Treeck
I
Jan Jansz, op de Treeck, tr. Cornelisgen Henricks (uit het testament van Leendert Jansz, 1637
blijkt dat zijn vader twee keer is getrouwd)
In 1612 is Jan Jansz, op de Treeck getuige (Dorpsgerecht Leusden 1048, fol. 123-124; 26-01-1612).
Verkoop land in de Leusder Engh, genaamd De Geer, strekkend tot in het Heetveld. Noord- en
oostwaarts eertijds Aert Henricxzn., nu Jan Claeszn. van Vlooswijck, en westwaarts eertijds Evert
Evertzn. en nu Peter Willemzn. Gerrit Janszn. en Henrickgen Gerrit Cornelisdr., echtelieden, hebben dit
verkocht aan Jan Janszn en Cornelisgen Henricx, echtelieden op de Treeck. Vrij van alle lasten,
uitgezonderd 's Heeren ongelden (= grondbelasting) en dit voor de som van 140 carolus gulden vrij geld
van alle onkosten, zowel van de 40e penning als anders, die de koper voor zijn rekening neemt.
Aanvaarding dadelijk. Betaling van de kooppenningen: de ene helft op 22-02-1614, en de andere helft
mei 1614, waarna transport zal worden gedaan met belofte van "vrijnge en waringe". Getuigen: Jan
Jochemzn. en Jan Gerritzn. De verkoper verklaart van de koper op 11-03-1614, ontvangen te hebben de
som van 70 carolus gulden, vervallen 22-02-1614, en op 29-05-1614 de som van 70 gulden en de
verkoper belooft thans transport te doen. De akte is ook getekend door Heyndryck Gherr Gherrits.
(GAA, Notaris J. van Ingen, AT002b003; 13-02-1614).

Uit het ene huw.:
1. Jan Jansz Treeck de oude, op Den Treeck, van Leusbroek, tr. Leusden (gerecht) 06-02-1616
Fenijsje/Feusje Meijns, geb. ca. 1586, van Zevenhuizen
Fenijsge Meijns, getrouwd met Jan Jansz Treeck, won. Hamersveld, ca. 34 jaar oud, verklaart t.v.v. jkhr.
Ernst vam Abcoude Vermeerten, schout van Amersfoort dat acht dagen geleden bij haar zijn gekomen:
Henrick Meijnsz, korenkoper te Amersfoort en Jan Spijck. Zij tonen haar een brief waaruit blijkt dat zij
gemachtigd zijn om de koeien in beslag te nemen wegens schulden aan Henrick Meijnsz. Later nemen zij
genoegen met een zilveren 'trasfaeck' ter waarde van 15 gulden i.p.v. de koeien. Jan Jansz Treecker
verklaart voorts dat er ene Thomas gestuurd zou worden als het onderpand onvoldoende was.
Gerechtsluiden van Hamersveld: Peter Gijsbertsz en Jan Lambertsz. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol.
23vo; 21-12-1621).
Geraert ter Clocken machtigt Johan Strick, procureur voor de Hove van Utrecht, in de zaak die de
comparant sustineert voor dezelve Hove tegen Jan Janss Treecker, Pelen en Jan Meynss. in
Sevenhuysen, borgen als principaal cum ratifiatione actorum. (EA, Not. Arch., inv.nr. AT002a002; 0612-1623).
Geraert ter Clocken machtigt zijn broeder Jacob van der Cappelle en Willem Bosch (brouwer),
gezamenlijk en elk van hen in het bijzonder, om uit zijn naam de penningen te ontvangen die hij van
Jan Treecker te goed heeft, evenals al zijn andere vorderingen te ontvangen enz., met verzoek van
rekening, bewijs en reliqua. (EA, Not. Arch., inv.nr. AT002a002; 09-07-1626).
In 1622 is Jan Jansz Treecker den ouden gerechtsman van Leusden (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 73;
08-08-1626).
Johan van Estvelt, won. Barneveld, machtigt Jan van Ingen om de pachten te eisen van Jan Jansz Treecker
of zijn borgen Jan Willemsz en Gijsbert Huijgen. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 111; 18-11-1631).
Jan Jansz, op Den Treeck, is enige jaren lang geleden nalatig geweest in het onderhoud van zijn drie roeden
slag aan de Bavoortse brug. De buren van Leusbroek zullen dit onderhoud overnemen. Jan Jansz zal
daarvoor de weg onderhouden vanaf Block tot aan de Treeck. Getekend door Jan Willemsz. Gemerkt door
Jan Jansz Treecker. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 136; 13-06-1634).
Jan Jansz op de Treek heeft enig hout op de meent staande op de weg aan de Gansekuil afgehakt. De
heemraden hebben hierop gehoord jonker Johan van Raveswaeij, weleer meentgraaf, in absentie van de
tegenwoordige meentgraaf. Hij heeft dit hout op een wagen gebracht bij Evert Jansz, weerd in het
Mofgen in Leusderbroek. (HUA, arch.nr. 1001-1, inv.nr. 1; 27-06-1634).
Meentgraaf en heemraden, nevens de geërfden, hebben gegund aan Jan Jansz de jonge Treecker x
Feusgen Meijns, won. Leusden, in de woning door hen op de meent opgeslagen, om in die woning te
continueren en het hofstedeke te mogen vergroten tot een roede lang, mits betalende 1-10 jaarlijks. In 51643 is deze erfpacht overgezet op Seger van Achteveld, koster te Leusden. (HUA, arch.nr. 1001-1,
inv.nr. 1; 09-07-1634).
Meentgraaf en heemraden hebben met advies van de geërfden gegund aan Jan Jansz Treecker de oude
dat hij zijn afgehakte bomen op de weg aan de Gansekuil, door de heemraden in de herberg het Mofje

