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Eventueel kan ik – indien gewenst – de informatie toespitsen, uitbreiden en/of aanvullen met eigen 
informatie en gegevens om een genealogie van uw familie completer te maken. Neem daarvoor 

contact op via het op bovenstaande site opgenomen contactformulier. 

© Jaap van Steenbeek. 
Andere wijzen van publicatie sta ik - zonder mijn schriftelijke instemming - niet toe. 
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Kwartierstaat van Frans van Steenbeek 

Generatie 1 (proband) 

1 Frans van Steenbeek, geboren op vrijdag 22 maart 1918 in Ede.  
Frans is overleden op maandag 9 november 1992 in Ede, 74 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 13 november 
1992 in Ede.  
Beroepen:   
Meubelmaker 

  
  
Woningstoffeerder

  

Religie: 
vanaf 10-04-1939    Nederlands Hervormd (Lidmaat) [bron: Belijdenisplaat]
Getuige bij: 
25-11-1981    huwelijk jongste zoon   [vader bruidegom] [bron: huwelijksakte 552]
Frans trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 26 oktober 1950 in Ede met Cornelia (Cor) van Roekel, 27 jaar oud, 
nadat zij op donderdag 12 oktober 1950 in Ede in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Frans 
en Cor waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Roekel (1869-1963) [grootvader vaderszijde bruid], 
Elsje Bakkenes (1877-1952) [zie 3] [moeder bruidegom], Jacob (Job) van Roekel (1897-1977) [vader bruid] en 
Aaltje van Holland (1901-1991) [moeder bruid]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 26 oktober 
1950 in Ede.  
Notitie bij het huwelijk van Frans en Cor: De afkondiging van het voorgenomen huwelijk was gedaan in de 
gemeente Ede. Frans - inmiddels ouder dan 30 jaar - had geen toestemming om te mogen trouwen meer nodig. 
Cornelia was nog geen 30 jaar. Haar ouders gaven toestemming tot dit huwelijk. Als getuigen waren de moeder 
van Frans en grootvader vaderszijde van Cornelia - Gerrit van Roekel - aanwezig.  
Cor is geboren op dinsdag 3 april 1923 in Ede, dochter van Jacob (Job) van Roekel en Aaltje van Holland. Cor is 
overleden op woensdag 8 september 1999 in Ede, 76 jaar oud. Zij is begraven op maandag 13 september 1999 
in Ede.  
Beroep:   
Winkeljuffrouw (Volgens de overlevering zou Cor van Roekel bij de ondertrouw nadrukkelijk hebben 
aangegeven niet ’zonder beroep’ in de huwelijksakte te willen worden vermeld, maar daar het beroep 
winkeljuffrouw hebben aangegeven. NB: Of dit zo ook in de akte terecht gekomen is, is niet gecontroleerd.) 

  

Getuige bij: 
25-11-1981    Jongste zoon   [moeder bruidegom] [bron: huwelijksakte 552]

Generatie 2 (ouders) 

2 Geurt van Steenbeek, geboren op zondag 14 maart 1875 om 22:00 in Ede. Van de geboorte is aangifte 
gedaan op maandag 15 maart 1875 [bron: geboorteakte 73]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de 
volgende getuigen aanwezig: Klaas Hendriksen (1829-1923) en Hendrik van Raaij (1850-1894). Geurt is 
overleden op dinsdag 6 november 1923 om 02:00 in Ede, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 
dinsdag 6 november 1923 [bron: overlijdensakte 263]. Bij de overlijdensaangifte van Geurt waren de volgende 
getuigen aanwezig: Gerrit Jansen (1876-1937) en Huibert Wien (geb. 1890). 
Beroepen: 
vanaf 30-06-1906    Vrachtrijder [bron: huwelijksakte] 
vanaf 04-10-1907    Voerman  [bron: geboorteakte zoon Geurt]
Getuige bij: 
26-08-
1909 

   huwelijk Frederik Leopold Moïze de Chateleux (1885-1945) en 
Willempje van Steenbeek (1876-1952) 

   [broer 
bruid] 

 [bron: huwelijksakte 
70] 

03-05-
1917 

   huwelijk Dirk Folsche (geb. 1882) en Johanna van Steenbeek (geb. 
1877) 

   [broer 
bruid] 

 [bron: huwelijksakte 
61] 

08-11-
1917 

   huwelijk Peter Koudijs (1867-1956) en Gerritje van Steenbeek 
(1873-1961) 

   [broer 
bruid] 

 [bron: huwelijksakte 
143] 

Hij trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 30 juni 1906 in Ede [bron: huwelijksakte 53] met de 28-jarige Elsje 
Bakkenes. Bij het burgerlijk huwelijk van Geurt en Elsje waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Versteeg 
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(1860-1925), Marinus van Ettikhoven (1863-1934), Albert Jan Arnoldus Thürkow (1867-1939) en Jan 
Cornelissen (geb. 1882).  
Notitie bij het huwelijk van Geurt en Elsje: De afkondigingen van het huwelijk hebben plaatsgevonden op 17 en 
24 juni voor de deur van het gemeentehuis en extracten van deze afkondigingen zijn aldaar aangeplakt. 
--- 
De moeder van de bruid verklaarde "niet te kunnen teekenen, geen schrijven geleerd hebbende". 
--- 
Als huwelijksbijlagen zijn opgenomen: Certificaat Nationale Militie en de uittreksels uit het geboorteregister van 
bruid en bruidegom. 
--- 
In de familie gaat het verhaal, dat de familie Van Steenbeek niet onverdeeld gelukkig was met dit huwelijk. Elsje 
Bakkenes zou in beginsel beneden de stand van Geurt zijn geweest. De vader van Elsje was als boerenknecht 
getrouwd en jarenlang arbeider geweest. Toen zijn kinderen inmiddels aan het opgroeien waren is hij 
landbouwer geworden. De vader van Geurt was vrijwel direct na zijn huwelijk - mede door het overlijden van 
zijn vader - volledig zelfstandig geweest. In hoeverre één en ander een deel van waarheid in zich had is nu 
moeilijk te overzien. Gegeven is, dat juist Elsje het familiebedrijf later - door het vroege overlijden van haar man 
en het feit dat deze de enige zoon was - voortgezet.  
3 Elsje Bakkenes, geboren op vrijdag 28 september 1877 om 08:00 in Lunteren, Ede. Van de geboorte is 
aangifte gedaan op vrijdag 28 september 1877 [bron: geboorteakte 278]. Bij de geboorteaangifte van Elsje 
waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij (Anthonie) van de Craats (1838-1917) en Hendrik van Raaij 
(1850-1894). Elsje is overleden op vrijdag 6 juni 1952 om 10:30 in Ede, 74 jaar oud. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1952 [bron: overlijdensakte 157]. Bij de overlijdensaangifte van Elsje was de 
volgende getuige aanwezig: Govert Homburg (1893-1963). Zij is begraven op dinsdag 10 juni 1952 in Ede. 
Beroep:   
Eigenaar-ondernemer (slepersbedrijf/brandstoffenhandel wed. G. van Steenbeek en zonen)

  

Getuige bij: 
26-10-
1950 

   huwelijk Frans van Steenbeek (1918-1992) en Cor van Roekel (1923-1999) 
[zie 1] 

   [moeder 
bruidegom] 

  

Generatie 3 (grootouders) 

4 Geurt van Steenbeek, geboren op donderdag 2 september 1841 om 15:00 in Ede. Van de geboorte is aangifte 
gedaan op vrijdag 3 september 1841 [bron: geboorteakte 183]. Bij de geboorteaangifte van Geurt waren de 
volgende getuigen aanwezig: Anthonij van de Craats (1766-1842) en Jan Willem Goethart (1791-1865). Geurt is 
overleden op dinsdag 29 november 1927 om 10:00 in Ede, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 
dinsdag 29 november 1927 [bron: overlijdensakte 267]. Bij de overlijdensaangifte van Geurt waren de volgende 
getuigen aanwezig: Gerrit Jansen (1876-1937) en Huibert Wien (geb. 1890). 
Beroepen:   
Arbeider  [bron: huwelijksakte dochter Johanna]   
Voerman  [bron: huwelijksakte]   
Vrachtrijder [bron: huwelijksakte zoon Geurt] 
Getuige bij: 
26-08-
1909 

   huwelijk Frederik Leopold Moïze de Chateleux (1885-1945) en 
Willempje van Steenbeek (1876-1952) 

   [vader 
bruid] 

 [bron: 
huwelijksakte 70] 

Hij trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 20 april 1872 in Ede [bron: huwelijksakte 19] met de 31-jarige Aaltje 
Hulstein. Geurt en Aaltje gingen op vrijdag 5 april 1872 in Ede in ondertrouw. Bij het burgerlijk huwelijk van 
Geurt en Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Smijtink (1824-1892), Anthonij (Anthonie) van 
de Craats (1838-1917), Henry Emile Senn van Basel (1840-1917) en Jan van de Hoef (1848-1912).  
Notitie bij het huwelijk van Geurt en Aaltje: De huwelijksafkondigingen hebben te Ede plaatsgevonden op de 
zondagen 7 en 14 april 1872 om twaalf uur.  
--- 
Als huwelijksbijlagen zijn opgenomen de (extracten van) de geboorteakten van de bruidegom en bruid en het 
bewijs van voldoening aan de dienst der Nationale Militie door de bruidegom.  
5 Aaltje Hulstein, geboren op zondag 24 mei 1840 om 24:00 in Lunteren, Ede. Van de geboorte is aangifte 
gedaan op maandag 25 mei 1840 [bron: geboorteakte 138]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de 
volgende getuigen aanwezig: Anthonij van de Craats (1766-1842) en Jan Willem Goethart (1791-1865). Aaltje is 
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overleden op maandag 28 november 1910 om 01:00 in Ede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan 
op maandag 28 november 1910 [bron: overlijdensakte 226]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje waren de 
volgende getuigen aanwezig: Huibert Beukhof (1864-1917) en Cornelis Overeem (1879-1949). 
 
6 Hendrik Bakkenes, geboren op donderdag 25 oktober 1849 om 06:00 in Garderbroek, Barneveld. Van de 
geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1849 [bron: geboorteakte 132]. Bij de geboorteaangifte 
van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes (Jan) Davids (±1801-1884) en Willem de Jager 
(1820-1883).  
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Volgens aantekening in de kantlijn van de geboorteakte woonde zijn 
ouders in huisnummer 91 in Garderbroek onder Garderen. 
Hendrik is overleden op vrijdag 6 januari 1928 om 23:00 in Ede, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 
gedaan op zaterdag 7 januari 1928 [bron: overlijdensakte 5]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de 
volgende getuigen aanwezig: Hendrikus van Brummelen (1891-1965) en Albertus Ruttenberg (geb. 1900).  
Notitie bij overlijden van Hendrik: Van de 36-jarige landbouwer Hendrilkus van Brummelen is niet zeker welke 
Hendrikus van Brummelen dit exact betreft. In oktober 1819 zijn namelijk twee kinderen in de gemeente Ede 
geboren met die naam. De eerste was de op 13 oktober 1891 geboren zoon van Johannes van Brummelen en 
Dirkje van Bennekom. Negen dagen later werd op 22 oktober de zoon van Pieter van Brummelen en Jannetje 
Buurman geboren. Johannes en Pieter van Brummelen waren broers. 
Vanwege de familiebanden - hoewel ver weg - tussen beide aangevers wordt er door mij vanuit gegaan dat het 
hier de op 22 oktober geboren Hendrikus betreft. Deze was namelijk gehuwd met Wijntje Hardeman, die een 
kleindochter was van Jacob van Ruttenberg en Evertje van Santen. De andere aangever, de 27-jarige 
landbouder Albertus Ruttenberg, was een kleinzoon van Hendrik Ruttenberg en Willempje van de Kuit. Deze 
beide grootvaders waren broers. Of men zich bewust was van de familiebanden is niet te zeggen, maar 
waarschijnlijk boerde zij op bij elkaar gelegen grond die door vererving verkregen was. Van Hendrikus van 
Brummelen is het - vanwege gevonden fotomateriaal - waarschijnlijk dat hij boerde op grond van zijn 
schoonouders Gerrit Hardeman en de al vroeg overleden Wijmpje Ruttenberg. 
Beroepen:   
Arbeider  [bron: geboorteakte dochter Dirkje]   
Arbeider  [bron: geboorteakte dochter Francina]   
Boerenknecht  [bron: huwelijksakte]   
Landbouwer  [bron: huwelijksakte dochter Francina]   
Landbouwer  [bron: overlijdensakte levenloos geboren dochter (1889 gemeente Ede)]
Getuige bij: 
11-04-
1918 

   huwelijk Aart Bakkenes (1886-1963) en Egberdina Mulder 
(1893-1970) 

   [vader 
bruidegom] 

 [bron: huwelijksakte 
42] 

17-04-
1920 

   huwelijk Frans Bakkenes (1882-1974) en Jantje van de 
Bospoort (1882-1963) 

   [vader 
bruidegom] 

 [bron: huwelijksakte 
48] 

05-06-
1920 

   huwelijk Jan Berkhof (1872-1942) en Willemina (Wilhelmina) 
Bakkenes (geb. 1880) 

   [vader bruid]  [bron: huwelijksakte 
78] 

Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 28 februari 1874 in Ede [bron: huwelijksakte 10] met de 23-jarige Jannigje 
van de Kaa. Hendrik en Jannigje gingen op vrijdag 13 februari 1874 in Ede in ondertrouw. Bij het burgerlijk 
huwelijk van Hendrik en Jannigje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Smijtink (1824-1892), 
Anthonij (Anthonie) van de Craats (1838-1917), Jan van de Hoef (1848-1912) en Hendrik van Raaij (1850-1894).  
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Jannigje: In de akte van ondertrouw vinden we dat Hendrik 
boerenknecht was te Ede, maar ’voor minder dan zes maanden te Leusden’ woonde. Ook de toen weer in Ede 
wonende Jannigje woonde ’voor minder dan zes maanden te Leusden’. Vandaar dat op de zondagen 15 en 22 
februari 1874 door de ’Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Leusen, Provincie Utrecht, voor de 
Hoofddeur van ons Huis der Gemeente’ werd ’bekend gemaakt dat er trouwbeloften bestaan tusschen’ Hendrik 
en Jannigje. Natuurlijk werd op dezelfde data ook ’voor het Huis der Gemeente’ van Ede ’afgekondigd het 
voorgenomen Huwelijk tusschen’ Hendrik en Jannigje. 
Bij dit huwelijk waren de ouders van Hendrik en de moeder van Jannigje al overleden. In de akte wordt geen 
beroep van Jannigje vermeld. Waarschijnlijk heeft ze tot voor kort voor het huwelijk een ’dienstje’ gehad in 
Leusden en is naar huis teruggekeerd om te trouwen. Voor het huwelijk zijn de volgende documenten verzameld 
en opgenomen als bijlagen bij de huwelijksakte. Deze stukken werden tijdens de ceremonie voorgelezen. Dit 
waren: 
’1. De geboorteacte van den eersten comparant [de bruidegom] 
2. De geboorteacte van de tweede comparant [de bruid] 
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3. Het bewijs van voldoening aan de dienst der Narionale Militie door den eerse comparant. 
4. De overlijdensacte van de vader van den eerste comparant. 
5. De overlijdensacte van de moerder van den eersten comparant. 
6. De overlijdensacte van de moeder van de tweede comparant. 
7. Het bewijs dat de huwelijksafkondigingen te Leusen zonder stuitinbg zijn afgeloopen.’ 
In de akte staat verder: ’Gehoord de beeedigde verklaring van den eersen comparant en de vier nagenoemde 
getuigen, dat met Francina Neburg en Fransje Bijburg, zooals die namen voorkomen in de geboorteact van den 
eersten comparant en in de overlijdensacten zijner ouders, dezelfde persoon, moeder van den eersten 
comparant bedoeld wordt; zoomede van de tweede comparant en de getuigen, dat met Elsje van Holland en 
Elske van Holland, zooals die namen voorkomen in de geboorteacte van de tweede comparant en in de 
overlijdensacte van hare moeder, dezelfde persoon, moeder van de tweede coparant bedoeld wordt. Mede 
gehoord de verklaring van de vader van de tweede comparant, oud een en vijftig jaren, hier tegenwoordig, dat 
hij zijne toestemming tot dit huwelijk verleend.’ 
De huwelijksakte is - net als de akte van ondertrouw - niet door Jannigje ondertekend, ’verklarende de tweede 
comparant niet te kunnen teekenen, geen schrijven geleerd hebbende’. Voor wat betreft de getuigen wordt 
opgemerkt, dat Hendrik Smijtink in de meeste akten gevonden wordt als Smeitink of Smeijtink. Hij ondertekende 
deze akte ook als Smeitink. In zijn geboorteakte staat echter Smijtink.  
7 Jannigje van de Kaa, geboren op maandag 11 maart 1850 om 10:00 in Ede. Van de geboorte is aangifte 
gedaan op dinsdag 12 maart 1850 [bron: geboorteakte 66]. Bij de geboorteaangifte van Jannigje waren de 
volgende getuigen aanwezig: Derk van de Craats (1800-1862) en Theodorus Prins (1806-1861). Jannigje is 
overleden op maandag 21 juli 1913 om 22:00 in Ede, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 
dinsdag 22 juli 1913 [bron: overlijdensakte 155]. Bij de overlijdensaangifte van Jannigje waren de volgende 
getuigen aanwezig: Jan van Wagensveld (1872-1959) en Geurt van de Pol (geb. 1884).  
Notitie bij overlijden van Jannigje: In de overlijdensakte wordt niet letterlijk gezegd dat zij te Lunteren is 
overleden, maar bevat de standaard- en voorgedrukte tekst ’binnen deze Gemeente is overleden’. De beide 
aangever woonden ’beiden te Lunteren’, wat aannemelijk maakt dat zij te Lunteren - waar zij woonde - is 
overleden. 

Generatie 4 (overgrootouders) 

8 Geurt van Steenbeek, geboren op maandag 4 maart 1811 in Veldhuizen, Ede. Hij is gedoopt op zondag 24 
maart 1811 in Ede.  
Notitie bij de geboorte van Geurt: Volgens het uittreksel van het geboorteregister en het certificaat nationale 
militie was hij geboren op 4 maart 1811. Volgens de transcriptie van het doopboek Ede zou hij geboren zijn op 
19 maart 1811. In het geboorteregister van Ede (nog) geen inschrijving gevonden. 
Geurt is overleden op woensdag 22 mei 1872 om 11:30 in Ede, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 
gedaan op donderdag 23 mei 1872 [bron: overlijdensakte 111]. Bij de overlijdensaangifte van Geurt waren de 
volgende getuigen aanwezig: Hendrik Stronk (1809-1889) en Hendrikus Borculo (1817-1883).  
Notitie bij overlijden van Geurt: De aangever Hendrik Stronk was de schoonvader van zoon Gerrit Derk van 
Steenbeek, die in 1869 was getrouwd met zijn dochter Jantje Stronk. 
Notitie bij Geurt: Op 25 november 1844 kocht Geurt van Steenbeek op een veiling het huis ’aan de Bree’ (later 
Stationsweg), dat tot 1992 in eigendom geweest is bij de familie van Steenbeek. Op de tekening [Jaap van 
Steenbeek - 21 maart 2013] dit huis zoals het eruit zag ten tijde van zijn zoon Geurt, die gehuwd was met Aaltje 
Hulstein. 
Beroepen: 
vanaf 13-09-1834    Arbeider (te Ede) [bron: huwelijksakte] 
vanaf 10-04-1835    Dagloner  [bron: geboorteakte zoon Gerrit] 
vanaf 19-10-1863    Landbouwer  [bron: overlijdensakte dochter Anneke] 
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 september 1834 in Ede [bron: huwelijksakte 33] met de 24-jarige 
Gerritje Roseboom. Bij het burgerlijk huwelijk van Geurt en Gerritje waren de volgende getuigen aanwezig: 
Anthonij van de Craats (1766-1842), Gerrit van de Craats (1771-1844), Jan Willem Goethart (1791-1865) en 
Theodorus Prins (1806-1861).  
Notitie bij het huwelijk van Geurt en Gerritje: Als huwelijksbijlagen zijn opgenomen het uittreksel uit het 
geboorteregister van de bruidegom, het certificaat van zijn voldoening aan de dienst der Nationale Militie, het 
uittreksel uit het geboorteregister van de bruid en een ’dood-extract’ van haar vader. Tenslotte "De acten der 
Huwelijks afkondigingen gedaan te Ede op de zondagen van den vierentwintigste en den Eenendertigsten 
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Augustus dezes jaars" . 
--- 
Geurt tekende de akte met de getuigen en de burgemeester. Zijn ouders, Gerritje en haar moeder verklaarden 
niet te kunnen schrijven.  
9 Gerritje Roseboom, geboren op dinsdag 24 april 1810 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 13 mei 1810 in 
Bennekom. Gerritje is overleden op maandag 18 januari 1892 om 21:00 in Ede, 81 jaar oud. Van het overlijden 
is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1892 [bron: overlijdensakte 26]. Bij de overlijdensaangifte van Gerritje 
waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Scharrenburg (1830-1894) en Evert Lubbert van Raaij (1843-
1917). 
Beroepen: 
tot 13-09-1834     Spinster (te Bennekom) [bron: huwelijksakte] 
vanaf 24-06-1874    Bouwvrouw  [bron: 1e huwelijksakte zoon Hendrik]
 
