
Grift strekkende van de Grift tot aan de Heijligenbergerbeek daeraen de eene sijde de Capelle alhier,
aan de andere sijde de Pander de With voor 1000 car. gld. (EA, Not. Arch., inv.nr. AT023b002; 23-021697).
Jan Jacobsz Loeveseijn en zijn vrouw Jannitje Cornelis, won. Amersfoort, verkopen aan Evert Petersz en
zijn vrouw Henrickje Thonis, won. Hamerveld ca. vier morgen bouw- en weiland, onder Leusden. Bij de
Hamersveldse Grift. Van de Grift tot aan de Heilgenbergerbeek. Aan de ene zijde: de OLV Kapel te
Amersfoort, aan de andere zijde: pander De With. Gerechtsmannen en buurmeesters van Leusden:
Wilhelmus Willemsz Schimmel en Gerrit Jansz. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 26-03-1697).
Aert Gijsberts, Thijmen Jans, Jan Jacobsen, Reijer Willems, Gerrit Jans ende Jan Gerrits in de name van
sijn schoonmoeder, de weduwe van Aelbert Tonissen Voscuijlen allen won. Leusden geerfdens in de 26
hoeven etc. constitueren Willem Corton, Jacobus van den Doorncamp en Rutger Dibbets mede tot
Amersfoort wonende speciaal in de saecke die sij comparanten hebben jegens Jan Jacobs van
Loevesteijn, Wouter Valckenhoeff, Geurt Henricksz. Verschuijr ende Mr. Gerard Morraij. (EA, Not.
Arch., inv.nr. AT018b002; 22-04-1700).

Uit dit huw.:
1. Jacob Jansz Loeveseijn, ged. Amersfoort (RK ’t Zand) 29-02-1680, get. Hendrickje Jacobs
Jan Jacobsen Loevesijn verhuurt aan Willem Gijsbertsen van Geijtenbeecq het Erf en Goed met huijs,
bergen, hof en hofstede, schuuren, heet en plaghvelt mitsgaders de schaapendrift daeraan behorenden
gelegen aent Leusder Heetveld genaemt Loevesijn met zijn verdere aenbehorende landerijen, bouw en
weijland sooals het bij de tweede comprn. gebruikt word. Voor 6 jaren à 210 car. guldens jaarlijks. (EA,
Notarieel Amersfoort AT026b002; 20-01-1713).

2. Cornelis Jansz Loeveseijn, ged. Amersfoort (RK ’t Zand) 12-11-1682, get. Dirckje
Hoppesteijn, tr. Amersfoort (gerecht) en (RK ’t Zand) 17-04-1716 Engeltje van de Wetering, dr.

van Arnoldus van de Wetering. Engeltje van de Wetering, tr. (2) Amersfoort (gerecht) en (RK ’t
Zand) 26-08-1738 Reijer Wels, zn. van Jan Woutersz Wels en Weijmtje van Oen
Cornelis van Loevensijn borger alhier in qualitijt als eigenaar van de Hofstede Loevensijn met sijn
aanhorige landerijen sijnde een vande 26 Houven van Leusden. Hij magtigd zijn broeder Jacobus
Loevensijn, wanneer hij afwezig is alles te doen en waar te nemen wat nodig mocht blijken aangaande
de Hofstede. (EA, Notarieel Amersfoort AT025a004; 28-04-1726).
Huurcontract van de Hofstede Loevensijn gelegen aan 't Heetveld onder Leusden. Huurder Willem Janz
Apeldoorn wonende op Heijschoten onder Woudenbergh gehuwd met Grietje Meessen van
Breeschoten. Verhuurder Cornelis van Loevensijn. Voor 6 jaren ingaand aancomende jaar 1730 à ƒ 125
sjaars. (AE, Notarieel Amersfoort AT025a004; 04-03-1729).
Huwelijkse voorwaarden Engeltje van de Wetering wed. van Cornelis Loevesijn borgeressen van
Amersfoort en Reijer Wells meerderjarige borger alhier. Inbreng bruid het Erf en Goed met landerijen
gelegen onder Leusden genaamt Loevesijn en verder nog eenige landerijen en huizen in Amersfoort.
Schulden door de bruid is aan en ingebracht alle hare winkelwaren zoo van de ververije als cramerije
met de gereedschappen daartoe behoorende. Door de bruidegom ingebracht zijne cleederen linnen en
wollen, goud en silver ten sijne lijve behorend niets daarvan uitgesondert (zie ook 24 augustus). (EA,
Notarieel Amersfoort AT037a006; 24-08-1738).
Publieke verkoop van de Hofstede Loevesijn op 't Heetveld ger. Leusden leenroerig aan de Domeinen 's
Lands Utrecht door Reijer Wels als man en voogd over Engeltje van de Wetering te vooren wed. van
Cornelis van Loevesijn groot omtrent 30 mergen behalve (nog) de plaggenvelden, vrije bijsteede en
schaapsweijde op de Leusderberg vrij van huur. Ingezet bij Hendrik Cornelis Croese op ƒ310.
Verhoogd bij de Heer Coenraad Temminck op ƒ5. Koper voor ƒ315. (EA, Notarieel Amersfoort
AT037a007; 02-01-1739).

3. Willem Jansz Loeveseijn, ged. Amersfoort (RK ’t Zand) 27-06-1686, get. Dirckje Hoppesteijn
4. Gijsbertje Jans Loeveseijn, ged. Amersfoort (RK ’t Zand) 29-11-1687, get. Anna Jacobs
5. Petronella Jans Loeveseijn, ged. Amersfoort (RK ’t Zand) 29-11-1687, get. Dirckje
Lodewijcks Hoppesteijn
6. Maria Jans Loeveseijn
Het gerecht van Leusden taxeert 1/4 deel van het erf Loeveseijn, onder Leusden. Nagelaten door Maria
Loeveseijn. Geschat op 250 gulden. (Dorpsgerecht Leusden 1053, fol. 32; 01-08-1731).

Samengesteld door:
Henk van Woudenberg,
november 2013
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