aangehaald, zal mogen lossen mits betalende 6 gulden eens en 2 vanen bier tot gelag. Zij hebben hem
het land in erfpacht uitgeslagen voor 6 stuivers per jaar. [HUA, arch.nr. 1001-1, inv.nr. 1; 09-07-1634).

2. Jan Jansz Treeker de jonge
Van ca. ca. 1616-ca. 1639 is Jan Jansz van den Treeck eigenaar van het erf Den Treek in Leusden
(Oudschildgeld Leusden nr. 36).
Jan Jansz Treeker de jonge, won. Hamersveld is 68-5-0 schuldig aan Gerridt Henricxsz, won. Bunschoten,
voor een gekocht paard. Gerechtsluiden van Leusden: Steven Henricksz en Peter Harmensz. (Dorpsgerecht
Leusden 1049, fol. 22vo; 23-11-1621).
In 1622 is Jan Jansz, op den Treeck buurmeester van Leusden (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 37; 14-121622).
In 1622 is Jan Jansz, op den Treeck gerechtsman van Leusden (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 37vo; 2412-1622).
In 1634 is Jan Jansz Treecker de jonge gerechtsman van Leusden (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 133vo134; 27-05-1634).
Het gerecht bepaalt dat mr. Peter Vollewens 5 gulden en een kan bier krijgt voor de behandeling van de
kwetsuur van Jan Jansz Treecker de jonge. Getuigen: Willem Henricksz en Roel Henricksz. (Dorpsgerecht
Leusden 1049, fol. 171vo; 10-03-1639).

3. Willem Jansz Treecker
Willem Jansen Treecker genoemd als eigenaar en bruiker van Den Treeck (Oudschildgeld Leusden nr.
36; z.j.).

4. Elisabeth Jansz Treecker, ov. voor 1665, tr. Gerrit Hendricksz Noijen den Ouden, ov. voor
1665
In 1664 worden Gerrit Noijen den Ouden en E. Jansz, getuige zwager Lenaert Jansz van Treeck,
ingeschreven in de weeskamer van Amersfoort (AE; Weeskamer Amersfoort nr. 1; 1664).
Volmacht Gerrit Noeijen (tekent als: Noijen; borger en inwoonder van Amersfoort) x Elisabeth Jansdr.
Hij treedt tevens op als man en voogd van zijn vrouw, waar hij blijkende geboorte bij heeft. Hij
machtigt zijn zwager Wilhem Jansz. Smits (wonende binnen de stad Rottelredam om namens hem voor
het gerecht van Brouwershaven (of elders) te transporteren zijn helft van een stuk weiland, in het geheel
4 gemeten en 160 roeden groot, gelegen in de Polre ofte Land van Schouwen bij Brouwershaven in
Zeeland, ten behoeve van Tobias Peters (wonend tot Brouwershaven). Dit land was aangekomen aan
zijn vrouw door het overlijden van haar vader Jan Leenderts. Crudenier (N.B. beroep of naam?)
waarvan zijn zwager de wederhelft bezit en waarop alleen 's heeren ongelden en dijklasten rusten, naar
erfkoops recht. Onder verklaring dat de kooppenningen ten volle zijn voldaan. (AE; Notarieel
Amersfoort, not. R. van Ingen AT008a001, fol. 23; 08-03-1650).