10 Joost Hulstein, geboren op maandag 30 maart 1801 in Ede. Hij is gedoopt op zondag 26 april 1801 in Ede.  
Notitie bij de geboorte van Joost: In het doopboek van Ede staat de vader alleen als Jan Joosten (dus zonder 
Hulstein). 
Joost is overleden op donderdag 3 december 1846 om 16:00 in Lunteren, Ede, 45 jaar oud. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op vrijdag 4 december 1846 [bron: overlijdensakte 195]. Bij de overlijdensaangifte van Joost 
waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Goor (1795-1859) en Hendrik van Veelen (±1801-1876). 
Beroepen:   
Boerewerk  [bron: certificaat Nationale Militie]  
Landbouwer (te Lunteren)  [bron: huwelijksakte] 
Hij trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 8 februari 1834 in Ede [bron: huwelijksakte 2] met de 27-jarige Willempje 
(Wilmpje) van den Berg. Bij het burgerlijk huwelijk van Joost en Wilmpje waren de volgende getuigen aanwezig: 
Anthonij van de Craats (1766-1842), Gerrit van de Craats (1771-1844), Reijnier Burggraaff (±1780-1858) en 
Theodorus Prins (1806-1861).  
Notitie bij het huwelijk van Joost en Wilmpje: De huwelijksafkondigingen hebben te Ede plaatsgevonden op de 
zondagen 26 januari en 2 februari om twaalf uur.  
--- 
Als huwelijksbijlagen zijn opgenomen: 
- het extract uit het geboorteregister van de bruidegom, - 
- het bewijs van voldoening aan de dienst der Nationale Militie door de bruidegom, 
- het extract uit het doopregister van de Gereformeerde Gemeente van Veenendaal inzake de bruid, 
- het extract van het Register der Begravenen van de Gemeente Veenendaal inzake Willem van den Berg (vader 
van de bruid), 
- het extract van het doodregister van de Gemeente Ede inzake Aaltje van Manen (moeder van de bruid), 
- het extract van het doodregister van de Gemeente Ede inzake Jochem van Maanen (grootvader van 
moederszijde van de bruid), 
- het extract van het doodregister van de Gemeente Ede inzake Hendrikje Jansen (grootmoeder van 
moederszijde van de bruid). 
Dit laatste stuk berust overigens op een vergissing bij het opstellen van het extract van het doodregister van de 
gemeente Ede. Hierin wordt wel de juiste naam van haar grootmoeder vermeld, maar de datum verwijst naar 
het overlijden van haar overgrootmoeder Aaltje Brantsen (die als de vrouw van Ott Jochems in het 
begraafregister staat en dus niet de vrouw van Jochem Otten van Manen is). 
--- 
In de huwelijksakte staat "dat haar (de bruid) de laatste woonplaats zoowel als de plaats van overlijden hare 
groetouders van vaderszijde onbekend zijn." De moeder van de bruidegom heeft verklaard niet te kunnen 
schrijven.  
11 Willempje (Wilmpje) van den Berg, geboren in Stichts Veenendaal. Zij is gedoopt op zondag 29 juni 1806 in 
Veenendaal.  
Notitie bij de geboorte van Wilmpje: Aantekening in het doopboek van Veenendaal: ’De vader gestorven voor 
Doopen’. Willempje is waarschijnlijk vernoemd naar haar overleden vader. 
Wilmpje is overleden op dinsdag 22 januari 1867 om 13:00 in Ede, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 
gedaan op woensdag 23 januari 1867 [bron: overlijdensakte 21]. Bij de overlijdensaangifte van Wilmpje waren 
de volgende getuigen aanwezig: Berend van Harten (geb. ±1803) en Hendrik Heij (geb. ±1828). 
Beroep:   
Boeremeid (te Lunteren)  [bron: 1e huwelijksakte]
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Wilmpje trouwde (2), 47 jaar oud, op vrijdag 30 september 1853 in Ede [bron: huwelijksakte 44] met Gijsbert 
van de Hee (1815-1877), 38 jaar oud.  
 
12 Frans Bakkenes, geboren op woensdag 6 januari 1813 om 24:00 in Woudenberg. Van de geboorte is 
aangifte gedaan op donderdag 7 januari 1813 [bron: geboorteakte 1]. Bij de geboorteaangifte van Frans waren 
de volgende getuigen aanwezig: Jan Lagerweij (1739-1819) en Aalbert van Velthuizen (1790-1861).  
Notitie bij de geboorte van Frans: De bestuurlijke structuur van Nederland was bij de geboorte van Frans nog 
onder invloed van de Franse tijd. De eerste volzin van de geboorteakte luidt als volgt: ’In het jaar 
Achtienhonderd en dertien den zevenden dag der maand Januarij des avonds ten zes uren is voor ons Maire 
Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Woudenberg tweede Canton van Amersfoort 
Departement van de Zuiderzee gecompareerd Bart Bakkenes dagloner oud veertig jaren wonende in deze 
Gemeente welke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld den zesden dezer maand Januarij 
geboren des nachts ten twaalf uren uit hem declarant en Grietje van den Breul deszelfs huisvrouw aan hetwelk 
hij verklaard heeft de voornaam van Frans te willen geven.’ Van het plaatsen van komma’s is geen sprake. De 
92 woorden kunnen gewoon in één zin op het ’première feuille’ (wordt bovenaan de pagina voor de 
duidelijkheid aangegeven) van het nieuwe geboorteregister voor het jaar 1813 van de gemeente Woudenberg. 
De getuige Jan Lagerweij is inmiddels rentenier, maar was bij zijn huwelijk ’coster te Woudenberg’. De - altijd 
ongehuwd gebleven - kantoorbediende Aalbert van Velthuizen was volgens zijn overlijdensakte op 71-jarige 
leeftijd nog gemeenteontvanger van Woudenberg. Deze getuigen tekende met de 75-jarige (van 1 januari 1812 
tot mei 1813) ’Maire’ Willem Andries Abbema de akte, ’hebbende de vader van het kind gedeclareerd niet te 
kunnen schrijven’. Deze Abbema was overigens een zoon van Andries Abbema, die in 1712 het kasteel 
’Lichtenberg’ had gekocht en kort daarop de heerlijkheid Woudenberg voor 10.000 gulden. Sindsdien noemde 
deze Andries Abbema zich ’Heer van Woudenberg en Lichtenberg’. 
Frans is overleden op dinsdag 21 januari 1868 om 03:00 in Garderbroek, Barneveld, 55 jaar oud. Van het 
overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 januari 1868 [bron: overlijdensakte 12]. Bij de overlijdensaangifte 
van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Riksen Klomp (1806-1883) en Geurt Jacobzen (Gerrit) van 
’t Hek (1811-1877).  
Notitie bij overlijden van Frans: Hij is overleden ’ten zijnen huize in de buurtschap Garderbroek’. 
Beroepen:   
Boerenknecht  [bron: certificaat Nationale Militie]   
Bouwman  [bron: 1e en 2e huwelijksakte]   
Landbouwer  [bron: geboorteakte dochter Maria]
Getuige bij: 
29-11-
1836 

   overlijdensaangifte Bart Othen Bakkenes (1773-1836) [zie 
24] 

   [zoon]   [bron: overlijdensakte 
15] 

02-04-
1839 

   overlijdensaangifte Willem Bakkenes (1839-1839)    [vader]   [bron: overlijdensakte 
11] 

30-03-
1844 

   huwelijk Hendrik Vossegat (1804-1880) en Aaltje Bakkenes 
(1802-1858) 

   [broer 
bruid] 

  [bron: huwelijksakte 2] 

19-11-
1845 

   overlijdensaangifte NN Bakkenes (geb. 1845)    [vader]   [bron: overlijdensakte 
28] 

06-09-
1852 

   overlijdensaangifte Maartje Bakkenes (1851-1852)    [vader]   [bron: overlijdensakte 
82] 

07-11-
1855 

   overlijdensaangifte Aaltje Bakkenes (1855-1855)    [vader]   [bron: overlijdensakte 
117] 

24-10-
1866 

   overlijdensaangifte Gijsje Bakkenes (1860-1866)    [vader]   [bron: overlijdensakte 
84] 

Frans is weduwnaar van Marritje van Leijenhorst (1818-1846), met wie hij trouwde (1), 24 jaar oud, op vrijdag 3 
februari 1837 in Leusden [bron: huwelijksakte 6]. Frans trouwde (3), 51 jaar oud, op donderdag 30 juni 1864 in 
Barneveld [bron: huwelijksakte 36] met Grietje van Manen (1817-1887), 46 jaar oud.  
Hij trouwde (2), 34 jaar oud, op donderdag 20 mei 1847 in Leusden [bron: huwelijksakte 2] met de 23-jarige 
Francina (Fransje) Nijborg (zie 13 hieronder). Frans en Fransje gingen op vrijdag 7 mei 1847 in Leusden in 
ondertrouw. Bij het burgerlijk huwelijk van Frans en Fransje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Hak 
(1787-1866) [stiefvader bruid], Hermanus van den Hengel (1809-1848), Cornelis Smit (±1814-1885) en Aalbert 
(Albert) van Moorst (1823-1875).  
Notitie bij het huwelijk van Frans en Fransje: De huwelijksafkondigingen hebben plaatsgevonden op de negende 
en zestien mei 1847. Bij de eerste afkondiging maakt de burgemeester nog de vergissing dat het al de 16e zou 
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zijn in plaats van de 9e.Niet uitgesloten is, dat hij de akte later dan de 9e uitwerkte. 
In de huwelijksakte staat de naam van zijn vader - per abuis - als Frans Bakkenes. Bij het huwelijk was de nog 
enige levende ouder - Maria van Egdom - aanwezig en gaf haar toestemming. Ook was - als getuige - Gerrit Hak 
aanwezig. Dit was de stiefvader, die in 1834 getrouwd was met de moeder van Francina. De getuige Hermanus 
van den Hengel was overigens een zoon van de getuige Jan van den Hengel, die we bij het eerste huwelijk van 
Frans Bakkenes zagen. De bruid en de getuigen Gerrit Hak en Aalbert van Moorst verklaarden - volgens de akte 
- niet te kunnen schrijven.  
13 Francina (Fransje) Nijborg, geboren op maandag 15 maart 1824 om 19:00 in Leusden. Van de geboorte is 
aangifte gedaan op dinsdag 16 maart 1824 [bron: geboorteakte 9]. Bij de geboorteaangifte van Fransje waren 
de volgende getuigen aanwezig: Matthijs Gerrits (Tijs) Nijburg (1765-1830) [oom vaderszijde] en Bart Othen 
Bakkenes (1773-1836) [zie 24].  
Notitie bij de geboorte van Fransje: Naast haar oom Matthijs was bij de aangifte als getuige aanwezig de 50-
jarige bouwman Bart Bakkenes. Deze zou later - door het tweede huelijk van zijn zoon Frans - de schoonvader 
van Francina worden. 
Fransje is overleden op zaterdag 1 maart 1862 in Garderbroek, Barneveld, 37 jaar oud. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op zaterdag 1 maart 1862 [bron: overlijdensakte 39].  
Notitie bij Fransje: Ook gevonden als Nijburg en Nieburg en meerdere varianten, maar in haar geboorteakte 
staat de familienaam Nijborg. 
 
14 Willem van de Kaa, geboren op maandag 6 januari 1823 om 20:00 in Ede. Van de geboorte is aangifte 
gedaan op dinsdag 7 januari 1823 [bron: geboorteakte 5]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de 
volgende getuigen aanwezig: Anthonij van de Craats (1766-1842) en Jan Willem Goethart (1791-1865).  
Notitie bij de geboorte van Willem: In zijn geboorteakte staat de naam van zijn moeder als Evertje van 
Schaaink. 
Willem is overleden op maandag 26 april 1880 om 00:30 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 
gedaan op maandag 26 april 1880 [bron: overlijdensakte 106]. Bij de overlijdensaangifte van Willem waren de 
volgende getuigen aanwezig: Hendrik Bakkenes (1836-1894) en Reinder Borgers (1850-1937).  
Notitie bij overlijden van Willem: In de overlijdensakte wordt zijn moeder weer Evertje van Schaaink genoemd. 
De eerste ’comparant’ Hendrik Bakkenes ondertekende de akte niet ’geen schrijven geleerd hebbende’. Je zou 
vermoeden dat deze Hendrik Bakkenes zijn schoonzoon zou zijn, maar gezien de leeftijd klopt dat niet. Ook heeft 
zijn schoonzoon in hetzelfde jaar als dit overlijden de geboorteakte van zijn dochter Willemina wel ondertekend. 
De aangever Hendrik Bakkenes stamde af van de in Voorthuizen getrouwde Lunteraan Dries (Drees) Besselse en 
de Kootwijkse Annetje Hendriks, wiens latere nakomelingen te Lunteren ook de naam Bakkenes aannamen. 
Beroep:   
Landbouwer  [bron: huwelijksakte]
Getuige bij: 
23-08-
1851 

   overlijdensaangifte Claas Derk (Klaas Derk) van der Zanden (1773-
1851) 

  
 [bron: overlijdensakte 
105] 

24-10-
1851 

   overlijdensaangifte Klaasje Robbertsen (1849-1851) 
  
 [bron: overlijdensakte 
125] 

16-04-
1853 

   overlijdensaangifte Aaltje Geurtsen van Willikhuizen (1796-1853) 
  
 [bron: overlijdensakte 94] 

Hij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 17 augustus 1844 in Ede [bron: huwelijksakte 34] met de 22-jarige Elske 
(Elsje) van Holland. Willem en Elsje gingen op zaterdag 3 augustus 1844 in Ede in ondertrouw. Bij het burgerlijk 
huwelijk van Willem en Elsje waren de volgende getuigen aanwezig: Reijnier Burggraaff (±1780-1858), Derk van 
de Craats (1800-1862), Theodorus Prins (1806-1861) en Hendrikus Schut (1813-1897).  
Notitie bij het huwelijk van Willem en Elsje: Willem woonde in Ede en Elske woonde - hoewel geboren in 
Bennekom - in Lunteren. Elske was inmiddels zwanger van de in november 1844 geboren dochter Grietje. Er zit 
exact de minimaal vereiste 14 dagen tussen de huwelijksaangifte (ondertrouw) en het huwelijk. 
De huwelijksafkondigingen hebben te Ede plaats gevonden op 4 en 11 augustus 1844. 
Als huwelijksbijlagen waren de extracten uit het geboorteregister van het bruidspaar en het Certificaat van de 
Nationale Militie aanwezig. In de huwelijksakte staat de naam van de moeder van de bruidegom als Evertje van 
Schaaik. 
De ouders van het echtpaar waren in leven en in de akte staat: ’Zijnde de ouders des bruidegoms en de ouders 
der bruid hier tegenwoordig en in dit Huwelijk toestemmende’. 
In de akte staat: ’hebbende de bruid en de vader des bruidegoms verklaard geen schrijven geleerd te hebben’, 
waardoor zij de akte niet te kunnen tekenen. Op zich vreemd, want de geboorteakte van de bruidegom Willem 
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is wel - en ook duidelijk - door zijn vader ondertekend met ’d van de kaa’. De bruid tekende overigens ook de 
akte van ondertrouw niet.  
15 Elske (Elsje) van Holland, geboren op vrijdag 4 januari 1822 om 09:00 in Bennekom, Ede. Van de geboorte is 
aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1822 [bron: geboorteakte 2]. Bij de geboorteaangifte van Elsje waren de 
volgende getuigen aanwezig: Anthonij van de Craats (1766-1842) en Jan Willem Goethart (1791-1865). Elsje is 
overleden op woensdag 6 maart 1867 in Ede, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 
7 maart 1867 [bron: overlijdensakte 50]. 

Generatie 5 (betovergrootouders) 

16 Gerrit Geurtsen van Steenbeek, geboren in Overwoud. Hij is gedoopt op woensdag 1 april 1761 in Lunteren.  
Notitie bij de geboorte van Gerrit: De ouders woonden in Overwoud. 
Gerrit is overleden op zaterdag 1 augustus 1846 om 15:00 in Ede, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 
gedaan op maandag 3 augustus 1846 [bron: overlijdensakte 121]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit waren 
de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Egbertsen van den Berg (1779-1847) en Willem Bouwman (1804-1873).  
Notitie bij Gerrit: Gerrit Geurtsen heeft op 18 november 1812 te Ede [akte 93] de naam aangenomen van "Van 
Steenbeek" (Bouwman in Veldhuyzen). Zijn vader en moeder woonden ten tijde van hun huwelijk en tot de 
geboorte van Gerrit op "Steenbeek". Dit is één van de boerderijen aan de Steenbeekweg te Lunteren 
(Overwoud). Op welke van de twee boerderijen zij woonden is niet met zekerheid te zeggen. Groot Steenbeek 
was in 1832 eigendom van Derk Steenbeek. Hendrikje Gerrits was mogelijk een zus van deze Derk. "Klein 
Steenbeek" was in dat jaar eigendom van de Barneveldse koopman Gerrit Barten van Kattenbroek, die gehuwd 
was met Reijertje Geurts van Willikhuizen. Deze Reijertje was net als Gerrit Geurtsen een achterkleinkind van 
Geurt Rutgersz. Reijertje en haar man woonden niet op "Klein Steenbeek". Wie dat eigendom wel in gebruik had 
is onduidelijk.  
--- 
Overigens wordt Gerrit in de eerst gevonden akten nog Gerrit Geurtse genoemd. Het is schijnbaar nog even 
wennen aan de nieuwe familienaam. 
--- 
In de gegevens van de kadastrale kaart uit 1832 zien we, dat Gerrit eigenaar was van een boerderij die stond in 
de hoek van de huidige Lunterseweg en de Woutersweg (blauwe cirkel in de kaart). Momenteel staat deze 
boerderij daar niet meer en er zijn (nog) geen afbeeldingen van gevonden. Hij bezat naast deze boerderij ook de 
nodige grond in Doesburg en Doesburgerveen.Op de kaart zijn zijn eigendommen in rood aangegeven. 
Beroepen: 
vanaf 05-02-1816    Dagloner  [bron: geboorteakte zoon Derk] 
vanaf 10-10-1829    Landbouwer [bron: huwelijksakte dochter Hendrikje]
vanaf 15-05-1841    Arbeider 

  

Religie: 
vanaf 1803    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Ede] 
Hij trouwde, 44 jaar oud, op zondag 23 juni 1805 in Ede met de 31-jarige Geurtje Gerritsen van den Berg. Gerrit 
en Geurtje gingen op zaterdag 1 juni 1805 in Ede in ondertrouw. Bij de ondertrouw van Gerrit en Geurtje waren 
de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Craats (geb. ±1763) en Henrikus Prins (1779-1848).  
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Geurtje: Bij de trouwinschrijving van 1 juni 1805 vinden we als bevoegd 
gezag Charles Bavius de Vries in de hoedanigheid als "scholtus [schout] des Ambts Ede" samen met Hendrikus 
Prins en Jan van de Craats die als "geërfde geregtslieden" optreden. Ingeschreven worden: 
"Gerrit Geurtsen J.M. oud 42 jaren, geboren onder Lunteren en wonende onder Ede als bruidegom en Gerritje 
Gerritsen J.D. oud 32 jaren, geboren te Bennekom en wonende te Ede. De beide ouders van den Bruidegom zijn 
overleden en met consent van Bruids vader, zijnde de moeder overleden". De afkondigingen of proclamaties 
worden hier genoemd als: 1ste gebod: 2 juni, 2de gebod: 9 juni, 3de gebod: 16 juni. Tenslote heeft de 
solemnisatie [trouwplechtigheid] plaats gevonden op "23 junij op vertoond attest van den predikant H. Prins". 
Deze predikant zal Isaac Prins geweest zijn, die als kandidaat uit Leiden afkomstig de Hervormde Gemeente van 
Ede diende van 7 november 1802 tot 2 augustus 1807 toen hij vertrok naar de Hervormde Gemeente van 
Langezwaag-Kortezwaag (gemeente Opsterland, Friesland).  
17 Geurtje Gerritsen van den Berg. Zij is gedoopt op vrijdag 27 augustus 1773 in Bennekom. Geurtje is 
overleden op zaterdag 2 februari 1850 om 10:00 in Bennekom, Ede, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 
gedaan op maandag 4 februari 1850 [bron: overlijdensakte 28]. Bij de overlijdensaangifte van Geurtje waren de 
volgende getuigen aanwezig: Jan Heijtink (1798-1869) en Derk (Dirk) Branderhorst (1818-1872).  
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Notitie bij overlijden van Geurtje: Bij haar overlijden woonde zij te Bennekom. Mogelijk bij haar dochter 
Hendrikje op boerderij ’De Zwaan’ aan de Dijkgraaf? 
 
18 Geurt Evertse Roseboom. Hij is gedoopt op zondag 15 september 1765 in Wageningen. Geurt is overleden 
op vrijdag 30 april 1830 om 03:00 in Bennekom, Ede, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 
zaterdag 1 mei 1830 [bron: overlijdensakte 86]. Bij de overlijdensaangifte van Geurt waren de volgende 
getuigen aanwezig: Martijn Adams (1773-1855) en Hendrik van Ommeren (1793-1836).  
Notitie bij overlijden van Geurt: In de overlijdensakte wordt (ten onrechte) Bennekom als geboorteplaats 
genoemd. De aangevers worden in de akte als "geburen" genoemd. De aangever Hendrik van Ommeren was 
een ongehuwde broer van schoondochter Teunisje van Ommeren, die gehuwd was met Eduard Rosenboom. 
Beroepen:   
Daghuurder  [bron: geboorteakte dochter Catharina]  
Daghuurder  [bron: overlijdensakte]   
Landbouwer  [bron: huwelijksakte zoon Willem] 
Religie: 
vanaf 02-06-
1789  

   Lidmaat (bekend is dat hij plaats 132 had in de Herv. 
kerk) 

 [bron: Lidmatenregister 
Bennekom] 

Hij trouwde, 29 jaar oud, in mei 1795 in Bennekom met de 26-jarige Aaltje Willemsen van Maanen.  
Notitie bij het huwelijk van Geurt en Aaltje: Ook aantekening in Trouwboek Ede  
19 Aaltje Willemsen van Maanen. Zij is gedoopt op zondag 1 mei 1768 in Bennekom. Aaltje is overleden op 
dinsdag 19 september 1854 om 18:00 in Ede, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 
21 september 1854 [bron: overlijdensakte 153]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje waren de volgende 
getuigen aanwezig: Hendrik Stronk (1809-1889) en Hendrikus Borculo (1817-1883).  
Notitie bij overlijden van Aaltje: Aaltje woonde na het overlijden van haar man eerst bij haar zoon Eduard. Bij 
haar overlijden echter woonde ze volgens de akte "ten woonhuize van Geurt Steenbeek arbeider te Ede" (haar 
schoonzoon). In de overlijdensakte wordt ze Aaltje Geurtsen (het patroniem dat haar vader voerde) genoemd. 
Beroep:   
Landbouwster  [bron: huwelijksakte dochter Gerritje]
 
20 Jan Joosten Hulstein, geboren op vrijdag 17 januari 1772 in Doesburgerbuurt. Hij is gedoopt op zondag 26 
januari 1772 in Ede. Jan is overleden op donderdag 4 december 1851 om 18:00 in Ede, 79 jaar oud. Van het 
overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 december 1851 [bron: overlijdensakte 150]. Bij de overlijdensaangifte 
van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Maris (1798-1863) en Peter Heij (1807-1890).  
Notitie bij Jan: Jan Joosten heeft in 1812 te Lunteren de naam "Hulsteijn" aangenomen.[bron: akte aanneming 
familienaam: 396].  
--- 
Hij zou landbouwer geweest zijn op boerderij "De Avond". Deze boerderij is te vinden in Overwoud en dateert uit 
1638 (bij een verbouwing in 1938 is de 6 omgedraaid). Er is ook een boerderij Morgen en er zou ook een 
boerderij Middag geweest moeten zijn. In de kadastrale gegevens van 1832 is de boerderij ’De Avond’ eigendom 
van Hendrik Rikken van Heerdt. (Momenteel globaal Zeggelaarsweg 7, Lunteren). 
Beroepen:   
Landbouwer  [bron: huwelijksakte dochter Teuntje]   
Landman  [bron: geboorteakte eerste dochter Annetje]
Hij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 12 april 1801 in Ede met de 28-jarige Maartje Wulven Willemsen. Jan en 
Maartje gingen op vrijdag 20 maart 1801 in ondertrouw. 
21 Maartje Wulven Willemsen, geboren op zondag 18 oktober 1772 in Diermen, Putten. Zij is gedoopt op 
zondag 25 oktober 1772 in Putten. Bij de doop van Maartje was de volgende getuige aanwezig: Elbertjen 
(Elbertje) Aalberts (1741-1804). Maartje is overleden op zaterdag 21 december 1844 in Lunteren, Ede, 72 jaar 
oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 december 1844 [bron: overlijdensakte 213]. Bij de 
overlijdensaangifte van Maartje waren de volgende getuigen aanwezig: Gijsbert van de Voort (1787-1854) en 
Hendrik Goor (1795-1859).  
Notitie bij Maartje: Bij het huwelijk en het overlijden van de oudste zoon Joost wordt zij Maartje Wulfersen 
genoemd. 
 
22 Willem van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 7 juni 1767 in Amerongen.  
Notitie bij de geboorte van Willem: Net na zijn trouwen op 8 november 1804 wordt zowel van hem als van zijn 
vader zijn doopcedul afgegeven. 
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Willem is overleden, 39 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 10 juni 1806 in Veenendaal.  
Notitie bij overlijden van Willem: In de alfabetische lijst van het begraafregister Veenendaal van 1806 zien we 
naast de inschrijving van 10 juni ook de inschrijvingen van ’Berg, Willem, zoon van Willem van den’ op 6 
september en ’Berg, een kind van de wed.Willem van den’ op 30 oktober. De inschrijving van 6 september zou 
betrekking kunnen hebben op deze Willem van den Berg, waarbij de inschrijving van 10 juni betrekking zou 
kunnen hebben op zijn vader. In het doopboek bij de doop van dochter Willempje staat echter dat haar vader 
gestorven is en in het bij het huwelijk van dochter Willempje afgegevens extract wordt ook uitgegaan van de 
inschrijving van 10 juni voor deze Willem van den Berg. 
Wie deze twee kinderen nu feitelijk waren, is - mede gezien de korte duur van zijn huwelijk - nog onduidelijk. 
Beroepen:   
Arbeider 

  
  
Landbouwer  [bron: huwelijksakte dochter Willempje]
Hij trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 22 februari 1804 in Lunteren met de 28-jarige Aaltje Jochemsen van 
Manen. Willem en Aaltje gingen op vrijdag 3 februari 1804 in Lunteren in ondertrouw. Bij de ondertrouw van 
Willem en Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Jochem Otten van Maanen (1731-1807) [zie 46] [vader 
bruid] en Willem Gerritsen van den Berg (1732-1805) [zie 44] [vader bruidegom].  
Notitie bij het huwelijk van Willem en Aaltje: Ook aantekening in civiel trouwboek Veenendaal d.d. 4 februari 
1804  
23 Aaltje Jochemsen van Manen, geboren op woensdag 26 april 1775 in Lunteren. Zij is gedoopt op zondag 30 
april 1775 in Lunteren. Aaltje is overleden op donderdag 24 mei 1832 in Ede, 57 jaar oud. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op vrijdag 25 mei 1832 [bron: overlijdensakte 74]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje waren 
de volgende getuigen aanwezig: Jan Schut (1796-1880) en Aart van Veldhuizen (1799-1882). 
Beroep:   
Spinster 

  

Aaltje trouwde (2), ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1810 met Hendrik Jansen van de Pol (1776-1857), 
ongeveer 34 jaar oud.  
 
24 Bart Othen Bakkenes. Hij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1773 in Renswoude.  
Notitie bij de geboorte van Bart: Bij zijn geboorte woonde zijn ouders ’in ’t Dorp’. Van het gebruik van de 
familienaam Bakkenes is dan geen sprake. Wel staat Bart als Bart Bakkenes - of varianten daarop - in het 
trouwboek en in de doopboeken. 
Bart is overleden op dinsdag 29 november 1836 om 14:00 in Leusden, 63 jaar oud. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1836 [bron: overlijdensakte 15]. Bij de overlijdensaangifte van Bart 
waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis Bakkenes (1807-1840) [zoon] en Frans Bakkenes (1813-1868) 
[zie 12] [zoon].  
Notitie bij overlijden van Bart: Hij is overleden ’in het huis staande aan het Heetveld’ [= heide]. 
--- 
Memories van successie aanwezig in het Utrechts Archief Toegangnr: 337-2  
Inventarisnr: 189 Kantoorplaats: Amersfoort Memorienr: 80 Registratie datum: 30 maart 1837 
Beroepen:   
Bouwman  [bron: overlijdensakte]   
Dagloner  [bron: geboorteakte zoon 

Frans]   
Landbouwer (te Leusden (zie notitie 2e huwelijk van Willem Lammertze van den 
Breul in 1828).) 

  

Religie:   
Nederlands Hervormd (Op 16 maart 1823 overgekomen van Woudenberg) [bron: Lidmatenregister Leusden] 
Getuige bij: 
16-03-
1824 

   geboorteaangifte Fransje Nijborg (1824-1862) [zie 13] 
  

 [bron: geboorteakte 9] 

06-12-
1828 

   overlijdensaangifte Lammert (Lambertus) Bakkenes (1800-
1828) 

   [vader]  [bron: overlijdensakte 
32] 

15-03-
1830 

   overlijdensaangifte Hendrik Nijburg (1773-1830) [zie 26] 
  

 [bron: overlijdensakte 
12] 

09-07-
1835 

   overlijdensaangifte Grietje Lammertze van den Breul (1773-
1835) [zie 25] 

   [echtgenoot] [bron: overlijdensakte 
14] 
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Hij trouwde, 20 jaar oud, op zondag 24 februari 1793 in Woudenberg met de 20-jarige Grietje Lammertze van 
den Breul. Bart en Grietje gingen op vrijdag 8 februari 1793 in Woudenberg in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Bart en Grietje: Beiden woonden bij het huwelijk in Woudenberg. In het trouwboek 
zijn de proclamaties (afkondigingen ) niet vermeld, maar deze zullen hebben plaatsgevonden op 10 en 17 
februari.  
25 Grietje Lammertze van den Breul. Zij is gedoopt op zondag 24 januari 1773 in Woudenberg. Bij de doop van 
Grietje was de volgende getuige aanwezig: Dirckje Aardze van de Wetering (1745-1814) [tante vaderszijde].  
Notitie bij de geboorte van Grietje: Afgaande op de doopinschrijving van Grietje is geen plaats van geboorte 
aan te geven. Afgaande van andere bronnen is zij waarschijnlijk in Leusbroek of Leusden geboren. Bij de doop 
wordt de familienaam ’Van den Breul’ vermeld. Bij andere inschrijvingen wordt volstaan met het patroniem 
Lammertze. 
Grietje is overleden op woensdag 8 juli 1835 om 16:00 in Leusden, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 
gedaan op donderdag 9 juli 1835 [bron: overlijdensakte 14]. Bij de overlijdensaangifte van Grietje waren de 
volgende getuigen aanwezig: Bart Othen Bakkenes (1773-1836) [zie 24] [echtgenoot] en Jan van Maarn (1792-
1859).  
Notitie bij overlijden van Grietje: --- 
Memories van successie aanwezig in het Utrechts Archief Toegangnr: 337-2 Inventarisnr: 151, Kantoorplaats: 
Amersfoort, Memorienr: 104, Registratie datum: 11 september 1835. 
Notitie bij Grietje: Meermalen gevonden als Grietje van den Brul. 
Beroep:   
Landbouwster

  

Religie: 
vanaf 12-01-1831    Nederlands Hervormd (aangenomen tot lidmaat) [bron: Lidmatenregister Leusden]
 
26 Hendrik Nijburg, geboren op vrijdag 30 april 1773 in Amersfoort. Hendrik is overleden op maandag 15 maart 
1830 in Leusden, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 maart 1830 [bron: 
overlijdensakte 12]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Bart Othen 
Bakkenes (1773-1836) [zie 24]. 
Beroepen:   
Bouwman  [bron: geboorteakte dochter 

Francina]   
Landbouwer (te Leusden (zie notitie 2e huwelijk van Willem Lammertze van 
den Breul in 1828).) 

  

Hij trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 8 december 1808 in Amersfoort met de 18-jarige Maria van Egdom. 
Hendrik en Maria gingen op vrijdag 18 november 1808 in Leusden in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria: Ze zijn getrouwd in de St Joriskerk te Amersfoort.  
27 Maria van Egdom, geboren op maandag 21 juni 1790 in Woudenberg. Zij is gedoopt op zondag 18 juli 1790 
in Woudenberg. Maria is overleden op zondag 18 juni 1848 in Leusden, 57 jaar oud. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op maandag 19 juni 1848 [bron: overlijdensakte 16].  
Notitie bij Maria: Haar halfzus Ida (uit het eerste huwelijk van haar moeder) was gehuwd met de broer van haar 
man Hendrik Nijburg (=Matthijs Nijburg). 
Beroep:   
Landbouwster  [bron: huwelijksakte dochter Francina]
Religie: 
vanaf 12-01-1831    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Leusden] 
Maria trouwde (2), 43 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1834 in Woudenberg [bron: huwelijksakte 1] met Gerrit 
Hak (1787-1866), 46 jaar oud.  
 
28 Derk Aartsen van de Kaa, geboren op dinsdag 15 februari 1785 in Ede. Hij is gedoopt op zondag 20 februari 
1785 in Ede. Derk is overleden op vrijdag 4 december 1868 in Ede, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 
gedaan op vrijdag 4 december 1868 [bron: overlijdensakte 209]. 
Beroepen:   
Landbouwer 

  
  
Landman 

  

Hij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 juli 1812 in Renswoude [bron: huwelijksakte 7] met de 26-jarige 
Evertje Jansen van Schaik.  
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Notitie bij het huwelijk van Derk en Evertje: Evertje staat in de huwelijksakte als Evertje van Schadijk. Derk staat 
als Derk Jacobse.  
29 Evertje Jansen van Schaik, geboren in Ederveen. Zij is gedoopt op zondag 30 april 1786 in Renswoude. 
Evertje is overleden op zaterdag 30 maart 1861 in Ede, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 
dinsdag 2 april 1861 [bron: overlijdensakte 59]. 
Beroep:   
Landvrouw

  

 
30 Jan van Holland, geboren op zondag 25 april 1790 in Bennekom. Hij is gedoopt op zondag 2 mei 1790 in 
Bennekom. Jan is overleden op zaterdag 2 december 1871 in Ede, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 
gedaan op maandag 4 december 1871 [bron: overlijdensakte 215].  
Notitie bij Jan: Jan Hendriksen nam in 1812 te Bennekom de naam aan van "Van Holland" [akte 171]. 
Beroepen:   
Landbouwer  [bron: geboorteakte dochter Elske]   
Schaapherder

  

Religie:   
Nederlands Hervormd 

  

Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 30 november 1816 in Bennekom [bron: huwelijksakte 9] met de 17-jarige 
Grietje Buis. Jan en Grietje gingen op zondag 17 november 1816 in Bennekom in ondertrouw. Bij het burgerlijk 
huwelijk van Jan en Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus (Gradus) van Beek (±1738-1831), 
Hendrik de Bruyn (geb. ±1756), Johannes Bier (geb. ±1771) en Hermanus Theodorus Prins (1787-1852). 
31 Grietje Buis, geboren op maandag 3 december 1798 in Bennekom. Zij is gedoopt op zondag 9 december 
1798 in Bennekom. Grietje is overleden op zondag 26 februari 1888 in Ede, 89 jaar oud. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op maandag 27 februari 1888 [bron: overlijdensakte 50]. 

Generatie 6 (oudouders) 

32 Geurt Jansen. Hij is gedoopt op zondag 23 december 1731 in Lunteren.  
Notitie bij overlijden van Geurt: Mogelijke begraafdatum is 25 december 1773. 
Beroep:   
Landbouwer 

  

Religie:   
Lidmaat (Geurt Jansen en Hendrikje Gerritsen worden genoemd in het lidmatenregister van Ede in 1765. 
(Samen met zijn ouders Jan Geurtsen en Beeltje Jans.)) 

  

Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 9 januari 1757 in Lunteren met de ongeveer 27-jarige Hendrikje Gerrits.  
Notitie bij het huwelijk van Geurt en Hendrikje: Trouwboek Lunteren 09-01-1757: Geurt Jansen in de Valk onder 
Lunteren met Hendrikje Gerrits, geb onder Ede beide wonende op ’Steenbeek’ onder Lunteren.  
33 Hendrikje Gerrits, geboren omstreeks 1730 in Ede.  
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Uitzoekgegevens ouders Hendrikje: 
 
Waarschijnlijk is zij een dochter van Gerrit Rutgersen van den Hul. De kleinzoon van Gerrit bezat immers Groot 
Steenbeek te Lunteren. Zekerheid is er echter niet gekregen. Hij had voor zover gevonden geen dochter 
Hendrikje. Daarbij: Zijn kinderen zijn geboren in Bennekom en niet in Ede, waar volgens het trouwboek en het 
lidmatenregistervan Lunteren Hendrikje zou zijn geboren. In Bennekom is het doopboek in die periode 
’rommelig’ te noemen. 
 
Ook kan Hendrikje (gezien de naam van de eerste dochter) een dochter zijn van de op 16-05-1728 te Ede 
getrouwde Gerrit Gijsbertse, met Gerritje Hendriks. Zij laten echter in Otterlo dopen (wonende op 
Willickhuijsen):  
01-05-1729 Hendrickijen 
10-06-1732 Cornelia 
Ook is er twijfel bij de vernoeming van Gerritje naar haar moeder, omdat zij geboren zou zijn voor het huwelijk 
van  
Geurt en Hendrikje. 
 
Daarnaast zijn er nog een aantal mogelijkheden omdat ook de naam Aaltje genoemd wordt. 



17 
 

In die kombinatie zijn de volgende gegevens gevonden: 
trouwboek Ede 1719-1740:  
09-05-1738 Gerrit Hendrixe van Manen met Aaltje Hendrix van Veldhuijsen 
trouwboek Lunteren 1710-1740: 
14-06-1721: Gerrit Jansen en Aaltje Wouters, bijde de Valk Lunteren 
trouwboek Bennekom: 
11-04-1723: Gerrit Hendericks en Aaltjen Alberts uyt Wageningsche buurt. 
Religie:   
Lidmaat (Geurt Jansen en Hendrikje Gerritsen worden genoemd in het lidmatenregister van Ede in 1765. 
(Samen met zijn ouders Jan Geurtsen en Beeltje Jans.)) 

  

 
34 Gerrit Hendriksen van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1732 in Bennekom.  
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Redressen 1774: In den tijd van Ds Timmer In het doopboek 24 Febr. 1732 
staat Gerrit S. (=zoon) van Hendrik Jansz en Gerritje Jans. ’t moet zijn Gerrit S. van Hendrik Jan Gerrits en 
Gerritje Jans. Deeze fout hebbe ik hier verbetert op het getuigenis van Gerrit Jansen en Gerritje Mekking 
weduwe van Peter Lammerts welke beide voor mij verklaart hebben zeer wel te weeten dat de vader van 
gemelde geheeten heeft Hendrik Jan Gerrits ook wordt dit nader bevestigt uit de aantekeningen in het 
trouwboek 4 April 1728 en in het doop boek 25 junij 1730, 31 oct 1734, 30 juni 1736, 26 April 1739, 23 oct 1740, 
3 Febr 1743, 28 Aug 1745, 27 oct 1746, 26 April 1750 in welke allen als de man van Gerritje Jans voorkomt 
Hendrik Jan Gerritsen, of zoo als hij anders ook wel genoemt wort Hendrik Jan Mateman of Hendrik Jan van de 
Blaasbalk 
Gerrit is overleden op donderdag 25 februari 1813 in Bennekom, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 
gedaan op zaterdag 27 februari 1813 [bron: overlijdensakte 4]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit waren de 
volgende getuigen aanwezig: Aart van Leeuwen en Hendrik Schilderink.  
Notitie bij Gerrit: Ook gevonden als Geurt Hendriksen en Gerrit Gerritsen. 
Beroep:   
Heetmaaijer

  

Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 4 mei 1760 in Bennekom met de 21-jarige Derkjen Aartsen.  
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Derkjen: Gerrit en Derkjen waren neef en nicht (hun beider moeders waren 
zusters).  
35 Derkjen Aartsen. Zij is gedoopt op zondag 5 april 1739 in Bennekom. Derkjen is overleden op maandag 17 
maart 1800 in Bennekom, 60 jaar oud.  
 