Uit het andere huw.:
5. Leendert Jansz van den Treeck, volgt II
6. Bartolt Jansz van den Treeck
II
Leendert Jansz van den Treeck, korenkoper, ov. 24-12-1676, tr. (1) Amersfoort (gerecht) 14-041615 Reijertje Jan Cornelisdr, tr. (2) Amersfoort (gerecht) 04-01-1620 Anna Fredricks, tr. (3)
Elisabeth Jochems van Ruijtenbeeck, tr. (4) Rotterdam (gerecht) 07-02-1668 Geertje Everts
Zantackers, laatst wed. Bastiaen Niessen, van Rotterdam, dr. van Evert Jansz en Magdalena
Willems, tr. (5) (otr. Amersfoort) Leusden (gerecht) 06-09-1674 Elisabeth Cornelis van
Beucken, wed. Carel Bossier, won. Amersfoort
Testament Lennert Jansz, (tekent als: Leendert Janse en Anna Fredericxdr (tekent als: Annaken
Vrederickx) inwoonders van Amersfoort. Over en weer bemaken zij elkaar de levenslange lijftocht van
al hun na te laten goederen, gelegen in Gelderland, Holland, Zeeland, het Gesticht van Utrecht en
elders, met een volkomen bewind en administratie. Mochten zij kinderen nalaten, dan duurt de lijftocht
tot het bereiken van hun mundige jaren of hun huwelijk en niet langer. Mochten de kinderen voor hun
mundige jaren overlijden, dan zal de lijftocht wederom duren tot de dood van de langstlevende. Zij
secluderen de Weeskamer. Akte ten woonplaatse van de comparanten (Not. Amersfoort; J. van Ingen
AT002a002, fol. 181; 12-12-1620).
Johan van Ingen als curator over de boedel van het overleden echtpaar Andries Fransz en Geertruijdt
Jacobs, verkoopt aan Lenart Jansz en zijn vrouw Anna Frederix een huis, schuur en erf met toebehoren
gelegen in de Langestraat, strekkende voor van de straat tot achter in de Muurhuizen. (EA, arch.nr.
0012, inv.nr. 436-17; 06-11-1634).

Testament Lenaerd Jansz, korenkoper en Anna Frederickxdr, inwoonders van Amersfoort. Zij herroepen
voorgaande testamenten en disposities. Zij vermaken elkaar de lijftocht van al hun bezittingen, geen
uitgezonderd, zowel in Gelderland, Holland, Zeeland en Gesticht van Utrecht als elders uitstaande en
gelegen, ter lester dood toe. Zij secluderen de weeskamer dezer stad en alle anderen die menen recht te
hebben op hun boedel. De langstlevende zal momber zijn over hun kinderen, zonder dat deze gehouden
zal zijn aan iemand staat en inventaris te leveren enzovoort.
Lenaert Janzn. vermaakt zijn bezittingen, onverminderd de lijftocht, part voor part gelijk, aan de
kinderen die hij zal nalaten, hen hierbij instituerende tot zijn erfgenamen en bij overlijden van enig van
hen vóór comparant, de nalatende echte geboorte. Indien comparant zonder nalatende geboorte komt te
sterven of al zijn kinderen na zijn dood, zonder geboorte na te laten sterven, dan wil comparant dat in
zo'n geval zijn gehele broeder, Bartolt Jansen (indien in leven en anders niet), eerst en vooraf uit
comparants nalatenschap de som van 2.000 carolus guldens zal krijgen en dat deze Bartolt, of bij zijn
overlijden zijn nalatende geboorte, onder comparants andere halve broeders en zusters, of bij hun
overlijden hun nalatende geboorte plus het kind van Cornelis Jansen (comparants halve broeder) zullen
verdelen de verdere goederen alsof zij gehele broeders en zusters waren.
Beide comparanten verklaren dat het hun wil is dat hetgeen zij gezamenlijk of ieder in het bijzonder nog
zouden verklaren, vermaken of legateren, vermeerderen of verminderen, dit zo bondig zal zijn alsof het
voor notaris en getuigen was gedaan. Acte ter woonplaatse van de comparanten, aan de Langestraat.
(Not. Amersfoort; J. van Ingen AT002a003, fol. 452-454; 29-04-1637).
Van ca. 1639- 1676 is Leendert Jansz Treecker eigenaar van het erf Den Treek in Leusden
(Oudschildgeld Leusden nr. 36).
Meentgraaf en heemraden hebben gegund aan Lenert Jansz, korenkoper, als eigenaar van het erf en
goed de Treeck aan de Gansekuil, 6 stuivers per jaar erfpacht van het Wijnckelhoeckgen of geertje in de
steeg te mogen lossen met 6 gulden eens. En dat voor het verder uitlopen van de nieuwe wal aan het hek
van zijn erf. (HUA, arch.nr. 1001-1, inv.nr. 1; 12-05-1644).
Meentgraaf en heemraden hebben uitgeslagen aan Leendert Jansz van den Treeck, penningmeester, een
perceel heetveld van 5 morgen, waarvan hij drie morgen zal betalen voor 40 gulden, makende 120
gulden en de andere 2 morgen ieder 20 gulden, makende 40 gulden. Deze 5 morgen liggen voor zijn
hofstede, gebruikt door Teunis Huijgen. (HUA, arch.nr. 1001-1, inv.nr. 1; 12-03-1656).
Leendert Jansz van den Treeck, won. Amersfoort, constitueert zijn neef Bastiaan van Wenigem om
zowel in Middelburg als in 's-Gravenhage een proces stop te zetten dat comparant had aangespannen
teneinde het voorgenomen huwelyk van Catarina van den Treeck, dochter van zyn overleden zoon
Johan van den Treeck, in leven gewoond hebbende te Middelburg, met Pieter de Leeuw te verhinderen,
de processtukken terug te halen en advocaten, procureurs en andere personen die het proces gediend
hebben, te betalen en alsnog toestemming voor het voorgenomen huwelyk te geven. (HUA, Not. Arch.,
inv.nr. U031a015; 24-01-1675)
Testament Leendert Jans van den Treeck en Elisabeth Cornelis van Beucken. In zijn (besloten)
testament bevestigt Leendert de reciproke lijftocht tussen hem en zijn vrouw, dd. 30-10-1674 voor
Notaris A. van Brinckesteyn te Amersfoort en zijn legaten. Catharina en Johannis, kinderen van zijn
overleden zoon Johan Leenderts. van den Treeck, krijgen als zijn erfgenamen, niet meer dan de
legitieme portie. Wat daarboven nagelaten wordt, daarvan krijgen zij hun leven lang het vruchtgebruik.
Mochten zij in decadentie komen, dan mag dit vruchtgebruik niet aan de crediteuren komen, en komt
dan aan zijn nicht en neef. Zijn neef Bastianus van Weenigem krijgt autorisatie om het kapitaal voor
zijns zoons kindskinderen te bewaren of aan Catharina en Johannis in eigendom te geven. Mochten zij
zonder descendenten komen te overlijden, dan bemaakt hij het resterende kapitaal aan hun erfgenamen,
uitgezonderd worden echter Roelandt Adolffs. van Weenigem en Willem Ysenbaert. Tot executeur, tot
voogd over minderjarige erfgenamen en tot administrateur na uitkering van de legitieme porties
benoemt hij zijn neef Bastianus van Weenigem. Johannis van den Treeck mag alleen huwen met
consent van zijn voogd. Onder seclusie van de Weeskamer. (*): Papier, op vier plaatsen toegezegeld,
zijnde zijn testament, volgens Octroij van 09-10-1669 van de Hove van Utrecht. Getuigen: Henrick
Gerrits. Diephout en Stephanus Verschoor (**): Bastianus van Weijnigem (ook: Weenigem), toont het
testament van Leendert van den Treeck saliger, van 24-01-1675 voor Notaris Corn. van Vechten te
Utrecht en de bij codicille voor mij, notario, dd. 31-10-1674 gestelde voogden, in tegenwoordigheid van
Frederick Endenburgh, ten sterfhuijse van de overledene. Getuigen: Cornelis Sinopius, schepen van
Amersfoort en Ds. Arnoldus Crinius, bedienaar des Goddelijcke Woorts alhier. Verdere ondertekenaars:
Isaack van Sticht, Johan Noijen, Bartholomeus Deltour en Qualtherues de Bruijn. Deze akte plus
testament en sluitingsakte zijn geaccordeerd dd. 04-01-1677. (***): Zijn codicil: Hij legateert aan: - het
Weeshuijs te Amersfoort 200 Carolus gulden - Jannitgen Gerrits, de nicht van zijn tegenwoordige
vrouw, die bij hem woont, 50 Carolus gulden - zijn huijsvrouw Elisabeth Cornelis een silvere kommetje
met een silvere lepel, welke hij haar beloofd had. Verwijzingen: Testament: copie Notaris A. van