36 Evert Geurtsen Rooseboom. Hij is gedoopt op zondag 3 augustus 1732 in Bennekom. Evert is overleden op 
dinsdag 15 januari 1811 in Bennekom, 78 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19 januari 1811 in Bennekom. 
Beroep:   
Daghuurder 

  

Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 3 februari 1760 in Bennekom met de 25-jarige Anneke Cornelissen van den 
Born. Evert en Anneke gingen op zaterdag 5 januari 1760 in Wageningen in ondertrouw. 
37 Anneke Cornelissen van den Born. Zij is gedoopt op zondag 7 november 1734 in Bennekom. Anneke is 
overleden op zondag 29 maart 1807 in Bennekom, 72 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 2 april 1807 in 
Bennekom. 
Beroep:   
Arbeidster 

  

 
38 Willem Geurtsen van Manen. Hij is gedoopt op zondag 5 december 1723 in Ede. Willem is overleden op 
woensdag 2 september 1789 in Bennekom, 65 jaar oud.  
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 7 november 1751 in Bennekom met de 20-jarige Jenneken Eduarts van 
Manen. Bij het kerkelijk huwelijk van Willem en Jenneken was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Arissen. 
39 Jenneken Eduarts van Manen. Zij is gedoopt op zondag 10 december 1730 in Bennekom. Jenneken is 
overleden op maandag 28 maart 1814 om 02:00 in Bennekom, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 
gedaan op woensdag 30 maart 1814 [bron: overlijdensakte 5]. Bij de overlijdensaangifte van Jenneken waren 
de volgende getuigen aanwezig: Lammert van Bemmel (±1784-1848) en Gijsbert Veenbrink (±1784-1851). 
Beroep:   
Landvrouw [bron: overlijdensakte]
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40 Joost Hulstein. Hij is gedoopt op zondag 7 april 1737 in Arnhem. Joost is overleden op maandag 25 mei 1812 
in Ederveen, Ede, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 27 mei 1812 [bron: 
overlijdensakte 17]. Bij de overlijdensaangifte van Joost waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Jacob 
Kleinhoonte (±1772-1837) en Berend Cornelisse de Bruin (±1776-1829).  
Notitie bij overlijden van Joost: In de (franstalige) overlijdensakte staat dat hij zes volwassen kinderen naliet. In 
de overlijdensakte staat zijn beroep als ’cultivateur’ (=boer/landbouwer). 
Beroepen:   
Landbouwer 

  
  
Landman 

  

Getuige bij: 
27-10-
1771 

   ondertrouw Johannes Matthijs (Jan) Burck (±1738-1823) en Berendina Hulsteijn 
(1738-1820) 

   [broer 
bruid] 

  

Hij trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 5 april 1771 in Rhenen met de 32-jarige Huijbertje Cornelisse. Joost en 
Huijbertje gingen op vrijdag 5 april 1771 in Rhenen in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Joost en Huijbertje: De inschrijving in het trouwboek geeft aan, dat zij in ondertrouw 
zijn gegaan op 5 april 1771 én dat zij getrouwd zijn op 5 april 1771. Waarschijnlijk heeft zich hier bij één van de 
data een verschrijving door de dominee plaats gevonden. De Cunerakerk van Rhenen had toen twee 
predikanten. Dat waren Johan Rabo Metz die van 1734 tot zijn overlijden op 29 april 1780 de gemeente diende 
en Zeno Bachiene, die van oktober 1770 tot 17 april 1774 dominee van Rhenen was. Gegeven het handschrift 
lijkt het dat zij getrouwd zijn door de oude dominee Metz.  
41 Huijbertje Cornelisse, geboren in Achterberg. Zij is gedoopt op woensdag 17 september 1738 in Rhenen.  
Notitie bij de geboorte van Huijbertje: In het doopboek is te zien, dat twee weken voor Huijbertje de dochter 
Hendrina van Jantje van Wijne is gedoopt. We zien hier mooi hoe er door de kerkenraad omgegaan werd met 
de doop van buitenechtelijke kinderen. Vader Hendrik Franszoon Kijser kwam er schijnbaar mee weg, want er 
staat alleen dat Jantje bestraft werd. (Er staat hier ook het mogelijk meervoudige haar, maar de rest van de 
zinsbouw laat zien dat er sprake is van enkelvoud.) 
Huijbertje is overleden op maandag 28 oktober 1811 om 17:00 in Doesburgerbuurt, 73 jaar oud. Van het 
overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1811 [bron: overlijdensakte 39]. Bij de 
overlijdensaangifte van Huijbertje waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Harmsen (Derk) Maris (1768-
1849) en Jan Jacob Kleinhoonte (±1772-1837). Zij is begraven op vrijdag 1 november 1811 in Ede.  
Notitie bij overlijden van Huijbertje: De aangever Derk Maris is één van de directe voorvaderen van Cornelia van 
Roekel (1923-1999). Zijn zoon Willem doet in 1851 aangifte van het overlijden van Jan Joosten Hulstein, de zoon 
van Huijbertje. 
Beroep:   
Landvrouw

  

 
42 Wulf Willemsen. Hij is gedoopt op zondag 8 maart 1733 in Nijkerk. Wulf is overleden op zondag 23 
september 1804, 71 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 28 september 1804 in Nijkerk.  
Notitie bij overlijden van Wulf: Begraven op het kerkhof. Het begraafboek vermeldt dat er kinderen leefden bij 
zijn begrafenis. 
Hij trouwde, 32 jaar oud, op zondag 24 november 1765 in Nijkerk met de 29-jarige Teuntje Barten. Wulf en 
Teuntje gingen op zondag 10 november 1765 in Nijkerk in ondertrouw. 
43 Teuntje Barten. Zij is gedoopt op zondag 4 maart 1736 in Nijkerk. Teuntje is overleden vóór zondag 12 april 
1801, ten hoogste 65 jaar oud.  
Notitie bij overlijden van Teuntje: Mogelijk overleden na de geboorte van Jantje en op 20 april 1779 begraven in 
Nijkerk. 
Notitie bij Teuntje: Werd ook Teuntje Beerten genoemd. 
 
44 Willem Gerritsen van den Berg. Hij is gedoopt op zaterdag 30 augustus 1732 in Amerongen. Willem is 
overleden, 72 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 3 april 1805 in Veenendaal. 
Getuige bij: 
03-02-
1804 

   ondertrouw Willem van den Berg (1767-1806) en Aaltje Jochemsen van Manen 
(1775-1832) [zie 23] 

   [vader 
bruidegom] 

  

Hij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 21 februari 1762 in Amerongen met de 22-jarige Eliesabet (Lijsje) Willems. 
Willem en Lijsje gingen op vrijdag 29 januari 1762 in Amerongen in ondertrouw. 
45 Eliesabet (Lijsje) Willems, geboren in Hoogland. Zij is gedoopt op zondag 12 juli 1739 in Amersfoort. Lijsje is 
overleden op woensdag 15 november 1815 in Veenendaal, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan 
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op vrijdag 17 november 1815 [bron: overlijdensakte 34]. Bij de overlijdensaangifte van Lijsje waren de volgende 
getuigen aanwezig: Cornelis van Kessel (±1764-1848) en Willem van Dijk (1779-1824) [neef].  
Notitie bij overlijden van Lijsje: Volgens de overlijdensakte is zij overleden ’des avonds tusschen zeven en acht 
uren in het huis staand in deze Gemeente, Wijk Stichte in het Zand N 173 
Notitie bij Lijsje: Ook gevonden als Lijsje van Keulhorst. De naam Van Keulhorst is - tot nu toe - inzake Lijsje 
echter alleen gevonden bij de doop van haar kinderen Teuntje en Willem. De naam Keulhorst komt van het 
Amersfoortse Coelhorst. Volgens haar overlijdensakte is zij geboren ’in de Gemeente van het Hogeland’ waar 
het landgoed Coelhorst ligt. 
 
46 Jochem Otten van Maanen, geboren in Meulunteren. Hij is gedoopt op dinsdag 20 februari 1731 in 
Lunteren. Jochem is overleden op woensdag 21 oktober 1807 in Lunteren, 76 jaar oud. Hij is begraven op 
maandag 26 oktober 1807 in Lunteren. 
Beroep:   
Landman

  

Religie: 
vanaf 1759    Nederduits Gereformeerd (Lidmaat wonende in de Lindeboom) [bron: Lidmatenregister Lunteren] 
Getuige bij: 
03-02-
1804 

   ondertrouw Willem van den Berg (1767-1806) en Aaltje Jochemsen van Manen 
(1775-1832) [zie 23] 

   [vader bruid] 
  

11-05-
1804 

   ondertrouw Cornelis Jochemsen van Maanen (1771-1838) en Willempje van de 
Fliert (1775-1855) 

   [vader 
bruidegom] 

  

Jochem trouwde (2), 55 jaar oud, op zondag 11 februari 1787 in Lunteren met Aaltje Jacobze Bos (1769-1823), 
18 jaar oud.  
Hij trouwde (1), 35 jaar oud, op zondag 26 oktober 1766 in Lunteren met de 28-jarige Hendrikje Jansen (zie 47 
hieronder).  
Notitie bij het huwelijk van Jochem en Hendrikje: Trouwboek Lunteren 26-10-1766:  
’Jochem Otthen J.M. aan de Lindeboom met Hendrikje Jansen J.D. op Sweetselaar [zie aantekening 2e huwelijk 
van moeder Jantje Willems] bijde onder Lunteren’.  
47 Hendrikje Jansen. Zij is gedoopt op zondag 6 juli 1738 in Lunteren.  
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Haar ouders woonden bij haar geboorte op de ’Vlierd’. 
Hendrikje is overleden op zaterdag 18 november 1786 in Lunteren, 48 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 24 
november 1786 in Lunteren.  
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Het bij het trouwen van haar kleindochter Willempje van den Berg 
afgegeven ’Extract uit het Dood Register der Gemeente Ede’ vermeld dat zij overleden zou zijn op 8 februari 
1771. Dit betrof echter de inschrijving van het overlijden van haar schoonmoeder, de vrouw van Otto 
Jochemsen, die op 15 februari 1771 begraven is. 
 
48 Ot Jacobse (Otto) Bakkenes. Hij is gedoopt op woensdag 8 maart 1730 in Renswoude.  
Notitie bij de geboorte van Otto: Als plaatsaanduiding staat in het doopboek ’in ’t Dorp’. 
Otto is overleden, 75 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 23 november 1805 in Renswoude.  
Notitie bij overlijden van Otto: begraafregister Renswoude: ’den 23 dito [november] 1805. Is begraven Ot 
Jacobsen op het kerkhof’. Voor wat betreft de persoonlijke registraties van Ot is de naam Bakkenes alleen bij in 
inschrijving in het trouwboek te vinden. Ook niet bij de doop van zijn kinderen. Pas na zijn overlijden komt in 
akten van de burgerlijke stand de naam Bakkenes terug. 
Beroep:   
Dagloner  [bron: huwelijksakte zoon Eevert]
Hij trouwde in Renswoude met Anna Barten (Hanna) van Droffelaar. Otto en Hanna gingen op donderdag 9 
februari 1769 in Renswoude in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Otto en Hanna: De familienaam Van Droffelaar staat hier niet in het trouwboek. 
Waarschijnlijk zijn de meeste kinderen van Ot Jacobse Bakkenes en Anna Barten van Droffelaar jong overleden. 
Van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Renswoude is pas vanaf 9 juni 1784 een begraafboek te 
raadplegen. Van het kerkhof is de registratie vanaf 8 februari 1786 in te zien.  
49 Anna Barten (Hanna) van Droffelaar. Zij is gedoopt op zondag 21 maart 1745 in Renswoude.  
Notitie bij de geboorte van Hanna: Haar ouders woonden ’in ’t Dorp’ Renswoude. 
Notitie bij overlijden van Hanna: Overleden voor 1786. In de huwelijksakte van zoon Eevert staat ’dat de 
Huisvrouw van Ot Jacobse te Renswoude begraven is en dat voor het jaar 1786 geme aantekeninge dood-boek 
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gehoude wierd’. Dit is overgenomen uit een op 2 februari 1812 door de ’Maire van Renswoude’ gelegaliseerde 
verklaring van W. van der Veer, Cornelis Wittvang en A. van Droffelaar. 
 
50 Lammert Lammertsen (Lambert Lambertsen) van den Breul, geboren in Leusden. Hij is gedoopt op vrijdag 6 
september 1737 in Amersfoort.  
Notitie bij de geboorte van Lambert Lambertsen: Het doopboek vermeld niet meer dan het feit dat op 6 
september 1737 te Amersfoort is gedoopt: ’Lammert, zoon van Lammert en Grietje’. [De plaats van geboorte is 
ontleend aan het trouwboek.] De familienamen en/of de patroniemen van de ouders werden zelfs ook niet 
vermeld. De aanduiding van beide voornamen was volgens de predikant schijnbaar voldoende. 
Lambert Lambertsen is overleden vóór zondag 31 januari 1779 in Leusden, ten hoogste 41 jaar oud.  
Notitie bij overlijden van Lambert Lambertsen: Bij de doop van de jongste Lammert wordt aangegeven dat 
vader Lammert al overleden was. In de huwelijksakte van het 2e huwelijk van dochter Fransje staat dat hij in 
Leusden overleden is. 
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 11 oktober 1761 in Barneveld met de 21-jarige Aeltje Willemse (Aeltie) uit 
de Wit. Lambert Lambertsen en Aeltie gingen op donderdag 17 september 1761 in Barneveld in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Lambert Lambertsen en Aeltie: Lambert woonde in Leusbroek, waarbij tevens staat 
vermeld dat hij in Leusden geboren is. Aaltje is geboren in Barneveld en woonde bij haar huwelijk in 
Woudenberg. Naast hun ondertrouw in Barneveld laten zij hun ondertrouw ook in Woudenberg registreren op 
basis van de attestatie van Barneveld op 17 september 1761. Van Woudenberg wordt op 6 oktober 1761 
attestatie gegeven naar Barneveld. [Ten bewijze dat daar de afkondigingen van hun huwelijk zullen hebben 
plaatsgevonden.]  
51 Aeltje Willemse (Aeltie) uit de Wit. Zij is gedoopt op zondag 2 oktober 1740 in Barneveld. Aeltie is 
overleden, 64 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 19 juni 1805 in Woudenberg.  
Notitie bij overlijden van Aeltie: Hier wordt zij gevonden als Aaltje Willemse uit de Wit. Deze ’geslachtsnaam’ 
komt waarschijnlijk van het eigendom wat Lammert Lammertsen kreeg op 1-5-1764 over het Witje, na het 
overlijden van zijn moeder Grietje Jans van Westeneng. [Het betreffende testament is opgemaakt door Notaris 
van Bemmel.] Na het overlijden van Aeltje zou het Witje volgens haar eigen testament in eerste instantie naar 
haar zoon Lammert gaan, maar al snel vinden we zoon Willem Lammertze van den Breul als eigenaar. 
Notitie bij Aeltie: Bij de overlijdensakte van Fransje wordt zij Aaltje van den Broek genoemd. 
Getuige bij:   
geboorteaangifte Aart van den Broek (1771-1850)    [aangetrouwde tante moederszijde] 

  

 
52 Gerrit Hendriksz van Nieburgh. Hij is gedoopt op zondag 10 februari 1732 in Renswoude. Gerrit is overleden 
vóór donderdag 26 oktober 1809, ten hoogste 77 jaar oud.  
Notitie bij Gerrit: Gerrit was landbouwer op Loevesijn te Leusden. 
In 1768 stond hij op de nominatie voor burgemeester. 
Beroep:   
Landbouwer 

  

Hij trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 26 maart 1762 in Woudenberg met de 31-jarige Johanna Thijssen (Hanna) 
van Nieuwenhuijsen.  
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Hanna: Johanna woonde ten tijde van het huwelijk in Leusden.  
53 Johanna Thijssen (Hanna) van Nieuwenhuijsen. Zij is gedoopt op zondag 4 februari 1731 in Woudenberg. 
Hanna is overleden na donderdag 26 oktober 1809, minstens 78 jaar oud.  
Getuige bij: 
06-01-1765    doop Merrigje Hak (geb. 1765) 

    

20-07-1766    doop Lijsbeth Hak (geb. 1766) 
    

08-10-1769    doop Gijsbert Hak (geb. 1769) 
    

 
54 Rijk Janz (Rik) van Egdom. Hij is gedoopt op zondag 14 december 1755 in Woudenberg. Bij de doop van Rik 
was de volgende getuige aanwezig: Errissie Errisdr van Ekeris [tante moederszijde]. Rik is overleden op 
maandag 12 augustus 1833 in Woudenberg, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 
augustus 1833 [bron: overlijdensakte 4].  
Notitie bij overlijden van Rik: Bij het overlijden van Rijk wordt aangegeven dat zijn moeder Johanna van Egdom 
zou zijn geweest. Gegeven de naam van de dochter is hij echter de zoon van de hier vermelde ouders. De in 
Woudenberg gevonden Johanna Cornelissen Egdom (dochter van Cornelis van Egdom en Willemijntje van de 
Vliert) had ongeveer dezelfde leeftijd als Rijk JAnz van Egdom en was gehuwd met Cornelis Arenszen van Ekeris. 
Beroep: 
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Landbouwer (wonende te Maarn (zie notitie huwelijk Willem Lammertsz van den Breul))

  

Rik trouwde (2), 52 jaar oud, op vrijdag 9 december 1808 in Leusden met Maria van Maarn (1760-1822), 48 jaar 
oud.  
Hij trouwde (1), 33 jaar oud, op zondag 9 augustus 1789 in Woudenberg met de 44-jarige Gijsbertje Klaasse 
Veenendaal (zie 55 hieronder). Rik en Gijsbertje gingen op vrijdag 17 juli 1789 in Woudenberg in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Rik en Gijsbertje: Van Rijk en Gijsbertje is slechts één kind gevonden. Wel had 
Gijsbertje uit haar eerste huwelijk kinderen.  
55 Gijsbertje Klaasse Veenendaal. Zij is gedoopt op zondag 25 juli 1745 in Woudenberg. Gijsbertje is weduwe 
van Claas van Barneveld (ovl. vóór 1789), met wie zij trouwde (1), 25 jaar oud, op maandag 1 april 1771 in 
Woudenberg. 
 
56 Aart Jacobsen van de Kaa, geboren op zaterdag 24 september 1746 in Doesburgerachterveen. Hij is 
gedoopt op vrijdag 30 september 1746 in Lunteren. Aart is overleden op donderdag 16 december 1819 om 
01:00 in Lunteren, Ede, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 december 1819 [bron: 
overlijdensakte 113].  
Notitie bij overlijden van Aart: Overleden te zijnen huize zijnde no. 155 
Notitie bij Aart: RA Veluwe, inv.no. 877, kerspel Voorthuizen, fol 45vo, d.d. 20-12-1808: Aart, Geertje en 
Teunisje Jacobsen en Jacob, Huibert, Hendrik, Aaltje en Gijsbertje Jansen, allen erfgenamen van wijlen Hendrik 
Jacobsen, verkopen aan Jacob Jansen Broekhuiz een huis en land te Someren onder Voorthuizen. 
RA Veluwe, inv.no. 816, fol. 26vo, d.d. 4-9-1809; TEunisje Jacobs, weduwe van Jan Peters verkoopt aan Aart 
Jacobsen en zijn erven ¼ part in een erve en goed ... aan de Lunterse Kade ... zijnde nieuw nummer 314, 
behorende ¼ part van ’t zelve reeds aan de koper. 
RA Veluwe, inv.no. 816, fol. 27, d.d. 7-11-1809; Aart Hendriksen en Hendrik Jansen en Gijsbert Jansen, rato 
caverende voor derselve vrouwen Aaltje Jansen, Aaltje Jansen en Kornelia Jansen verkopen aan Aart Jacobsen 
en zijn erven gerechte ¾ part van ¼ part in eergenoemd goed aan de Lunterse Kade. 
In 1812 de naam "Van de Kaa" aangenomen. De familienaam is ontleend aan de Lunterense Kade (of Kaa) in 
het buurtschap Doesburgerachterveen, gelegen tussen Ederveen en Lunteren. 
Successiememorie Willempje van de Zandsteeg, weduwe van Aart van de Kaa, Lunteren d.d. 14-1-1833: ".. dat 
in haar nalatenschap het volgende onroerend goed gevonden wordt: een huis en hof gemerkt letter F no. 68 
met bijbehorende bouw- en weideveld ongeveer 6 bunders groot, gelegen aan de Luntersche Kaade onder Ede, 
Oost Cs van de Voort, Zuid D. Morees ofte wie anders, West Dirk Teseling en Noord de weg of Kaade ..." 
Beroepen:   
Landbouwer 

  
  
Landman 

  

Hij trouwde, 36 jaar oud, op zondag 29 juni 1783 in Lunteren met de 22-jarige 
57 Willempje Derkszen van de Zantsteeg. Zij is gedoopt op woensdag 1 april 1761 in Lunteren. Willempje is 
overleden op dinsdag 6 november 1832 om 21:00 in Lunteren, Ede, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte 
gedaan op woensdag 7 november 1832 [bron: overlijdensakte 146].  
Notitie bij overlijden van Willempje: Overleden ten huize van haar zoon Breunis van de Kaa, letter E no.112 
Notitie bij Willempje: De naam Zantsteeg word na 1810 alleen gevonden bij deze Willempje. Met de naam 
Zandsteeg wordt zij alleen gevonden in de eigen overlijdensakte en die van de jongste zoon Peter. 
Beroep:   
Landvrouw

  

 
58 Jan Willemse van Schadijk, geboren in Wagensveld, Renswoude. Hij is gedoopt op zondag 30 september 
1742 in Renswoude.  
Notitie bij Jan: Alleen bij de dochters Evertje en Jacomijntje wordt de naam Schadijk gevonden. Waarschijnlijk is 
dat in 1812 met al die nieuwe namen even fout gegaan toen deze zussen een maand na elkaar trouwden. Jan 
Willemse wordt ook van Schaik genoemd. 
Hij trouwde, 42 of 43 jaar oud, in 1785 in Renswoude met de 35 of 36-jarige Rikje Jans (Riek) Hugenbosch. Jan 
en Riek gingen op zaterdag 29 januari 1785 in Renswoude in ondertrouw. 
59 Rikje Jans (Riek) Hugenbosch, geboren in Renswoude. Zij is gedoopt op zondag 20 juli 1749 in Renswoude. 
Riek is overleden op dinsdag 18 februari 1840 in Ede, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 
donderdag 20 februari 1840 [bron: overlijdensakte 37]. 
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60 Hendrik Everts van Holland. Hij is gedoopt op zondag 9 januari 1752 in Bennekom. Hendrik is overleden op 
donderdag 7 maart 1822 in Ede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 maart 1822 
[bron: overlijdensakte 34].  
Notitie bij Hendrik: Hendrik Evertsen nam in 1812 te Bennekom de naam "Van Holland" aan [akte 169]. 
Beroep:   
Landbouwer 

  

Hij trouwde met Elske Bongers.  
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Elske: Het huwelijk van Hendrik en Elske is (nog) niet gevonden.  
61 Elske Bongers. Zij is gedoopt op zondag 15 mei 1757 in Velp. Elske is overleden op zondag 13 juni 1819 om 
18:00 in Bennekom, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 juni 1819 [bron: 
overlijdensakte 47]. Bij de overlijdensaangifte van Elske was de volgende getuige aanwezig: Harmen 
Hendriksen van den Heetkamp (1762-1850). 
 