Brinckesteyn AT015 a002 folio 11 V, ingeschreven na 29-12-1676, gedateerd 24-02-1675 voor Notaris
Cor. van Vechten. Copie acte van sluitinge Notaris A. van Brinckesteyn AT015 a002 folio 16 R,
ingeschreven na 29-12-1676, gedateerd 24-01-1675 (olden stijl) voor Notaris Corn. van Vechten te
Utrecht (*). Akte van Opening testament: 03-01-1677 (ouden stijl) Notaris A. van Brinckesteyn AT015
a002 folio 16 V (**). Copie codicil: Notaris A. van Brinckesteyn AT015 a002 folio 17 V, ingeschreven
na 05-01-1677, gedateerd 16-11-1676 (***).
Comparanten ter ene zijde: - Bastianus van Weenigem, (bij testament benoemde executeur van Leendert
Jans. van den Treeck saliger), geassisteerd met - Jochem Oudaen, Comparanten ter andere zijde: Jacobus Doutreleau, (tekent: d'Outrel'eau, als zwager en bloetmomber van Johannes van den Treeck) en zijn vrouw Catharina van den Treeck.
Het gerecht van Leusden taxeert het erf Den Treeck t.v.v. Bastianus van Weemigen, executeur van Leendert
Jansz van den Treeck en zijn vrouw Anna Fredericx, beiden overleden. Geschat op 5000 gulden.
Gerechtsmannen van Leusden: Roel Thonisz en Geurt Henricksz Verschuijr. (Dorpsgerecht Leusden 1050,
fol. 225vo; 16-02-1677).
Elisabeth Cornelis van Beucken, wed. Leendert Jans van den Treeck verklaart ontvangen te hebben van
Bastianaus van Weenigem, mede-comparant, als executeur van het testament van haar man saliger: een obligatie van 2000 gulden ten laste van Everarda Veldermans, Vrouw van Blockland, d.d. 02-071661 en - een obligatie van 1500 gulden ten laste van Lens van Stegeren, onder borgtocht van Gerrit
Stevens. van de Ruijgeduijst, d.d. 10-06-1665, ter voldoening van de 3000 gulden volgens huwelijkse
voorwaarden van 21-08-1674 en 500 gulden daarboven, voor de morgengave die zij "door den
schaersheijt van den tijd" niet ontvangen had. Mede-comparant: Jacobus Doutreleau (tekent als
d'Outrel'eau), als man en voogd van Catharina van den Treeck, en als bloedmomber van zijn zwager
Johannis van den Treek, erfgenamen van hun grootmoeder Anna Fredericx saliger. Hij verklaart dat
wanneer de weduwe te kort zou komen, de executeur de renten tot haar behoef zal doen ingaan volgens
codicil van 11-08-1675. (AE; Notarieel Amersfoort, not. A. van Brinckesteyn AT015a002, fol. 40; 1702-1677).
Inventaris en boedelscheiding. Bastianus van Weenigem, als executeur van het testament van wijlen
Leendert Jans van den Treeck, (overleden 24-12-1676), ter eenre zijde; Ter andere zijde: Jacobus
Doutzelaeu, gehuwd met Joffer Catharina van den Treeck, als bloedmomber voor zijn zwager Johannes
van den Treeck.
Onroerend goed: Huys in de Heerestraat in gebruik bij Elisabeth Cornelis van Bouche (weduwe); huys
in de Muurhuizen, in gebruik bij Willemina Heyliger; huys in de Lieve Vrouwenstraat, in gebruik bij
wed. Paulus Doole; huys de Pauw, in gebruik bij Brechje van de Burgh; land in polder De Duyst; land
in het gerecht Woudenberg; 't erf De Treeck; huis en hoff aan de Langestraat waar de overledene
gestorven is; 1/3 part watermolen op 't Speuyd; land en vogelkoy met land te Zevenhuizen; land tot
Hoorn en tot Zierikzee. Obligaties, resp. ten laste van: Aert Wouters van Osch (22-04-1662); Christina
van Oldenbarnevelt (02-11-1664); Rijck Thonis, kuyper (25-05-1652); Frederick van de Burgh )29-091662); David Servaes, backer (25-03-1671); Crijn Hermans, schrijver (19-05-1671); Peter Wouters van
Lockhorst (02-02-1665); Hessel Willems van Vriendorp (26-05-1671); Jhr. Everard Meyster (10-041662 en 20-09-1671); Jacobje Jacobs, wed. van Geurt Jans, spijkermaker (12-05-1667); Aeltje Claes en
Cornelis Jacobs, molenaar (29-05-1661); Elias van Eggen (20-07-1674); Willem van Dashorst (10-101666); Aeltge Rutgers (21-04-1656); Frans Peters van Dorecamp (15-04-1662); Lons (of Lens) van
Stegen (10-06-1665, borgtocht: Gerrit Stevens van de Ruygeduyst); Joffer Everarda Peldermans,
vrouwe van Blockland (02-07-1661); Neeltge Ariaens Pieck; Ariaen Dorthman; Geurt Lambertszn,
schipper (2 obligaties); Aert van Zijll van Leyden; Gerrit Schade; Gerrit Gerrits; Henrick Wijbrants.
Plechte van resp.: huisinge aan de Verkensmarkt ten laste van Herman Berge lakenkoper (14-03-1623);
huysinge achter het stadhuis ten laste van Aleyda van Dompselaer; van land te hooft bij Joost
Abrahams; huisinge aan de Langestraat bij Henrick Camp, zilversmid; land in de Duyst, Claes Jans aen
Laack (02-09-1670); land in Nederduyst (?-02-1671); land in polder de Hont, Willem van Dijck (23-081667); ten laste van de kinderen Van Kraan; t.l.v. de olymolen aan de Koppelpoorten; t.l.v. Elias
Verhaer Een schuld van Jacobus de Verrens; Jacob Claeszn is nog pacht schuldig en David Dircks van
de Banck is nog kooppenningen schuldig. (Not. Amersfoort; A. v. Brinckesteyn AT015a003, fol. 1; 2002-1677).
Elisabeth Cornelis van Beucken, wed. Leendert Jansz van den Treeck verklaart ontvangen te hebben van
Bastianaus van Weenigem, mede-comparant, als executeur van het testament van haar man saliger: een obligatie van 2000 gulden ten laste van Everarda Veldermans, Vrouw van Blockland, d.d. 02-071661 en - een obligatie van 1500 gulden ten laste van Lens van Stegeren, onder borgtocht van Gerrit
Stevens. van de Ruijgeduijst, d.d. 10-06-1665, ter voldoening van de 3000 gulden volgens huwelijkse
voorwaarden van 21-08-1674 en 500 gulden daarboven, voor de morgengave die zij "door den
schaersheijt van den tijd" niet ontvangen had. Mede-comparant: Jacobus Doutreleau (tekent als