62 Jan Buijs. Hij is gedoopt op zondag 3 oktober 1756 in Bennekom. Jan is overleden op zondag 17 februari 
1828 in Ede, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 februari 1828 [bron: 
overlijdensakte 19]. 
Beroep:   
Landbouwer 

  

Hij trouwde, 32 jaar oud, op zondag 3 mei 1789 in Ede met de 22-jarige Willempje van den Heuvel.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Willempje: Willemtje wordt hier wel Willemtje Jans genoemd. Geboren en 
wonende te Ede. Daarvoor te Bennekom.  
63 Willempje van den Heuvel. Zij is gedoopt op donderdag 1 januari 1767 in Ede.  
Notitie bij de geboorte van Willempje: 01-01-1767 Willempje (onecht) dv Jan Hendrikse en Aaltje Teunisse 
In de voorgaande inschrijving staan erg veel overeenkomsten. Tweede Kerstdag hebben Joost Hendrikse en 
Aartje Teunisse hun dochter Willempje gedoopt. 
In 1780 trouwt een Aaltje Teunisse met Derk Barten. Hiervan wordt geen nageslacht gevonden. De stelling dat 
dit de moeder van Willempje zou zijn zou wel de naam van haar eerste dochter (Derkje) kunnen verklaren. De 
tweede dochter (Grietje) is wel een raadsel. 
Willempje is overleden op woensdag 20 februari 1833 in Lunteren, Ede, 66 jaar oud. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op donderdag 21 februari 1833 [bron: overlijdensakte 26].  
Notitie bij overlijden van Willempje: In de overlijdensakte van Willempje staan de ouders niet vermeld. 
Beroep:   
Landbouwster  [bron: huwelijksakte 06-12-1828 van zoon Rut]

Generatie 7 (oudgrootouders) 

64 Jan Geurtsen. Hij is gedoopt op zondag 26 maart 1713 in Lunteren. 
Religie:   
Lidmaat (Jan Geurtsen wordt genoemd in het lidmatenregister van Ede in 1765. Samen met Beeltje Jans (zijn 
vrouw), Geurt Jansen (zijn zoon) en Hendrikje Gerrits (zijn schoondochter).) 

  

Hij trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 9 maart 1731 in Lunteren met de 25-jarige Beeltjen Jans.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Beeltjen: Hoewel hier aangehouden als dag van trouwen, kan op 9 maart de 
trouwinschrijving hebben plaatsgevonden.  
65 Beeltjen Jans. Zij is gedoopt op zaterdag 26 december 1705 in Lunteren. Beeltjen is overleden op zaterdag 
30 november 1782 in Lunteren, 76 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 5 december 1782 in Lunteren [bron: 
begraafregister Lunteren]. 
Religie:   
Lidmaat (Beeltje Jans wordt genoemd in het lidmatenregister van Ede in 1765. Samen met Jan Geurtsen (haar 
man), Geurt Jansen (haar zoon) en Hendrikje Gerrits (haar schoondochter).) 

  

 
66 [waarschijnlijk] Gerrit Rutgersen van den Hul. Gerrit is weduwnaar van Hendrickjen Bernts (ovl. ±1719), met 
wie hij trouwde (1) op zondag 21 oktober 1708 in Bennekom. 
Hij trouwde (2) op zondag 15 oktober 1719 in Bennekom met [waarschijnlijk] 
67 [waarschijnlijk] Henderijn Henderichs Schouten. 
 
68 Henderick Jan Gerrits Mateman, geboren in Varssevelt.  
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Notitie bij Henderick: In september 1723 is er een grote brand geweest in Varsseveld, waarbij geen enkel huis 
gespaard bleef. Mogelijk dat de vader van Henderick Jan daarna naar Bennekom is gekomen. Ook is een andere 
zoon van deze Gerrit Mateman in Bennekom getrouwd en heeft daar kinderen laten dopen. Toch blijven er in 
Varsseveld diversen die de naam Mateman blijven voeren. In Bennekom komt het gebruik van deze naam echter 
in verval. 
Hij trouwde op zondag 4 april 1728 in Bennekom met de 18-jarige 
69 Gerritje Jansen van den Blaasbalck. Zij is gedoopt op zondag 12 januari 1710 in Bennekom.  
Notitie bij Gerritje: Bij haar huwelijk gevonden als Gartjen Jansen van der Haarbalck. Overigens ook gevonden 
met de naam Gerritjen Jansen van (den) Blaasbalk. Deze laatste naamsaanduiding komt ook twee keer voor bij 
Hendrik Jan Gerritsen van den Blaasbalk. Bij het overlijden van Jan (geboren in 1736?) en de doop van 
Hesselijntje in 1745. De naam Blaasbalck komt ondermeer voor bijde doop van Hermen (24 april 17739), de 
doop van Jenneken (27 novemer 1746). 
 
70 Aart (Arien) Jansen. Hij is gedoopt op zondag 8 september 1709 in Bennekom. 
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 1 november 1732 in Bennekom met de 24-jarige 
71 Marijtje Jansen van Westerveld. Zij is gedoopt op zondag 23 september 1708 in Bennekom. Marijtje is 
overleden op vrijdag 20 mei 1746 in Bennekom, 37 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 24 mei 1746 in 
Bennekom.  
Notitie bij Marijtje: In het doopboek van Bennekom is ook gevonden: 22-03-1733 Maria Ariaan d.v. Claes van 
Ingen en Maria Jansen van Westervelt. Dit kan in theorie wel onze Marijtje Jansen van Westerveld zijn, wanneer 
zij eerder gehuwd is geweest met Claes van Ingen en dat daaruit kort na het (her-)trouwen deze dochter 
geboren zou zijn. 
 
72 Geurt Gerritsen Rooseboom, geboren omstreeks 1700 in Bennekom.  
Notitie bij de geboorte van Geurt: Tussen 1698 en 1706 is het doopboek van Bennekom een rommeltje. Later 
zijn er redressen (aanvullingen en verbeteringen) doorgevoerd, maar deze zijn zeker niet volledig. 
Geurt is overleden op woensdag 17 februari 1773 in Bennekom, ongeveer 73 jaar oud.  
Religie: 
vanaf 1757    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Bennekom] 
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zondag 8 februari 1728 in Bennekom met de ongeveer 28-jarige 
73 Cornelia Everts, geboren omstreeks 1700 in Bennekom.  
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Tussen 1698 en 1706 is het doopboek alleen gevuld met redressen 
(verbeteringen en aanvullingen). 
Cornelia is overleden op dinsdag 1 november 1763 in Bennekom, ongeveer 63 jaar oud.  
 
74 Cornelis Janssen van den Born, geboren in Renkum. Cornelis is overleden op vrijdag 4 mei 1792 in 
Bennekom.  
Notitie bij Cornelis: Cornelis was waarschijnlijk timmerman. Uit de nalatenschap van Geurt Gerritsen en Evertje 
Willems ontvangt Cornelis van de Born 15 guldens en 15 stuivers voor drie doodskisten die hij heeft geleverd. 
Ook komt Cornelis regelmatig voor in de rechterlijke archieven van Veluwe als koper of verkoper van onroerend 
goed. Zo verkopen Cornelis en Sophia op 02-04-1771 een huis, met hof en schuur en een half molder land aan 
Willem van den Born en Maritje Everts voor 650 gulden. Het huis was gelegen even buiten het dorp aan de 
gemene weg. 
Beroep:   
Timmerman

  

Cornelis trouwde (2) op maandag 9 juni 1766 in Renkum met Sophija (Sophia) van Binsbergen (1737-1811), 29 
jaar oud.  
Hij trouwde (1) op zondag 7 december 1732 in Renkum met de 25-jarige Nieske Gerrits van Roekel (zie 75 
hieronder). Cornelis en Nieske gingen op zondag 16 november 1732 in Bennekom in ondertrouw. 
75 Nieske Gerrits van Roekel. Zij is gedoopt op zondag 15 mei 1707 in Bennekom. Nieske is overleden op 
zaterdag 14 mei 1763 in Bennekom, 55 jaar oud.  
Religie: 
vanaf 1731    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Bennekom] 
 
76 Geurt Derksen van Manen. Hij is begraven op vrijdag 24 november 1741 in Ede. 
Religie: 
vanaf 11-04-1735    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Ede] 
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Hij trouwde met Jannetje Jansen.  
Notitie bij het huwelijk van Geurt en Jannetje: Zij woonden in het buurtschap Manen (bij Ede). Waarschijnlijk 
zijn er meer kinderen geweest, die vóór 1715 geboren zijn. De oudste vermelding in het doopboek van Ede is van 
01 juli 1715. Het trouwboek Ede wat bekend is start in 1719.  
77 Jannetje Jansen. Zij is begraven op zondag 30 oktober 1740 in Ede. 
 
78 Eduart Janssen van Manen.  
Notitie bij de geboorte van Eduart: De oudste vermelding in het doopboek Bennekom is van 1688. 
Eduart is overleden op maandag 12 mei 1749 in Bennekom.  
Notitie bij overlijden van Eduart: De nalatenschap van Eduard Jansen van Maanen is ingeschreven op 18-3-1771 
en het magescheid dateert van 2-5-1771. [Bron: ORA van Veluwe nr. 513, fol. 107.] 
Religie: 
vanaf 12-04-
1716  

   Lidmaat (Hij huurde de plaats nummer 130 in de Hervormde 
Kerk van Bennekom.) 

 [bron: Lidmatenregister 
Bennekom] 

Hij trouwde op maandag 19 oktober 1722 in Bennekom met Catrina Jansen (Kaatje) van Manen. Bij het 
kerkelijk huwelijk van Eduart en Kaatje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Arissen. 
79 Catrina Jansen (Kaatje) van Manen. Kaatje is overleden op vrijdag 24 april 1772 in Bennekom. Zij is 
begraven op dinsdag 28 april 1772 in Bennekom. 
Religie: 
vanaf 05-04-1744    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Bennekom] 
 
80 Wolter Everts (Wouter) Hulstein. Hij is gedoopt op dinsdag 22 oktober 1709 in Arnhem. Wouter is 
overleden, 83 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 28 september 1793 in Arnhem.  
Notitie bij Wouter: Wouter was pachter van de hoeve "het Lange Water" behorende tot Klarenbeek. Het was 
een grote hoeve, die gedeeltelijk onder Arnhem viel. Hieronder viel Lange Waters Boschje of de Grote Els, St. 
Nicolaasweide, een gedeelte van de Rosendaalsche weide, het bouwland Seppelsgat, Slangenkamp, Bergkamp, 
Heetkamp, de Breede Eng en andere stukken. Het grensde aan de Broeckhuisense Kamp. 
Beroep:   
Landbouwer 

  

Wouter trouwde (2), 33 jaar oud, op zondag 5 mei 1743 in Arnhem met Marijken Berends (1701-1783), 42 jaar 
oud. Wouter trouwde (3), 77 jaar oud, op dinsdag 14 november 1786 in Arnhem met Johanna Goldstein (ovl. 
1795).  
Hij trouwde (1), 22 jaar oud, op zondag 16 maart 1732 in Arnhem met de 20-jarige Marija Joosten (Maria) 
Elings (zie 81 hieronder). Wouter en Maria gingen op zaterdag 1 maart 1732 in Velp in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Wouter en Maria: Na het huwelijk is attestatie gegeven naar Velp, waar zij ook in 
ondertrouw zijn gegaan volgens het attest van dominee Brouwer van Velp.  
81 Marija Joosten (Maria) Elings. Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1712 in Velp. Maria is overleden, 30 jaar 
oud. Zij is begraven op donderdag 7 februari 1743 in Velp [bron: Begraafboek Arnhem]. 
 
82 Cornelis Hendriksen, geboren in Achterberg. Hij is gedoopt op zondag 13 september 1676 in Rhenen. 
Hij trouwde, 45 jaar oud, op zondag 7 december 1721 in Rhenen met Claasje Hendrikse. Cornelis en Claasje 
gingen op donderdag 20 november 1721 in Rhenen in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Claasje: Bij de doopinschrijvingen van hun kinderen vinden we 
regelmatig de tekst ’haar dogter’ of ’haar soon’. Hierbij wordt niet zo zeer de enkelvoudige verwijzing naar 
Claasje of Klaasje bedoeld. ’Haar’ werd in die tijd in de nederlandse taal ook gebruikt voor het meervoudige 
’hun’.  
83 Claasje Hendrikse, geboren in Achterberg.  
Notitie bij de geboorte van Claasje: In het (originele) doopboek van Rhenen over de periode 1689-1696 geen 
doop van een Claasje of Klaasje gevonden. Ook in de omliggende plaatsen (Zuidoost Utrecht of Gelderland) 
geen Claasje als dochter van Hendrik gevonden. Mogelijke ouders dopende te Rhenen: Hendrik Janssen en 
Jantje Gijsberts. Van deze ouders alleen in Rhenen gevonden de doop van zoon Caspar op 26 oktober 1701. 
Daarbij is in het doopboek in die periode nog niets toegevoegd als verwijzing naar Achterberg. 
 
84 Willem Janssen. Hij is gedoopt op maandag 31 mei 1700 in Voorthuizen. 
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zondag 15 oktober 1724 in Voorthuizen met de 24-jarige 
85 Truijtjen (Trijntje) Wulven. Zij is gedoopt op woensdag 16 juni 1700 in Voorthuizen.  
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Notitie bij de geboorte van Trijntje: Zij is - waarschijnlijk - 16 dagen na haar aanstaande echtgenoot gedoopt. 
Hoewel er geen naam van de dochter van Wulf en Henrikje wordt vermeld, moet dit de doopinschrijving zijn van 
de dochter die we met de naam Truijtjen in het trouwboek van Voorthuizen vinden. 
 
86 Beerdt (Baart) Jansen. Hij is gedoopt op zondag 25 augustus 1686 in Nijkerk. 
Hij trouwde, 35 jaar oud, op zondag 9 november 1721 in Voorthuizen met Henderikje Reijmers. Baart en 
Henderikje gingen op zaterdag 25 oktober 1721 in Nijkerk in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Baart en Henderikje: Attestatie van Nijkerk naar Voorthuizen d.d. 9 november 1721. 
Trouwboek Voorthuizen: ’1721: Beert Jansen j.m. van Nijkerk 8 Hendrikjen Reijmerts j.d. van ter Schuur onder 
Voorthuijsen ing. 09-11-1721’.  
87 Henderikje Reijmers, geboren in Terschuur.  
Notitie bij de geboorte van Henderikje: Uit de eerste 7 jaren van het huwelijk van haar ouders zijn er geen 
dopen van kinderen van Reijmert en Teuntjen gevonden. Hoewel er zeer waarschijnlijk wel kinderen geboren 
zijn, werden deze elders of niet gedoopt. De eerste doop in Voorthuizen van hen vinden we pas in november 
1700 nadat vader Reijmert op 12 mei 1700 als lidmaat wa aangenomen. Hoewel hij in 1693 in de kerk getrouwd 
is, is Reijmert op latere leeftijd pas toegetreden tot het lidmaatschap van de kerk. Er zijn overigens in de periode 
tussen het vertrek (naar Koudekerke) van dominee Gualt Holtius en de komst van dominee Rich. Carolinus in 
1698 op 8 maart 1696 te Voorthuizen ’Twee kinderen van Heidens’ gedoopt. Met de komst van de nieuwe 
predikant is er waarschijnlijk sprake van een ’hernieuwde kerstening’ van de bevolking van Voorthuizen en 
schijnbaar ook van Terschuur. 
Notitie bij Henderikje: Werd ook Rengers genoemd. 
Religie: 
vanaf 01-04-1722    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Nijkerk] 
 
88 Gerrit Willemsen van den Bergh, geboren in Amerongen.  
Notitie bij Gerrit: In de lijst van lidmaten bij de aanvang van de dienst van dominee T.A. Clarissen op 15 juli 1764 
staat wel een Gerrit van den Berg. Overige gegevens ontbreken. Evenals de naam van zijn echtgenote. Mogelijk 
is zij voor die tijd al overleden. Gelijk moet worden aangetekend, dat in die tijd ook Gerrit van den Bergh die 
gehuwd was met Wijntje van Beek zijn kinderen in Amerongen laat dopen, terwijl ook een op 20 februari 1735 
gedoopte Gerrit Henrik van den Berg (zoon van Andries Janse van den Berg en Henderijntje Henrikse van de 
Kruishorst) in 1771 te Amerongen trouwde met Maria van Boven. 
Hij trouwde op zondag 26 september 1723 in Amerongen met de ongeveer 21-jarige Theuntje Jans (Teuntje) 
van Dijk.  
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Teuntje: Beide woonden bij het huwelijk te Amerongen. Volgens 
genealogiezuidoostutrecht.org staat in het trouwboek dat Gerrit in Amerongen en Theuntje in Kockengen 
geboren zou zijn. In het door mij geraadpleegde trouwboek vind ik die gegevens niet. In het geraadpleegde 
trouwboek is wel het gegeven gevonden: ’Beijde woonende onder Amerongen aan den dwarsdijk’.  
89 Theuntje Jans (Teuntje) van Dijk, geboren omstreeks 1702.  
Notitie bij de geboorte van Teuntje: In het originele doopboek van Kockengen is in de betreffende periode geen 
doop van een Teuntje Jans te vinden. 
--- 
De opgenomen ouders zijn niet meer dan een mogelijkheid en daarom nog niet verder uitgewerkt. 
 
90 Willem Dirks. Willem is weduwnaar van Caatje Gerrits. 
Hij trouwde (2) op vrijdag 31 oktober 1738 in Amersfoort met Gijsbertjen Everts (zie 91 hieronder). Willem en 
Gijsbertjen gingen op vrijdag 10 oktober 1738 in Amersfoort in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Willem en Gijsbertjen: Willem kwam van oorsprong uit Leusden en beide waren ten 
tijde van hun huwelijk ’van het Hoogelant’.  
In Hoogland (bij Amersfoort was ook het landgoed met het kasteel Coelhorst. Dit kasteel heeft gestaan ten 
noordwesten van Amersfoort langs de rivier de Eem, en wordt ook wel Keulhorst genoemd. Wanneer het kasteel 
gebouwd is, is niet duidelijk. De oudste vermelding dateert uit 1253. In dat jaar worden de Lockhorster 
goederen verdeeld en Jan van Lockhorst krijgt van zijn neef Adam van Lockhorst Coelhorst in leen. Coelhorst is 
nimmer als ridderhofstad erkend.  
91 Gijsbertjen Everts. Gijsbertjen is weduwe van Elbert Thunissen Verborgt. 
 
92 Otto Jochemse van Manen. Otto is overleden op dinsdag 9 december 1783 in Lunteren. Hij is begraven op 
maandag 15 december 1783 in Lunteren. 
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Religie: 
vanaf 1761    Nederduits Gereformeerd (Lidmaat) [bron: Lidmatenregister Lunteren]
Hij trouwde op zaterdag 19 februari 1724 in Lunteren met de 29-jarige Aaltje Brantsen.  
Notitie bij het huwelijk van Otto en Aaltje: Beide ten tijde van huwelijk wonende te Meulunteren. 
--- 
Bij de doop van hun zoon Jacob komt voor het eerst de verwijzing naar ’Lindeboom’ bij de dopen van de 
kinderen uit het gezin van Otto en Aaltje. Bij voorgaande inschrijvingen vinden we veelal de verwijzing naar 
Meulunteren. Dit laatste (Meulunteren) vinden we ook bij de jongste dochter Brandje in het doopboek. 
Waarschijnlijk woonde zij al langere tijd op de boerderij annex herberg ’De Lindeboom’. 
Herberg De Lindeboom aan de Hessenweg in Meulunteren wordt al in een transportakte van 1621 genoemd. De 
Lindeboom lag, als laatste stop voor een belangrijk kruispunt van diverse Hessensporen, midden in het ’woest 
en ledig land’ van de Veluwe, aan de voet van de Lindeboomberg. Deze Lindeboomberg ligt op het snijpunt van 
2 stuwwallen en was, naar alle waarschijnlijkheid in vroeger tijd een oeroude cultusplaats. Mogelijk heeft er een 
rechtslinde gestaan en zou het een plek voor openlucht bijeenkomsten geweest zijn waarvan de voortzetting 
veel later in herberg de Lindeboom zou zijn geweest. De lindeboom werd ook afgebeeld in een gevelsteen die in 
de voorgevel van de oude Herberg De Lindeboom voor 1898 gezeten heeft en de volgende tekst bevatte: 
Den Lindeboom die ghij hier siet 
Die kan u niet vermaecken 
Maar komt er in en proeft mijn nat 
Dat sal u beeter smaecken. 
Aan de overkant van de weg stond een grote doorrijschuur waarin de Hessenwagens ‘s nachts gestald werden, 
om de volgende dag hun reis te vervolgen via Barneveld naar Amersfoort. Dit moet een enorme grote schuur 
geweest zijn. Volgens de overlevering konden er wel drie wagens tegelijk in gestald worden. Na de sloop zijn de 
gebinten van deze oude schuur nog gebruikt bij de bouw van een kleine schuur naast het bestaande huis. Op de 
kadastrale kaart van 1832 is deze enorme schuur duidelijk te zien. Ook vallen twee uitbouwtjes aan het voorhuis 
van de boerderij te onderscheiden. Blijkbaar was het woongedeelte uitgebreid met een gelagkamer waar de 
“voerlui” konden eten en drinken. Verder zien we een schaapskooi, een schuurtje of bakhuis en twee 
hooibergen. Niet alleen Hessenvoerlieden kwam men in de Lindeboom tegen. Ook de buurtmeesters en de 
scheuter konden de herberg vinden en er werden regelmatig houtverkopingen en soms zelfs een rechtszaak 
gehouden. Omstreeks 1720 was ene Gerrit Aartsen enkele jaren herbergier in ’De Lindeboom’. Later stond hij 
bekend als Gerrit Lindeboom. (Zijn kleinzoon, die ook Gerrit heette, nam in 1812, toen iedereen een achternaam 
moest hebben, officieel de naam ’Lindeboom’ aan, maar hij was toen waarschijnlijk niet woonachtig op de 
Lindeboom.) Mogelijk heeft namelijk Otto Jochemse het huis met daarin de herberg aan de Hessenweg van de 
oudste Gerrit Lindeboom overgenomen. Bij de doop van zijn zoon Jacob en kleinkinderen (kinderen van zoon 
Jochem Otten van Maanen) vinden we de toevoeging ’(op/in de) Lindeboom’. In 1832 is Jakob Gerritsen van den 
Top die gehuwd was met Willempje Jochemse van Manen (de op donderdag 11 mei 1797 in Lunteren geboren 
dochter van Jochem Otten van Maanen en Aaltje Jacobze Bos) eigenaar van De Lindeboom. Hij is de laatste 
herbergier geweest die het Hessenvervoer nog in alle hevigheid meemaakte. Omstreeks 1850 kwam er 
langzaamaan een einde aan het passeren van de Hessenwagens en wisselde het pand regelmatig van eigenaar. 
In 1892 werd het pand verkocht aan Hendrik Pothoven maar die zou er nooit wonen. Het oude huis kwam leeg 
te staan tot het in 1898 in handen kwam van notaris Wilbrink. Hij liet de oude herberg slopen en liet een 
ontwerp tekenen voor een nieuw boerderijtje. Aan het eind van 1899 werd het opgeleverd met in de gevel een 
nieuwe gevelsteen met de afbeelding van een lindeboom en de tekst “De Lindeboom 1899”. 
[bron: http://www.de-veluwenaar.nl/2015/02/19/gevelsteen-van-de-lindeboom-behouden/]  
93 Aaltje Brantsen. Zij is gedoopt op donderdag 17 februari 1695 in Lunteren. Aaltje is overleden op vrijdag 8 
februari 1771 in Lunteren, 75 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 15 februari 1771 in Lunteren. Aaltje is weduwe 
van Goosen Reijerse (1680-vóór 1724), met wie zij trouwde (1), 25 jaar oud, op zaterdag 3 augustus 1720 in 
Lunteren. 
 
94 Jan Petersen. Jan is overleden vóór zondag 9 juni 1754.  
Notitie bij Jan: In het lidmatenregister van Lunteren vinden we de aantekening dat op 22 april 1707 Frerick 
Hermsen - Peter Jansens neef - tot lidmaat in de kerkelijke gemeente van Lunteren is aangenomen. De hier 
genoemde Peter Janssen zou de vader van Jan Petersen kunnen zijn. 
Hij trouwde met Jantjen (Jantje) Willems.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jantje: Huwelijk (nog) niet gevonden. Daarmee ook de afkomst van Jan 
Peterz(e) onzeker. Ook zoeken naar Vlierd/Flierd/Vliert/Fliert/Vlier/Flier levert nog geen uitkomsten. Gegeven 
het feit dat Jantjen op Sweetselaar geboren zou zijn, is een huwelijk in Lunteren het meest aannemelijk.Tussen 
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16 juli 1735 en december 1736 is in het trouwboek van Lunteren niets ingevuld. (De inschrijving van december 
1736 is ook niet van een datum voorzien en betreft een aantekening voor wat betreft de benoeming van 
diakenen.) Dit betreft de periode van net voor het overlijden van dominee Everhardus van den Broek (overleden 
in september 1739) en bet begin van de bediening door dominee Dirk Suermondt (intrede 11 november 1736). 
---  
In de betreffende periode was het trouwboek van Bennekom ook onvolledig. Schijnbaar heeft men in de periode 
tussen de op 26 mei 1736 overleden dominee Georgius Timmer en de op 4 augustus 1737 aangetreden dominee 
Henricus Hofman nagelaten goede administratie te voeren. Ook uit de periode van dominee Timmer moesten 
een aantal correcties worden doorgevoerd. Later zijn deze huwelijken alsnog opgenomen. Eén van die 
huwelijken was dat van de in Bennekom geboren Jacob Petersen en Derkje Jans van Driel van Oosterhout, die 
’omtrent de rogbouw in het bovengemelde jaar [1737] met alkander in den Egt verbonden zijn’. Deze Jacob en 
Derkje worden genoemd in het doopboek van Lunteren. Van deze Jacob is echter geen broer Jan gevonden en de 
naam van de moeder van deze Jacob is ook niet terug te herleiden naar de kinderen van Jan Petersen en Jantje 
Willems.  
95 Jantjen (Jantje) Willems. Zij is gedoopt op zondag 11 maart 1714 in Lunteren. Jantje is overleden op dinsdag 
18 mei 1779 in Lunteren, 65 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 21 mei 1779 in Lunteren.  
Notitie bij overlijden van Jantje: Zij is overleden tussen 1763 (lidmatenregister) en 1795 (overlijden echtgenoot 
Teunis). Overlijden en begraven niet 100% zeker, omdat er meerdere Jantje Willemsen waren die in die tijd in 
Lunteren man en kinderen konden nalaten. 
Religie:   
Nederduits Gereformeerd (Lidmaat in 1763, wonende op Sweetselaar.)  [bron: Lidmatenregister Lunteren]
Jantje trouwde (2), 40 jaar oud, op zondag 9 juni 1754 in Lunteren met Teunis Gerritsen (1722-1795), 32 jaar 
oud.  
 
96 Jacob Hendricksen Bakkenes. Hij is gedoopt op donderdag 22 januari 1688 in Lunteren. 
Beroep:   
Hospes (in de herberg "Het Statenwapen" te Renswoude)

  

Hij ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op zondag 24 december 1713 in Lunteren met Aalbertje Gijsberts Mulders.  
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Aalbertje: Jacob kwam van Sweetselaar. Zijn vader had kort na zijn 
geboorte, op 29 januari 1689, een deel van Sweetselaar gekocht. Aalbetjen kwam van Renswoude. De 
trouwboeken van Renswoude hebben een hiaat voor de jaren 1713 tot 1722. Dit heeft waarschijnlijk dezelfde 
reden gehad als hieronder beschreven voor wat betreft het doopboek. 
--- 
Na hun huwelijk vestigen zij zich in Renswoude. Tussen hun trouwen en de geboorte van Hendrikje in 1716 
kunnen er meer kinderen geboren zijn. Het kerkboek van dominee Henricus Cuilenburgh dit van 1669 tot 27 
september 1721 (52 jaar!!!) de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Renswoude diende was in het einde 
van zijn ambtsperiode een rommeltje geworden. We vinden in het oudste te raadplegen doopboek de volgende 
aantekening: 
’Vermits de E. KKraad bij nauwkeurig onderzoek van ’t oude verwarde kkeboek [kerkboek] ontdekt had, dat 
hetzelve, ten opzigt der Dopelingen, ...... en het nieuwe Zijn aanvang neemt met de 16 maart 1722 [Inmiddels 
was de periode dat dominee Wilhelmus van Ellinkhuizen was begonnen gestart en zijn doopboek begon met de 
eerste aantekening van 26 april 1722.] en er dus (wegens de hoge ouderdom van van D. [dominee] Cuijlenborg, 
of anderszints geen aantekening van kinderen te vinde was omtrent zeven jaren achter een, zo heeft dezelve [de 
kerkenraad] (op verzoek, van volg ouders & vrinden, ...) ten hoogste nodig geoordeelt, dat ..., na drie 
voorgaande bekentmakingen van de Predik=stoel, een tijd zoude stelen, waar in de belanghebbende ouders, 
vrinden of kinderen, zig konden addresseren aan de E. kkraad, om de geboorte-tijd der niet aangetekende 
kinderen op te geven, volgens hundige aantekening, of beste wetenschap en dezelve in dit nieuwe kkeboek te 
laten inschrijven’. Vevolgens beschreef men de procedure waarbinnen deze vastlegging kon plaatsvinden en 
werd de uitwerking van deze lijst zo ver mogelijk vastgelegd. Lang niet alle kinderen zullen zijn opgenomen. Veel 
van de toen inmiddels overledenen zullen waarschijnlijk ontbreken en mogelijk waren sommige ouders met hun 
kinderen alweer uit Renswoude vertrokken. Deze aantekening dateert van 21 januari 1744. Een niet geheel 
onlogisch geheel, omdat degene die wenste te trouwen een doopcedul nodig kon hebben. Dit zal hiervoor ook 
wel de nodige toestanden opgeleverd hebben. De kerkeraad heeft tenslotte besloten om de geboortetijd te 
laten noteren. Dit gegeven is nadrukkelijk in de tekst onderstreept. De dopen van de oudste vier [bekende en in 
1744 nog levende] kinderen van Jacob en Aalbertje zijn dus niet bekend, maar wel de geboortetijd volgens deze 
lijst. 
In deze lijst vinden we de familienamennamen van Jacob en Aalbertje; Bakkenes & Mulders. 
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Als NB is door de kerkenraad toegevoegd: ’De doop van alle de bovenstaande kinderen is kort na hunne 
geboorte (welke de ouders alleen opgegeven hebben) in de kerk van Renswoude geschied’.  
97 Aalbertje Gijsberts Mulders.  
Notitie bij de geboorte van Aalbertje: De doop of geboorte van Aalbertje is (nog) niet gevonden. Zij is 
meermalen gevonden als Aalbertje Gijsberts, maar in de recontructie van het doopboek rond haar oudste vier 
kinderen wordt zij in 1744 Aalbertje Gijsberts Mulders genoemd. Net als bij haar zus Jannetje zal daarmee 
gedoeld zijn op het beroep van haar vader; ’van de Mulder [=molenaar]. Als molenaar liet in Renswoude 
Gijsbert Geurts kinderen dopen. Echter is over de logische geboorteperiode van Aalbertje (op basis van haar 
huwelijk en de leeftijd van haar kinderen is dat ca. 1685-1697) geen doop of geboorte van Aalbertje als dochter 
van een Gijsbert in Renswoude, Lunteren, Barneveld of Kootwijk gevonden. De naam van de tweede dochter 
doet vermoeden dat haar moeder een Jannetje geweest moet zijn, wat weer klopt met de naam van de tweede 
vrouw van deze molenaar Gijsbert Geurts. 
---- 
Andere genealogen gaan uit van de doop van Albertje op 7 februari 1697 als dochter van Willem Gijsbertsz. 
Deze Willem had - onder andere - ook een dochter Jantje die gedoopt werd op 8 januari 1702. De doop van deze 
Albertje lijkt qua leeftijd te kunnen kloppen en deze Willem Gijsbertsz was met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid de in 1674 gedoopte zoon van Gijsbert Geurts. Het is echter niet waarschijnlijk dat Albertje 
het patroniem van haar grootvader zou voeren, waarbij ook nog komt dat haar zus Jannetje Gijsberts Mulders 
dan wel op zeer jonge leeftijd kinderen zou hebben gekregen. Dochter Jantje van Willem Gijsbertsz trouwde in 
haar eerste van drie huwelijken als 21-jarige op 7 november 1723 met Gerard (Gerrit) Rochusse van de Meer uit 
Doorn. We vinden haar als Jannigje Willems Barlo. 
Getuige bij: 
17-12-1751    ondertrouw Evert Rijke (geb. ±1718) en Jannetje Bakkenes (1718-1793)    [moeder bruid]

  

 
98 Bart Jansze van Droffelaar, geboren in november 1721 in Renswoude.  
Notitie bij de geboorte van Bart: Zie de notitie bij het huwelijk van zijn ouders. De doop van Bart werd te 
Renswoude ingeschreven op 02-11-1744 omdat in 1721 verzuimd was de doop te registreren. Bij deze 
inschrijving wordt de familienaam van zijn vader niet vermeld. Wel die van zijn moeder. Opvallend - maar niet 
vreemd - is, dat deze correctie plaats heeft gevonden net voor zijn eerste huwelijk. 
Bart is overleden, 64 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 14 april 1786 in Renswoude.  
Notitie bij overlijden van Bart: Begraven in de kerk van Renswoude ’Binnen de Pijlaren’ in graf nr. 65. Bij zijn 
overlijden wordt wel de naam ’Van Droffelaar’ gevonden. In eerdere inschrijvingen van de kerkboeken van 
Renswoude is die naam (nog) niet bij hem gevonden. Wel bij dit overlijden en bij inschrijvingen en akten rond 
zijn kinderen. 
Bart is weduwnaar van Geertrudis (Geertruijd) van Mensborgh (geb. 1735). 
Hij trouwde (2), 23 jaar oud, op zondag 20 december 1744 in Renswoude met de 22-jarige Jacobje Jansz 
(Japikje) Overvest (zie 99 hieronder). Bart en Japikje gingen op donderdag 26 november 1744 in Renswoude in 
ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Bart en Japikje: De familienaam van Droffelaar vinden we niet bij deze 
huwelijksinschrijving. Wel de naam ’Overvest’ [zonder van]. Bart was geboren en woonde nog in Renswoude. 
Japikje woonde ook in Renswoude, maar er werd - terecht- vermeld dat zij geboren was in Maarsbergen. Zij is 
echter gedoopt in Leersum. 
--- 
In overlijdensakten van hun kinderen staat dat zij van beroep ’Boerderij’ waren.  
99 Jacobje Jansz (Japikje) Overvest, geboren in Maarsbergen, stiefdochter van Jan Jansen van Overvest. Zij is 
gedoopt op zondag 15 maart 1722 in Leersum.  
Notitie bij de geboorte van Japikje: In onecht geboren bij Cornelia Willems. Bij het huwelijk van haar ouders is - 
zoals vaker in die tijd - geen enkele vermelding te vinden van haar wettiging. Later voert zij echter wel de naam 
van haar (stief-)vader. Gegeven de lange tijd tussen haar geboorte en het huwelijk van haar moeder is niet vast 
te stellen of haar stiefvader ook haar biologische vader was. Waarschijnlijk niet. 
Notitie bij overlijden van Japikje: Het bekende begraafregister begint pas in 1786. De gravenadministratie is 
opgezet in 1784. Zij is overleden na de doop van haar jongste zoon Jan op 4 maart 1763, maar in ieder geval 
voor 26 november 1770. 
 
100 Lammert Jansz van den Brul, geboren in Leusbroek.  
Notitie bij overlijden van Lammert: Van 
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Hij trouwde op zondag 15 januari 1736 in Amersfoort met Grietje Jansz Westeneng. Lammert en Grietje gingen 
op vrijdag 30 december 1735 in Amersfoort in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Lammert en Grietje: Lammert Jansz van den Brul kwam van Leusbroek en Grietje 
Jansz woonde onder Leusden.  
--- 
Van dit echtpaar is slechts één kind gevonden, waarbij bij de doopinschrijving slechts volstaan wordt met het 
gegeven dat dit een kind was van Lammert en Grietje (zonder verdere aanduidingen van patroniemen of 
geslachtsnamen).  
101 Grietje Jansz Westeneng, geboren in Leusden. Grietje is overleden vóór maandag 6 februari 1764.  
Notitie bij Grietje: Ook gevonden als Grietje van den Broek (huwelijksbijlagen kleinzoon Willem Lammertze van 
den Breul). 
Grietje trouwde (2) op zondag 6 december 1744 in Amersfoort met Aart Dirks van de Wetering.  
 
102 Willem Willemse.  
Notitie bij overlijden van Willem: Er zijn twee inschrijvingen van het begraven rond Willem Willems Engelsman 
(één van beiden waarschijnlijk betreffende zijn echtgenote Fransje Peters) met de data 6 februari 1777 en 16 
november 1786. 
Notitie bij Willem: Ook gevonden als Willem van den Glind (huwelijksbijlagen kleinzoon Willem Lammertze van 
den Breul). 
Hij trouwde met Fransje Peters.  
Notitie bij het huwelijk van Willem en Fransje: Willem Willemsen & Fransje Peters zijn wegens ontfangen 
penningen schuldig aan Aert Aertsen Jonkman. 
betreft: een capitaele somma van twee hondert caroly guldens. 
Onderpand: een stuck bouwland groot ongeveer drie schepel gesaaij genaamt het Engetjen, met het hofjen 
daerbij gelegen, alsmede nogh een stuck lands groot omtrent twee schepel gesaaijs genaemt ’t Breetjen, alles 
gehoord hebbende onder ’t erff en goed den kleijnen Brijler, soo bij der comparanten vader Willem Hendriksen 
Engelsman nagelaten is, waeruijt deselve gedeijlt en aen de comparanten bij magescheijdt met sijn suster 
Gijsbertjen Willems over haer vaderlijken boedel opgerigt zijn ten deel gevallen. Zijnde aen het Engetjen ten 
oosten den dwarsakker van Cornelis Arissen, ten westen het huijs en den hoffstede van den kleijnen Brijler 
voornoemt nu des comparants suster Gijsbertjen Willems en haer man toebehorende, ten zuijden het voorseijde 
alhier mede verbonden hofjen en ten noorden het Engetjen van de weduwe en erffgenamen van Beert 
Deeuwsen naast aangelandt is; en aen t Breetjen ten oosten ’t plaggevelt bij ’t goedt daer de weduwe van 
Willem Lubbertsen woont, ten westen de weduwe van Beert Deeuwsen met haar Breetjen, ten zuijden het 
voorste Sprakelaer van Cornelis Arissen en ten noorden de erffgenaemen van Gerrit Hendriksen met haer 
Breetjen, zijnde alles gelegen in de Buijrschap Glinde en bij de comparanten selfs gebruijkt wordende. 
geroijeert den 28 februari 1739. 
[Bron: ORA 0203, boek 836, Buurtschap Glinde, folio 602° t/m 603°, dd. 06-12-1735.]  
103 Fransje Peters.  
Notitie bij Fransje: Ook gevonden als Fransje Willems (huwelijksbijlagen kleinzoon Willem Lammertze van den 
Breul). 
 
104 Hendrick Hendricksen. Hij is gedoopt op woensdag 21 april 1700 in Renswoude.  
Notitie bij Hendrick: Toen hij in 1752 naar Ede vertrok, nam Hendrik Hendriksen de naam van de hofstede mee 
als familienaam. 
Beroep: 
van 1732 tot 1752    Landbouwer (op de hofstede Nijburg te Renswoude)

  

Hij trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 9 mei 1727 in Renswoude met de 21-jarige 
105 Fransje Gerritsen van Dikrijst. Zij is gedoopt op zondag 14 maart 1706 in Renswoude. 
 