d'Outrel'eau), als man en voogd van Catharina van den Treeck, en als bloedmomber van zijn zwager
Johannis van den Treek, erfgenamen van hun grootmoeder Anna Fredericx saliger. Hij verklaart dat
wanneer de weduwe te kort zou komen, de executeur de renten tot haar behoef zal doen ingaan volgens
codicil van 11-08-1675. (Not. Amersfoort; A. v. Brinckesteyn AT015a002, fol. 40vo; 17-02-1677).
Testament Elisabeth van Beucker, redelijk gezond, wonend Amersfoort, laatst wed. Leendert Jans van
den Treeck. Zij wil een kerkelijke begrafenis. Zij approbeert de lijftocht met haar overleden man,
gepasseerd voor notaris A. v. Brinckesteyn. Zij prelegateert aan: - Agatha van Beucker, dochter van
haar broer, wijlen Sweer Cornelis van Beucker, wonende te Huyssen, in Cleefsland, haar zilveren beker.
- Sara van Beucker, dochter van Jacob Cornelis van Beucker, haar overleden broer, wonend te
Rotterdam, al haar clederen, cleynodien, linnen, zilver en goud etc. tot haar lijf behorende, uitgezonderd
haar regecleden en de moff (dit gaat naar Jannetje Gerrits), en dan nog haar bed met alle toehoren etc. is
voor Agatha en Sara samen, Tot haar enige en universeel erfgenaam nomineert zij Jannetje Gerrits,
dochter van Nelletge Cornelis van Beucker, haar overleden zuster, wonende bij haar. Ingeval Jannetje
Gerrits overlijdt vóór of na de testatrice, zonder kind(eren) na te laten, dan zal deze erfenis in 2 gelijke
porties gaan naar Agatha en Sara. Indien dezen ook overlijden zonder kinderen, dan mag deze erfenis
niet vererven op de broer van Jannetje Gerrits. Jannetje mag niet verkopen hetgeen ze geerfd heeft of
het bezwaren. Zij secludeert de weeskamer (AE, Notarieel Amersfoort, not. A. van Brinckesteyn AT015
a005, fol. 43; 01-12-1685).

Uit het 2e huw.:
1. Johan Leendertsz van den Treeck, volgt III
Uit een ander huwelijk:
3. Frederick Leendertsz van den Treeck, ged. (als volwassen weduwnaar) Amersfoort
(Remonstrants) 15-09-1667
4. Neeltgen Leenderts van den Treeck, tr. Amersfoort (gerecht) 28-09-1658 Peter van Hoorn,
wed. Cornelia van de Vecht, won. Middelburg, get. Hillegonda van Ruijtenbeeqs, wed. Gijsbert
van Hoorn
III
Johan Leendertsz van den Treeck, won. Middelburg, ov. voor 1675, tr. NN
Uit dit huw.:
1. Johannes van den Treeck, geb. Middelburg, volgt IV
2. Catharina Everardina van den Treeck, begr. Middelburg 30-04-1681, tr. (1) Jacobus
Doutreleau/Doutzeleau, (tekent: d'Outrel'eau), kiesheer van Middelburg
Catharina en Johannes van de Treeck zijn kinderen van Johan Leenderts. van den Treeck saliger, en
kleinkinderen van Leendert Jans. van den Treeck en zijn tweede vrouw Anna Fredericx. Er is een
geschil rond de nalatenschap van de grootvader. De kinderen was huwelijksgoed meegegeven. De
overleden grootvader had testamentair bepaald dat Catharina en Johannes van den Treeck, zijn
kleinkinderen, alleen de legitieme portie zouden erven, terwijl de legitieme van de onmundige onder de
administratie zal blijven van Bastianus van Weenigem, volgens besloten testament, geopend dd. 03-011677. Doutreleau met Joff. van den Treeck en Johannes van den Treeck zijn ieder voor de helft
erfgenamen van hun grootmoeder Anna Fredericx saliger en zullen daarom 5/12 parten van de
nalatenschap hebben, zonder inbreng van huwelijksgoed. Voor de nalatenschap van Leendert van den
Treeck blijven de overige 7/12 parten over, waarin zijn zoons kinderen in hun legitieme portie zijn
gesteld, zodat Catharina en Johannes ieder de helft toegescheiden krijgen, welke legitieme portie een
derde part is van de 7/12 parten van de grootvader. De portien zullen door de executeur door loting
worden toegedeeld uit de boedel. Akte ten sterfhuijse van de overledene. (Not. Amersfoort, A. van
Brinckesteyn AT015a002, fol. 37vo; 12-02-1677).

3. Leonardus van den Treeck
In 1668 wordt Leonardus van den Treeck toegelaten tot de Latijnse School, later het Stedelijk
Gymnasium te Middelburg (J.G. Vogler, ‘De leerlingen van het Middelburgsch gymnasium van 1629
tot 1905’ (Middelburg1906).

IV
Johannes van den Treeck, geb. Middelburg, medicinae doctor, ov. voor 1712, won. Heeresteegh
in Leiden, get. zwager Jacobus Douterlou uit Middelburg, tr. Leiderdorp (att. van Leiden) 08-011685 Florentina Schuijl, geb. Leiden, ov. voor 1693

Van ca. 1677- ca. 1693 is Johan Leendertsz van den Treeck eigenaar van het erf Den Treek in Leusden
(Oudschildgeld Leusden nr. 36).
Catharina en Johannes van de Treeck zijn kinderen van Johan Leenderts. van den Treeck saliger, en
kleinkinderen van Leendert Jans. van den Treeck en zijn tweede vrouw Anna Fredericx. Er is een
geschil rond de nalatenschap van de grootvader. De kinderen was huwelijksgoed meegegeven. De
overleden grootvader had testamentair bepaald dat Catharina en Johannes van den Treeck, zijn
kleinkinderen, alleen de legitieme portie zouden erven, terwijl de legitieme van de onmundige onder de
administratie zal blijven van Bastianus van Weenigem, volgens besloten testament, geopend dd. 03-011677. Doutreleau met Joff. van den Treeck en Johannes van den Treeck zijn ieder voor de helft
erfgenamen van hun grootmoeder Anna Fredericx saliger en zullen daarom 5/12 parten van de
nalatenschap hebben, zonder inbreng van huwelijksgoed. Voor de nalatenschap van Leendert van den
Treeck blijven de overige 7/12 parten over, waarin zijn zoons kinderen in hun legitieme portie zijn
gesteld, zodat Catharina en Johannes ieder de helft toegescheiden krijgen, welke legitieme portie een
derde part is van de 7/12 parten van de grootvader. De portien zullen door de executeur door loting
worden toegedeeld uit de boedel. Akte ten sterfhuijse van de overledene. (Not. Amersfoort, A. van
Brinckesteyn AT015a002, fol. 37vo; 12-02-1677).
Getuigen bruidegom: Jacobus Douterlou zwager Middelburgh - Getuigen bruid: Sussanna Schuyl
moeder Nieuwesteegh - Consent verleid om te Leyderdorp te trouwen 8-1-1685.
Johan van den Treeck als universeel erfgenaam van zijn overleden grootvader, Leendert van den Treeck,
machtigt Dirck Woertman, procureur in de zaak tegen Elisabeth Abrahams, als mede-erfgenaam van
Jkvr. Harmanna Hackfoort, haar moeder in dien qualiteit possestrice van zekere hypotheek waar zijn
plechte opslaat. Getuige, o.a. Albertus van Kerchem (Not. Amersfoort; A. v. Brinckesteyn AT015a005,
fol. 15; 10-02-1686).
Johan van den Treeck machtigt Reynerus Morray, secretaris van Woudenbergh, om voor hem te
compareren voor het Gerecht van Duyst, Haar en Sevenhuysen, om aldaar percelen van landerijen
gelegen onder 't Gerecht van Duyst, Haar en Sevenhuysen, strekkende van Zevenhuyserweg tot de
Boven Duysterweg, belend 't Convent van Aechten en de weduwe van Jacob Geurts. Verder land met
een "koy" daarin in de polder de Duyst te transporteren ten behoeve van Jacob Morray, burgemeester
van Amersfoort. (Not. Amersfoort; A. v. Brinckesteyn AT015a005, fol. 44; 03-06-1687).
Roeloff Thonisz, buurmeester van Leusden; Henrick Gerritsz, buurmeester van Leusbroek; Cornelis
Henricksz, buurmeester van Hamersveld; Evert Jansz, buurmeester van Asschat, verklaren t.v.v. Johan van
der Treeck, weduwnaar, doctor te Leiden, dat zij de hofstede De Treeck kennen en dat hij in bezit is van
Johan van der Treeck. De hofstede bestaat uit hoogstens 25 morgen, waarvan hoogstens 20 morgen
bruikbaar land is. De rest is afgegraven veen, dat niet gebruikt kan worden. Roeloff Thonisz heeft 48 jaar op
deze boerderij gewoond, waarvan hij 30 jaar bruiker was. Evert Jansz is heel vaak op de boerderij geweest.
Getekend door Roel Thonisz. Gemerkt door Henrick Gerritsz Cruijff en Evert Jansz.
(Dorpsgerecht Leusden 1052; 27-07-1693).
Den 9e junij 1702 Compareerde Johan de Goeije van wegen den heer Johan vanden Treeck, Medisch
Doctor, ende vertoonde t’naevolgende transport: Ick mr. Everhard Noortwijck beidende het raad-,
rentmeester-, hoff- ende thinsmeesterampt generaell vande Domeijnen s’lands van Utrecht voor den
heere van Zuijlen etc., doe cond hoe dat voor mijn in propren persoon gecomen ende gecompareerdt is
de heer Johan vanden Treeck, medisch doctor, ende verclaerde hoe dat door dode ende overlijden van
Leendert Jansen vanden Treeck, sijn grootvader, op hem was gesuccedeert ende bestorven een stuck
lands ende erve gelegen inden gerechte tot Leusden, soo van outs aldaer gelegen is, aen dat heetvelt
omtrent de stad van Amersfoort, geheten de vijff vierdelen hoeven ofte den Treeck, mitte paerdecamp
ende versochte van mijn hem daer mede te willen verlenen mitsgaders mijne nieuwe brijven gunnen,
ende geven als thinsgenoten wijsden dat recht was. Dit aldus gedaen sijnde, rechte voordt ende ter
selver tijd doe verlijde ick als raad, rendtmeester, hoff- ende thinsmeester in qualite voornoemt, ende
verleende, verlij ende verleene mits desen d’heer Johan vanden Treeck voornoemdt, mijne
jegenwoordige brieven met dat voorschreven stuck lands soo als hier boven ende inde
doorgetransficxeerde brieven beschreven staat omme het selve te houden ende te gebruijcken tot
thinsgoet vande voorschreven Domaijnen in sulcker voegen ende manieren als Leendert Janse vanden
Treeck en sijne voorsaten t’selve gehad ende gebruijckt hebben, beheltelijck den Domeijen sijn thins
ende gerechtigheijdt, ende den selven ende een ider sijns rechts. Alles sonder arch ofte list. Hier waren
over ende aen doen dit geschieden Gijsbert Vercroost, exploteur deser Domainen, ende Johan
Noortwijck, thinsgenoten hier toe versocht des t’oirconde soo hebbe ick mr. Everhard Noortwijck als
raad, rentmeester, hoff- ende thinsmeester in qualite voornoemt desen ondertekent ende met mijne
uijthangende segel bevestight. Gegeven int jaer onses Heeren 1700 op den 19 e dagh van november, ende
was ondertekent E. van Noortwijck 1700 ende hebbende onder aen hangen t’zegel van Everhard van
Noortwijck in rode wassche. HUA, arch.nr. 1101-1, inv.nr. 2; 09-06-1702).