106 Tijs Barten. Hij is gedoopt op zondag 28 mei 1702 in Woudenberg. Bij de doop van Tijs was de volgende 
getuige aanwezig: Neeltje Antonisz [tante moederszijde].  
Notitie bij Tijs: Bij zijn eerste huwelijk werd hij Tijs Barten van de Maat genoemd. Bij gegevens van zijn broers en 
zusters duikt de naam van de Lagemaat op. 
Tijs is weduwnaar van Egbertje Tijmenz (ovl. 1728), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op zondag 5 mei 1726 
in De Bilt. 
Hij trouwde (2), 27 of 28 jaar oud, in 1730 in Rhenen of Doorn met Geertje Willems (zie 107 hieronder). Tijs en 
Geertje gingen op woensdag 15 maart 1730 in Rhenen in ondertrouw.  
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Notitie bij het huwelijk van Tijs en Geertje: Volgens de gegevens van het trouwboek Rhenen woonde Tijs in 
Doorn en was Geertje geboren in Achterberg en woonde zij voorheen in Amerongen.  
107 Geertje Willems, geboren in Achterberg.  
Notitie bij de geboorte van Geertje: Niet gevonden in Amerongen, Rhenen of Veenendaal. 
 
108 Jan Rijksen van Egdom. Hij is gedoopt op zondag 28 november 1706 in Scherpenzeel.  
Notitie bij de geboorte van Jan: geboren op Klein Lambalgen 
Jan is overleden, 64 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 3 januari 1771 in Woudenberg.  
Notitie bij Jan: In het gezin van Jan waren twee zoons met die naam die elk ook huwden. De reden van dezee 
dubbele vernoeming is onduidelijk. 
Dit kan betekenen dat deze Jan qua doopdatum gewisseld moet worden met zijn jongere broer. Er is voor 
gekozen dat de oudste Jan als eerste een kind heeft gekregen. 
Zelf had Jan ook twee dochters, die qua naam makkelijk verward konden worden. Marritje (Martie) en Maria. 
Marritje werd bijvoorbeeld bij de doop van haar zoon Tijs ook Maria genoemd. 
Beroep:   
Landbouwer (Hij had te Woudenberg 22½ morgen land in beheer.)

  

Hij trouwde, 42 jaar oud, op zondag 26 januari 1749 in Woudenberg met de 28-jarige Maria Errissen van Ekeris. 
Jan en Maria gingen op vrijdag 10 januari 1749 in Woudenberg in ondertrouw. 
109 Maria Errissen van Ekeris. Zij is gedoopt op zondag 27 oktober 1720 in Woudenberg. Maria is overleden, 
87 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 5 maart 1808 in Woudenberg.  
Notitie bij Maria: Zij was doopgetuigen bij zes kinderen van Eriisje Errisdr van Ekeris. 
Ook was zij doopgetuige bij de drie kinderen Maria Ricks van Egdom. Het is nog onzeker of dat een zuster en 
schoonzuster van haar waren, maar wel heel waarschijnlijk.Van beiden is de doop nog niet gevonden, maar zij 
zijn wel opgenomen in de gezinnen van haar ouders en schoonouders. Vooral omdat deze zus en schoonzus ook 
getuigen waren bij de doop van de kinderen van Maria zelf. 
Getuige bij: 
01-01-1751    doop Martie van Wittenberg (geb. 1751)   [aangetrouwde tante moederszijde] 

  

19-11-1752    doop Rick van Wittenberg (geb. 1752)    [aangetrouwde tante moederszijde] 
  

21-03-1756    doop Martie van Wittenberg (geb. 1756)   [aangetrouwde tante moederszijde] 
  

20-01-1760    doop Cornelia Roll (geb. 1760)    [tante moederszijde] 
  

08-02-1761    doop Erris Roll (geb. 1761)    [tante moederszijde] 
  

10-07-1763    doop Cornelia Roll (geb. 1763)    [tante moederszijde] 
  

26-05-1765    doop Cornelia Roll (geb. 1765)    [tante moederszijde] 
  

09-07-1769    doop Jacoba Roll (geb. 1769)    [tante moederszijde] 
  

18-08-1771    doop Jacoba Roll (geb. 1771)    [tante moederszijde] 
  

Maria trouwde (2), 51 jaar oud, op zondag 10 november 1771 in Woudenberg met Willem Jacobsz Verbeek 
(geb. 1740), 31 jaar oud.  
 
110 Klaas Hendrikz (Claes) Veenendaal. Hij is gedoopt op zondag 1 februari 1705 in Doorn. 
Hij trouwde, 34 jaar oud, op zondag 29 november 1739 in Woudenberg met de 30-jarige Weijmpie Hendrikz 
Koudijs. Het kerkelijk huwelijk tussen Weijmpie en Claes vond plaats op zondag 29 november 1739 in 
Woudenberg. 
111 Weijmpie Hendrikz Koudijs. Zij is gedoopt op zondag 19 mei 1709 in Woudenberg. Weijmpie is weduwe 
van Lambert Gijsberts (ovl. vóór 1739). 
 
112 Jacob Hendriksen, geboren in Doesburgerachterveen. Hij is gedoopt op zondag 16 november 1704 in 
Renswoude. Jacob is overleden na 1763, minstens 59 jaar oud.  
Notitie bij Jacob: Mogelijk identiek aan "Jacob Hendriksen - Edervheen" begraven 23-02-1759 te Ede. 
RA Veluwe, inv.no. 808, fol. 7vo en 8, d.d. 9-1-1740; Jacob Hendricksen en Aaltjen Aartsen van Otterloo, 
echtelieden, kopen van Wouter Hendricksen en Jantjen Peelen, echtelieden, Jan HEndricksen, jonckman, en 
Reyer Reyssen en Evertje HEndricksen, echtelieden, een zeker gedeelte van een "Erfjen en goedjen" voor 165 
gulden. 
RA Veluwe, inv.no. 809, fol. 4vo en 5, d.d. 8-7-1754; Jacob Hendricksen en Aaltjen Aartsen, echtelieden, kopen 
van Jan Hendricksen en Gerritjen Hendrichs, echtelieden, een zeker gedeelte "van een karmansplaatsje soo als 
getransporteerdens het selve bewoonen en gebruicken". 
RA Veluwe, inv.no. 809, fol. 4vo en 5, d.d. 30-5-1757; dezelfden kopen van Maas Hendricksen, weduwnaar van 
Jantjen Jansen, en Hendrick Hendricksen en Willem Hendricksen, jonckmans, een zeker gedeelte van voornoemd 
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karmansplaatsje. 
Statenarchief Veluwe, inv.no. 296, cedulle van 1749, ambt Ede, fol.29: Jacob Hendrixen, bewoont in het 
Doesburger Achterveen een katerstede, geen capitalist, van beroep karman en wolspinner, 1 kind tussen 10 en 
15 jaar, 2 kinderen tussen 5 en 10 jaar, geen knechts of meiden, 1 heerd, 3½ morgen licht of zandachtig land. 
Beroepen:   
Boer (in het Doesburgerachterveen) 

  
  
Karman 

  
  
Wolspinner 

  

Hij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 24 oktober 1734 in Lunteren met de 25-jarige Aeltijen (Aaltje) Aartsen. 
Jacob en Aaltje gingen op vrijdag 22 oktober 1734 in Lunteren in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Aaltje: Ondertrouw ook Ede 24-10-1734  
113 Aeltijen (Aaltje) Aartsen. Zij is gedoopt op zondag 11 augustus 1709 in Otterlo. Aaltje is overleden na 1763, 
minstens 54 jaar oud.  
 
114 Derk Teunissen, geboren in de Vliert. Hij is gedoopt op zondag 10 december 1702 in Lunteren. Derk is 
overleden in de Vliert. Derk is weduwnaar van Claasje Peters (1705-1742). 
Hij trouwde (2), 39 jaar oud, op maandag 9 juli 1742 in Lunteren met de 25-jarige 
115 Breunisje Petersen, geboren in Ede. Zij is gedoopt op zondag 13 september 1716 in Veenendaal. 
 
116 Willem Hendrikze van Schaaijk. Hij is gedoopt op zondag 9 januari 1707 in Renswoude. Willem is 
weduwnaar van Rijntje Hendrikze van Wagensvelt (geb. 1694). 
Hij trouwde (2), 27 jaar oud, op zondag 31 oktober 1734 in Renswoude met de 26-jarige Evertje Wulve (zie 117 
hieronder). Willem en Evertje gingen op zaterdag 9 oktober 1734 in Renswoude in ondertrouw. 
117 Evertje Wulve, geboren in Kootwijkerbroek. Zij is gedoopt in januari 1708 in Kootwijk. 
 
118 Jan Cornelisz Huigenbos. Hij is gedoopt op zondag 15 augustus 1717 in Scherpenzeel. 
Hij trouwde, 28 jaar oud, op zondag 14 november 1745 in Renswoude met de 26-jarige Jacomijn Aartzen van 
Breeschoten. Jan en Jacomijn gingen op zaterdag 23 oktober 1745 in Scherpenzeel in ondertrouw. 
119 Jacomijn Aartzen van Breeschoten. Zij is gedoopt op zondag 8 oktober 1719 in Scherpenzeel. Jacomijn is 
overleden vóór zondag 7 september 1788, ten hoogste 68 jaar oud.  
Notitie bij Jacomijn: Woonde in De Glind 
Jacomijn trouwde (2), 36 jaar oud, op zondag 25 april 1756 in Renswoude met Hendrik Wijne van Ravenhorst 
(1729-1811), 27 jaar oud.  
 
120 Evert Geurtsen van Holland. Hij is gedoopt op zondag 7 juni 1711 in Bennekom. 
Hij trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 17 november 1745 in Bennekom met de 31-jarige Geesje Gerrits 
Silwoudt.  
Notitie bij het huwelijk van Evert en Geesje: Bij dit huwelijk is de eerder geboren tweeling van Geesje 
waarschijnlijk geecht, omdat zij later ook de naam "Van Holland" dragen.  
121 Geesje Gerrits Silwoudt. Zij is gedoopt op zondag 7 januari 1714 in Bennekom. Geesje is overleden, 65 jaar 
oud. Zij is begraven op maandag 15 november 1779 in Bennekom. 
 
122 Jan Bernt Bongers. Hij is gedoopt op zondag 3 mei 1716 in Velp. 
Religie: 
vanaf 1742    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Velp]
Hij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 6 augustus 1747 in Drempt met de 24-jarige Derickjen (Dersken) Geurts. 
Jan en Dersken gingen op zaterdag 15 juli 1747 in Velp in ondertrouw. 
123 Derickjen (Dersken) Geurts. Zij is gedoopt op zondag 9 augustus 1722 in Drempt. Dersken is overleden op 
woensdag 9 januari 1799 in Velp, 76 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 16 januari 1799 in Velp. 
Getuige bij: 
22-12-1776    doop Jan Evers van Holland (geb. 1776)    [grootmoeder moederszijde] 

  

 
124 Rut Hendriksen Buis. Hij is gedoopt op zondag 3 april 1712 in Bennekom.  
Notitie bij overlijden van Rut: Voor het overlijden van Rut Buijs geeft het begraafboek van Bennekom twee 
mogelijkheden 12 september 1764 of 25 maart 1789. 
Hij trouwde, 38 jaar oud, op zondag 20 december 1750 in Bennekom met de 34-jarige 
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125 Woutertje Jans van Kreel. Zij is gedoopt op dinsdag 15 december 1716 in Bennekom. Woutertje is 
overleden, 56 jaar oud. Zij is begraven op zondag 23 mei 1773 in Bennekom. 
 
126 Jan Hendrikse. 
Hij is de biologische vader van het kind van 
127 Aaltje Teunisse. 

Generatie 8 (oudovergrootouders) 

128 Geurt Rutgersz.  
Notitie bij Geurt: Ook gevonden als Geurt Rutgersen. 
--- 
Op 11 juni 1731 vinden we in het notarieel archief van Ede: 
Willem Geurtsen, jongeman, Jan Geurtsen en zijn vrouw Beeltjen Janssen, Aert Janssen en zijn vrouw Aeltjen 
Geurtsen en Jacob Aertsen en Willem Geurtsen als voogden van de minderjarige kinderen van Aert Geurtsen, 
verkopen met toestemming van het landgericht van Veluwen en de bank van Ede van 7 mei 1731, aan Jan 
Gerrits en zijn vrouw Evertjen Rutgers, voor 1600 gulden, een huis, hof, berg en schuurtje met een kampje 
bouwland, groot vijf schepel gezaai, gelegen tot aan de Dwarsweg en een hooikampje bij de Oostermeen. 
Hieruit zouden we kunnen concluderen, dat Geurt Rutgersz mogelijk ook een zoon Willem en een (toen al 
overleden) zoon Aert gehad moet hebben gehad. Daarbij is de kans zeer waarschijnlijk, dat zoon Aert uit zijn 
eerste huwelijk is. Daarnaast is dan ook duidelijk, dat de overige gevonden dochters Annetjen (1689) en 
Hendrickjen (1693) in 1731 niet meer leefden en ook geen nakomelingen gehad hebben. 
Religie:   
Lidmaat (gevonden op de lijst van de lidmaten d.d. april 1719 en vervolgens 
opgesteld door dominee Everhardus van den Broek) 

 [bron: Lidmatenregister 
Lunteren] 

Geurt is weduwnaar van Aeltje (Aartje) Aerts. 
Hij trouwde (2) op zondag 12 oktober 1704 in Lunteren [bron: trouwregister Lunteren] met de 21-jarige Aeltjen 
(Aaltjen) Jans (zie 129 hieronder).  
Notitie bij het huwelijk van Geurt en Aaltjen: In ieder geval was Geurt Rutgersz weduwnaar van een Aeltje 
Aerts. Of hij daarmee ook de vader was van de in Barneveld gedoopte Annetjen (~1689) en Hendrickjen (~1693) 
is niet met 100% zekerheid te zeggen. 
--- 
Van de uit dit huwelijk bekende kinderen is in beide gevallen duidelijk dat er een verband is met de boerderijen 
aan "het Steenbeek wegje" (nu Steenbeekweg) in het Overwoud onder Lunteren. Het zou echter na dit huwelijk 
meer dan een eeuw duren, totdat vanaf 1812 de naam van deze boerderijen ook als familienaam werd gevoerd. 
Dat is gedaan door nakomelingen van zoon Jan Geurtsen. Er zijn echter ook verbanden gevonden met de 
boerderij Klein Steenbeek bij nakomelingen van dochter Aaltjen. Daarom begint de familiegeschiedenis van de 
familie Van Steenbeek bij Geurt Rutgersz en zijn tweede echtgenote Aeltjen Jans en komen we vanzelf aan in 
het Overwoud onder Lunteren aan de Steenbeekweg.  
--- 
Waar Geurt en Aeltjen exact woonden is overigens (nog) niet met zekerheid bekend. Afgaande op de gegevens 
bij het huwelijk van dochter Aaltjen, woonden zij op enig moment (rond 1722) op "de Haverkamp" onder 
Lunteren. Deze boerderij stond aan de Klomperweg te Lunteren. De oude boerderij bestaat niet meer. De in 
2015 aanwezige boerderij "de Haverkamp" met het adres Klomperweg 80 is gesloopt in het kader van de 
ontwikkeling van het bouwplan "De Haverkamp". Dit bouwplan voorziet onder andere in de realisatie van een 
groot kerkgebouw (1.200 tot 1.300 zitplaatsen) voor de Hersteld Hervormde Gemeente van Lunteren (planning 
gereed: september/oktober 2017).  
129 Aeltjen (Aaltjen) Jans. Zij is gedoopt op donderdag 29 oktober 1682 in Lunteren [bron: doopboek 
Lunteren]. Aaltjen is overleden op maandag 10 mei 1762 in Lunteren, 79 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 14 
mei 1762 in Lunteren.  
Notitie bij overlijden van Aaltjen: In eerste instantie is zij ingeschreven als "Een oude vrouw bij de burgt". Later 
is dat doorgehaald en is daar "De wed[uwe] van Geurt Rutgersen" van gemaakt. Hierdoor is het zeer 
waarschijnlijk, dat deze inschrijving Aeltjen Jans moest betreffen en niet de jongere Niesje Maasen die in 1721 
te Lunteren met een andere Geurt Rutgersen trouwde. In de kerkelijke registers wordt vaker gesproken over op 
of bij "de burgt onder Lunteren". Daaruit weten we dat deze plek in het Overwoud lag. 
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130 Jan Gerritsen. Hij is gedoopt op maandag 28 februari 1678 in Lunteren.  
Notitie bij de geboorte van Jan: In doopboek Lunteren staat opgenomen de datum 29-02-1678 als doopdatum 
van Jan Gerritsen. 
Jan is weduwnaar van Beeltje Jacobs (geb. 1685), met wie hij trouwde (1), 26 jaar oud, op zondag 9 maart 1704 
in Lunteren. 
Hij trouwde (2), 26 jaar oud, op zondag 25 januari 1705 in Lunteren met de 27-jarige Derckjen Jans (zie 131 
hieronder).  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Derckjen: Trouwboek Lunteren 25 januari 1705: Jan Gerritsen, Weduwnaar 
van Beeltjen Jacobs tot Lunteren en Derckjen Jans J.D. uyt het Cootwijcker-broeck.  
131 Derckjen Jans, geboren in Kootwijk. Zij is gedoopt op zondag 23 januari 1678 in Kootwijk. 
 
132 Rutger van de Hul.  
Notitie bij Rutger: Waarschijnlijk was hij gehuwd met een Mettje. 
 
136 Gerrit Mateman. 
Hij trouwde met 
137 Aaltje. 
 
138 Jan Woutersen van Westerveld. Hij is gedoopt op donderdag 1 april 1688 in Bennekom.  
Notitie bij de geboorte van Jan: Doopboek Bennekom 1688-1810 (Transcriba: D.J. Hillen) 
01-04-1688 Jan z.v. 
V: Wouter Garts 
M: Stijntien ..... Wageningse buurt 
Hij trouwde, 19 jaar oud, op zondag 16 oktober 1707 in Bennekom met de 25-jarige 
139 Maria (Marijken) Willemsen. Zij is gedoopt op vrijdag 26 december 1681 in Voorst. 
 
140 Jan Gijsberts. 
Hij trouwde op woensdag 22 september 1694 in Bennekom met Ariaantje Jacobs.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Ariaantje: Nader onderzoek op dit gezin gewenst. Omdat de 6 zonen drie keer 
dezelfde naam voeren zal sprakezijn van vroeg overlijden van 3 van deze kinderen. Het huwelijk van de tweede 
Gijsbert wordt ook wel toegeschreven aan de eerste Gijsbert. Dit lijkt niet juist  
141 Ariaantje Jacobs. 
 
142 Jan Woutersen van Westerveld (dezelfde als 138).  
Hij trouwde, 19 jaar oud, op zondag 16 oktober 1707 in Bennekom met de 25-jarige 
143 Maria (Marijken) Willemsen (dezelfde als 139).  
 
144 Gerrit Aerts (Geurt) Rooseboom, geboren omstreeks 1655 in Bennekom.  
Notitie bij Geurt: Gerrit Aertsen pachtte land van de kerk in de Halderbrink van Bennekom en tekende als Gerrit 
Aerts Rooseboom; de kerkrekeningen (nrs. 243 en 249) liggen in het oude archief van de gemeente Ede. 
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 6 februari 1681 in Bennekom met 
145 Brantie Hendriks, geboren in de Slunt bij Ede. 
 
146 Evert Jacobsen, geboren in Bennekom. 
Hij trouwde op donderdag 19 juni 1692 in Bennekom met 
147 Garritje (Gartjen) Evers, geboren in Wekerom. Gartjen is overleden op zaterdag 13 oktober 1742 in 
Bennekom.  
 
148 Jan Jacobsz van de Born.  
Notitie bij Jan: In 1691 legt Jan een schriftelijke verklaring af - genoteerd door Elbert van den Born - over het 
drijven van bijen. In 1752 wordt er een magescheid gesloten door zijn kinderen, vermoedelijk enige tijd na de 
dood van zijn vrouw Jenneken. Jan zelf is dan denkelijk al eerder overleden. Hieruit blijkt, dat de erfenis bestaat 
uit een huis en hof en enige stukjes land onder Renkum en dat deze goederen toevallen aan de oudste (?) zoon 
Reinder. 
Hij trouwde met 
149 Jenneken van Bleek. 
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150 Gerrit Willems van Roekel. Gerrit is overleden op zaterdag 22 januari 1757 in Bennekom. Hij is begraven 
op vrijdag 28 januari 1757 in Bennekom.  
Notitie bij overlijden van Gerrit: Als 3e overledene in het jaar 1757 in het begraafboek van Bennekom staat: 
"den 22 Janr is Gerrit Backer gest. begr. den 28". Hier wordt hij dus weer niet als Van Roekel genoemd. 
Notitie bij Gerrit: Gerrit en zijn vrouw kopen een huis en hof met de halve sloot in het dorp Bennekom (’belandt 
oostwaerts de straat, westwaerts Geurt Buijs, zuidwaerts Cornelis van Oort en noordwaerts de armen van 
Bennekom’) [bron: ORA Veluwe, nr. 822, fol. 15 d.d. 14-05-1736]. Gerrit wordt evenals zijn vader genoemd als 
pachter van kerkelanden in Bennekom. Staat bij sterven genoemd als Gerrit Backer. 
Hij trouwde op zondag 29 maart 1705 in Bennekom met Anneken Willems.  
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Anneken: Beiden woonden in Bennekom. Het kan zijn dat zij evenals haar 
schoonzuster uit de buurt van Voorst kwam. Zij zou dan een dochter kunnen zijn van Willem Derkx en Marrijtje 
die op 24 juli 1687 hun dochter Anneken laten dopen. Mede gezien de naam van de tweede dochter is dat niet 
uitgesloten, maar ook niet zeker.  
151 Anneken Willems. Anneken is overleden op zondag 27 maart 1746 in Bennekom. Zij is begraven op 
zaterdag 2 april 1746 in Bennekom. 
 