Christiaen Vaillant en zijn vrouw Catharina Everarda van de Treek en Abraham Vitriarius advocaat en
zijn vrouw Susanne Cornelia van den Treek wonende te Leiden. Catharine Everarda en Susanna
Cornelia zijn kinderen en erfgenamen van Johan van den Treek in zijn leven medisch doctor en
Florentia Schuijl. Zij verkopen aan Eduard Jordaen van Coeveren, notaris alhier en zijn vrouw Francina
van Wolfswinkel een huis, hof en hofstede met de achterschuur aan de Langestraat. (Stadsgerecht
Amersfoort 436-32, fol. 252vo; 01-06-1725).

Uit dit huw.:
1. Catharina Everardina van den Treeck, ged. Amersfoort 09-10-1685, ov. Leiden 21-09-1747,
won. Leiden, tr. Leiden 29-09-1716 Christiaen Vaillant, wed. Johanna van Eyck, koopman
Registratie van een tijnsbrief voor mr. Everard van Noordtwijk, tijnsmeester van de Domeinen van Utrecht.
Jkvr. Catharina Everarda van de Treek, won. Leiden, is als erfgename van haar vader Johan van de Treek,
mediciane doctor, in bezit gekomen van een erf met land met de Paardecamp, genaamd de Vijf Vierendeels
Houven of de Treek, onder Leusden. Zij wordt ermee beleend. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 13-04-1712).
Registratie van een tijnsbrief voor mr. Everard van Noordtwijk, tijnsmeester van de Domeinen van Utrecht.
Everard van Weede, heer van Dijkveld beleend door opdracht van jkvr. Catharina Everarda van den Treek,
won. Leiden, met een erf met land met de Paardecamp, genaamd de Vijf Vierendeels Houven of de Treek,
onder Leusden. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 13-04-1712).

2. Susanna Cornelia van den Treeck, ged. Amersfoort 22-02-1687, tr. Leiden 25-04-1720
Abraham Vitriarius, advocaat te Leiden
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