156 Jan Breunissen van Manen. 
Hij trouwde met Johanna Eduarts van Hees.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Zij woonden op Harselo. Er kunnen meer kinderen geweest zijn. De 
oudste vermelding in het doopboek Bennekom is van 1688.  
157 Johanna Eduarts van Hees. Zij is gedoopt op dinsdag 5 april 1667 in Wageningen. Bij de doop van Johanna 
was de volgende getuige aanwezig: Ernst van Lawick.  
Notitie bij Johanna: Johanna wordt ook gevonden met de naam "De Heer". 
 
158 Jan Arissen van Manen. 
Hij trouwde op donderdag 30 oktober 1681 in Bennekom met 
159 Hermientje Willems, geboren in Bennekom. 
 
160 Evert Hendricksen (Everd) Hulstein, geboren in Hulckesteijn. Hij is gedoopt op donderdag 9 augustus 1668 
in Oosterbeek. Everd is overleden na 1749, minstens 81 jaar oud.  
Notitie bij Everd: Evert heeft diverse toenamen. In het doopboek wordt hij gevonden als: 
’de Nieboerssoon’ en ’Hendrik Arendssoon’. Eerst vinden we hem vooral met het patroniem. In enkele latere 
inschrijvingen wel met de verwijzing naar Hulsteijn. 
Getuige bij: 
13-04-1737    ondertrouw Cornelis Enklaar (1709-1778) en Everdijn Everts Hulstein (1704-1758)    [vader bruid]

  

09-05-1749    ondertrouw Gijsbert Roelofz (1725-1760) en Jenneken Everts Hulstein (ovl. 1786)    [vader bruid]
  

Hij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 17 november 1695 in Rheden met Beerndje (Berendina) Evertsen. 
Everd en Berendina gingen op donderdag 27 oktober 1695 in Rheden in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Everd en Berendina: ’beide won[ende] tot Wortrhe[den].’ 
--- 
De doopinschrijvingen van de kinderen worden zowel in het doopboek van Arnhem als van Velp - met 
uitzondering van de inschrijving van zoon Jan - gevonden zonder vermelding van de naam 
Hulstein/Hulsteijn/Hulstijn. Bij de huwelijken van de kinderen worden (ook de naam van Evert voor wat betreft 
zijn toestemming) wel inschrijvingen gevonden met de familienaam.  
161 Beerndje (Berendina) Evertsen, geboren in Velp. Berendina is overleden vóór 1743.  
 
162 Joost Janssen Elink. Hij is gedoopt op donderdag 5 november 1671 in Velp. 
Getuige bij: 
03-10-
1733 

   ondertrouw Warner (Wander Jansen) Raetman (geb. 1707) en Sebusken Joosten 
(Sebeska) Elink (1706-1795) 

   [vader 
bruid] 

  

Hij trouwde, 33 jaar oud, op zondag 15 februari 1705 in Arnhem met Aaltien Willemsen van Selm. Joost en 
Aaltien gingen op donderdag 29 januari 1705 in Arnhem in ondertrouw. 
163 Aaltien Willemsen van Selm. 
 
164 Hendrick Breunissen, geboren in Amersfoort. Hendrick ging in ondertrouw (1) op donderdag 17 juli 1653 in 
Rhenen met Jantjen Cornelis. 
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Hij trouwde (2) op woensdag 24 juli 1675 in Rhenen met Steventje Cornelissen (zie 165 hieronder). Hendrick en 
Steventje gingen op donderdag 11 juli 1675 in Rhenen in ondertrouw. 
165 Steventje Cornelissen, geboren in Achterberg. 
 
168 Jan Willemzen, geboren in Appel. 
Religie: 
vanaf 06-04-1683    Nederduits Gereformeerd (Lidmaat)

  

Hij trouwde op donderdag 17 oktober 1697 in Voorthuizen met de 28-jarige 
169 Luijtjen Evers. Zij is gedoopt op donderdag 23 mei 1669 in Kootwijk. 
Religie: 
vanaf 26-03-1700    Nederduits Gereformeerd (Lidmaat) [bron: Lidmatenregister Voorthuizen]
 
170 Wulf Jansen, geboren in Seumeren. Wulf trouwde (2) op vrijdag 3 april 1711 in Voorthuizen met Lijsbeth 
Knelissen.  
Hij trouwde (1) op donderdag 15 november 1685 in Voorthuizen met Henrickje Gerrits (zie 171 hieronder). 
Wulf en Henrickje gingen op woensdag 24 oktober 1685 in Voorthuizen in ondertrouw. 
171 Henrickje Gerrits, geboren in Appel. 
 
172 Jan Gijsbertsen. 
Hij trouwde met 
173 Evertie Beerdts. 
 
174 Reijmert Reijmertsen, geboren in Terschuur. 
Religie: 
vanaf 12-05-1700    Nederduits Gereformeerd (Lidmaat) [bron: Lidmatenregister Voorthuizen]
Reijmert is weduwnaar van Henrickjen Henricks Verhorst. 
Hij trouwde (2) op dinsdag 5 mei 1693 in Voorthuizen met 
175 Teuntjen Gerrits, geboren in Voorthuizen. 
 
178 [waarschijnlijk] Jan Aartsz Ketel. Hij is begraven op maandag 28 september 1739 in Amerongen.  
Notitie bij overlijden van Jan: Een half uur overluijd f 3 
Jan is weduwnaar van [waarschijnlijk] Teunisje Gijsberts, met wie hij trouwde (1) in januari 1699 in Doorn. Jan 
trouwde (3) op zondag 20 oktober 1720 in Amerongen met Teuntje Hendrix van Veenschoten.  
Hij trouwde (2) in 1701 met Merrighie Dircks (zie 179 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Merrighie en Jan 
vond plaats op zondag 1 mei 1701 in Leersum.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Merrighie: Zij trouwden op ’Pinkstersondagh’. 
--- 
Proclamatie 15 mei 1701 te Amerongen met attestatie naar Leersum. Beide woonden in Leersum.  
179 [waarschijnlijk] Merrighie Dircks. 
 
184 Jochem Jansen.  
Notitie bij de geboorte van Jochem: Jochem is in ieder geval een zoon van een voor 6 juli 1704 overleden Jan 
Rutgersen (trouwboek Kootwijk). Of Jacobjen Jans ook zijn moeder is, is niet zeker. Gegeven het huwelijk te 
Kootwijk van Jochem wordt waarschijnlijk geacht, dat hij een zoon is van Jacobjen Jans. 
--- 
In de betreffende periode werden in Lunteren ook kinderen van een Jan Rutgersen gedoopt. Deze Jan Rutgersen 
was getrouwd met Jacobjen Willems. Zij hadden een zoon Evert (gedoopt 22 oktober 1682) en zoon Aert 
(gedoopt 5 april 1685). Deze laatste trouwde op 4 november 1708 te Lunteren met Annetjen Jacobs. 
Hij trouwde op zondag 6 juli 1704 in Kootwijk met de 26-jarige Lijsbet (Elizabeth) Wulfsen. Jochem en Elizabeth 
gingen op zondag 22 juni 1704 in Kootwijk in ondertrouw. 
185 Lijsbet (Elizabeth) Wulfsen. Zij is gedoopt op donderdag 24 februari 1678 in Ermelo.  
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: Geboren te ’Loevenum’. Dit betreft het buurschap Leuvenum. Leuvenum is 
een buurtschap en landgoed in de gemeente Ermelo, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het landgoed is 
600 hectare groot. Ten noordwesten van de buurtschap ligt Leuvenumse Bos, ten noorden de Leuvenhorst en 
ten zuiden het Leuvenumse Veld. De in een bosrijke omgeving gelegen buurtschap ligt iets ten noorden van de 
buurtschap Staverden, ongeveer op de lijn Elspeet - Ermelo. Leuvenum ligt in een agrarische enclave. Door het 
huidige landgoed Leuvenum stroomt de zich vertakkende Leuvenumsche Beek. Kenmerkend voor het huidige 
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landgoed zijn de boerderijen met de kleuren van Leuvenum op de luiken: donkergroen met gele biezen, de oude 
enkwal die de vroegere buurtschap omgaf, het omgrachte bosterrein van het verdwenen Huis te Leuvenum 
(achter uitspanning "De Zwarte Boer"), het huidige Huis te Leuvenum en de afwisseling op de enk van bouwland 
en oude houtwallen. 
 
186 Brant Breunissen.  
Notitie bij Brant: Ook gevonden als Brant Bruenissen 
Religie: 
vanaf 24-12-1692    Nederduits Gereformeerd (aangenomen tot lidmaat) [bron: Lidmatenregister Lunteren] 
Hij trouwde met 
187 Maritjen Stevens. 
 
190 Willem Jansen. Willem is overleden op dinsdag 5 juni 1759 in Lunteren. Hij is begraven op zaterdag 9 juni 
1759 in Lunteren.  
Notitie bij overlijden van Willem: Bij zijn overlijden woonde hij op Sweetselaar. De afrekening voor zijn 
begrafenis werd geregeld door Peter Jansen. 
Notitie bij Willem: Op Ubbelschoten is net voor 1650 de vader Teunis Janse te vinden die kinderen in Renswoude 
laat dopen. Hiervan zou een (nog niet gevonden) zoon Jan de vader kunnen zijn van Willem. In Renswoude is 
overigens in de betreffende periode geen doop van een kind van Jan met de naam Willem aangetroffen. Willem 
Jansen woonde bij zijn tweede huwelijk in 1713 op Sweetselaer. 
In het lidmatenregister van Lunteren vinden we in 1718 Wilhem Jansen (zoals hij ook genoemd wordt bij de 
doop van dochter Grietje) als zoon van Jan Willemse op de lijst van lidmaten die in 1718 door de nieuwe 
dominee van Lunteren is opgesteld. Hier wordt vermeld dat hij in de Vlierd woonde. Deze vermelding vinden we 
vervolgens bij de doop van dochter Hendrikje en zoon Jan. [NB: De boerderijen Groot en Klein Zwetselaar lagen 
in de buurt Vlierd. Dominee van den Broek had schijnbaar meer met buurten en dominee Ribius met 
boerderijen.] Het woord Vlierd of Fliert komt van vlier, vleer of vledder dat “moeras- of broekgrond” betekent. In 
de omgeving van de Fliertseweg was de grond namelijk nogal drassig, vanwege de Fliertse-, Veender- en 
Luntersebeek die nogal eens overstroomden. Voorheen liep de Fliertseweg over het erf van boerderij Groot 
Zwetselaar tussen de schuren door. Groot Zwetselaar is een van de oudste boerderijen van Lunteren. Al in 1369 
worden de bewoners genoemd in tiendlijsten (belasting). Destijds heette de boerderij Zweesel, wat duidt op een 
zeer oud goed. De uitgang -sel, -sele of -saal betekent huis, woning. Het vermoeden bestaat dat Zwee staat voor 
“twee” en dat Zweesel dus uit twee huizen bestond. Rond 1650 is de naam veranderd in Swetselaar, wat weer 
een heel andere betekenis heeft: een ‘Swetse’ is een grens(sloot) en ‘laar’ is open plek in het bos. Het gehele 
Zwetselaarseveld behoorde vroeger bij deze boerderij. De lindebomen langs het Zwetselaarsepad zijn zo’n 100 
jaar geleden geplant door de eigenaar van Klein Zwetselaar, die bijen hield en lindehoning verkocht. In het 
register van het aannemen van geslachtsnamen van 1812 vinden we al een ’beyman’ [= imker] uit de Fliert die 
de naam Van de Fliert aanneemt. Dit was Wouter Jansen van de Fliert (geboren omstreeks 1770) die we vinden 
als aangever van het overlijden van Evert Flipse van Zwetselaar (1752-1823). Deze Evert was de man van de 
kleindochter Niesje van Willem Jansen en Henrickjen Hendriks (een dochter van dochter Jantje Willems uit haar 
tweede huwelijk met Teunis Gerritsen). 
Hoewel in Lunteren de bovengenoemde combinatie te vinden is op 9 maart 1679 bij de doop van een Willem als 
zoon van Jan Willemsen en Maritjen Cornelissen en op 21 februari 1683 van Willem als zoon van Jan Willemsen 
en Heiltjen Wouters zijn de combinaties zo onzeker (gezien de naam van dochter Grietje), dat één van deze 
combinaties niet als zekerheid op te nemen is. 
--- 
Religie: 
vanaf 30-03-
1714  

   Nederduits Gereformeerd (Tot lidmaat aangenomen door dominee 
Wilhelmus Ribbius. 
Op de lijst van ’Ledemaaten in het Wout en Vlierd’ van dominee 
Everhardus van den Broek in 1718.) 

 [bron: Lidmatenregister 
Lunteren] 

Willem ging in ondertrouw (2) op zondag 6 april 1704 in Lunteren met Aartjen Everts (ovl. vóór 1713).  
Hij trouwde (1) in Lunteren met Henrickjen (Hendrikje) Hendriks (zie 191 hieronder). Willem en Hendrikje 
gingen op donderdag 1 juni 1713 in Barneveld in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Willem en Hendrikje: In het trouwboek van Barneveld wordt aangegeven, dat op 18 
juni (huwelijks-)attestatie is gegeven naar Lunteren. Ook ondertrouw in Lunteren op 4 juni 1713. Bij de 
inschrijvingen in Barneveld en Lunteren staat dat Willem op ’Sweetselaar’ woonde en Hendrickje op ’Hurrisfeld 
onder Barneveld’.  
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191 Henrickjen (Hendrikje) Hendriks. Zij is gedoopt op donderdag 22 september 1678 in Barneveld. Hendrikje 
is overleden op zaterdag 11 februari 1758 in Lunteren, 79 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 16 februari 
1758 in Lunteren.  
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Bij haar begraven was Teunis Gerritsen (schoonzoon) betrokken. 
Waarschijnlijk rekende Teunis voor de begrafenis af. Omdat zij in het register staat als ’de vrouw van Willem 
Jansen’ leefde haar echtgenoot nog. 
Religie:   
Nederduits Gereformeerd (Lidmatenregister Lunteren: Met attestatie van Barneveld in 1714)

  

 
192 Hendrick Cornelissen.  
Notitie bij Hendrick: Hij kocht op 29-01-1689 een deel van Sweetselaar [bron: RA Nederwoud inv 797 folio 5] 
Hij trouwde in oktober 1665 in Barneveld met de 22-jarige Hendrickjen Jacobsen. Hendrick en Hendrickjen 
gingen op donderdag 24 september 1665 in Scherpenzeel in ondertrouw. 
193 Hendrickjen Jacobsen. Zij is gedoopt op donderdag 22 januari 1643.  
Notitie bij de geboorte van Hendrickjen: Doopdatum kan ook 16 augustus 1646 zijn. 
 
194 Gijsbert Geurts.  
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: In de trouwinschrijving van het eerste huwelijk lijkt het dat hij ’van Putten’ 
was. Het is echter zeer goed mogelijk dat Puurveen bedoeld was en dat hij een zoon was van de molenaar die in 
die tijd op de Puurveense molen van Kootwijk werkte. Dit is wegens gebrek aan informatie uit doop- of 
trouwboeken een twijfelachtige verbinding en wordt daarom ook als zodanig met grote twijfel opgenomen in 
deze genealogie. 
Notitie bij Gijsbert: Gegeven het feit dat hij molenaar was en zijn kinderen in zowel Renswoude als in Lunteren 
liet dopen, is het niet onwaarschijnlijk dat hij op de oude Walderveense molen werkte. De huidige Walderveense 
molen is in 1895 op de plaats gekomen van een oude standerdmolen. De nieuwe Walderveensemolen staat op 
de Renswoudsestraatweg 28 te Lunteren en licht tussen Barneveld en Renswoude. In Barneveld en Kootwijk (de 
mogelijke plaats van afstamming van Gijsbert) overigens (nog) geen gedoopte kinderen van Gijsbert Geurts 
gevonden. 
Beroep:   
Molenaar (te Renswoude) 

  

Gijsbert is weduwnaar van Willempje Everts, met wie hij trouwde (1) op donderdag 1 mei 1670 in Renswoude. 
Hij trouwde (2) met 
195 [waarschijnlijk] Jannetje Willemsdr.. 
 
196 Jan Huijberts van Droffelaar. Hij is gedoopt op donderdag 5 mei 1689 in Scherpenzeel. 
Getuige bij: 
15-10-
1734 

   ondertrouw Thijs Huijbertsen (geb. 1695) en Gerritje Gosens Pothoven (geb. 
1707) 

   [broer 
bruidegom] 

  

Hij trouwde met Cornelia Barten van de Blaauwendraat.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Cornelia: Huwelijksdatum eerder onjuist gevonden als in 1730 in Renswoude. 
Ook gevonden bij andere genealogen de trouwdatum 17 april 1720 te Renswoude. Op dat moment was er geen 
goede beschrijving van de huwelijken te Renswoude en daar deze inschrijving dan ook niet gevonden. Herkomst 
van dat gegeven is nog onbekend. Huwelijk niet gevonden in Scherpenzeel (geboorteplaats van de bruidegom) 
of Veenendaal (geboorteplaats bruid). Scherpenzeel was ook niet waarschijnlijk, omdat de ouders van Jan zich 
rond 1690 al in Renswoude vestigden. De kerkelijke administratie van Renswoude is in de laatste periode van de 
dan inmiddels bejaarde dominee Henricus van Cuilenburgh een rommeltje geweest. Over de periode van 1712 
tot 1722 is daardoor geen trouwboek te raadplegen. De doopboeken zijn wel deels gereconstrueerd, maar van 
dit huwelijk is ook later geen corrigerende inschrijving gevonden. Vandaar dat door mij aangenomen wordt dat 
zij in Renswoude getrouwd zijn, maar dat men het niet nodig vond om - anders dan bij de dopen - hiervan 
alsnog aantekening te maken. Gegeven het feit dat er geen ondertrouw in Scherpenzeel en Veenendaal 
gevonden is, mag volgens mij worden aangenomen dat Jan Huijberts en Cornelia Barten inmiddels in 
Renswoude woonden.  
--- 
De eerste twee kinderen staan als "geb." in het doopboek. Zie de notitie bij het huwelijk van Jacob Hendricksen 
Bakkenes en Aalbertje Gijsberts Mulders. Als vervolg op dit verhaal is door/vanwege de kerkenraad van 
Renswoude het volgende in het doopboek te vinden: 
’Omdat gebleken is, dat enige ouders, door hun afwezen, of andersints, niet geweten heben de bepaalde tijd 
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van het opgeven der niet aangetekende Dopelingen, zo is andermaal een tijd gestelt, door de E. kkraad, om 
daar toe te zitte, namelijk, de 2 Nov: 1744 na de middag van 2. tot 4. uren, in de kerk, en zijn dan nog 
opgegeven:’ [onder andere] 
’Lijsbeth, {dogter van Jan Huibertz, & Kornelia Barts van de Blaauwendraat geboren in December ... 1719 
Bart, { zoon van dito, geboren in Nov: ....1721’ 
Deze verklaring is namens de kerkenraad in het doopboek opgenomen en ondertekend door dominee Samuël 
Barovius, die de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Renswoude diende vanaf 19 maart 1733 tot hij op 
2 februari 1749 vertrok naar de kerkelijke gemeente van Veenendaal.  
197 Cornelia Barten van de Blaauwendraat. Zij is gedoopt op donderdag 26 april 1696 in Veenendaal.  
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Bij haar geboorte woonden haar ouders ’in de roode haan’. De naam 
Roode Haan verwijst naar een - inmiddels verdwenen - herberg. De herbergier herinnerde daarmee aan de 
branden die woedden in 1629 toen Spaanse troepen huishielden in Veenendaal en meer dan 100 huizen in 
vlammen opgingen. Momenteel herinnert de naam Werk aan de Roode Haan aan deze plek. Niet ver van 
Veenendaal, op het grondgebied van Amerongen en Renswoude liggen verdedigingswerken van de Grebbelinie 
verborgen onder het groen. De werken werden in het verleden aangeduid met de namen als de Post aan de 
Roode Haan en het Werk aan de(n) Roode(n) Haan. [bron: grebbelinie.nl/page/roodehaan. Zie ook de 
aantekening bij het huwelijk van Geertgen Otten (dochter van Ott Jacobsen).] 
Notitie bij overlijden van Cornelia: Als overljdensdatum wordt door andere genealogen 22 mei 1738 genoemd. 
Dit is echter de datum dat zij aangenomen is als lidmaat van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te 
Renswoude. Bij deze inschrijving wordt verder niet vermeld of zij vertrokken of overleden is. De naam van haar 
[gewezen?] echtgenoot staat niet vermeld. 
Religie: 
vanaf 22-
05-1738  

   Lidmaat (Wordt vermeld op de lijst van aangenomen lidmaten van 
dominee Samuël Barovius. Zij is aangenomen onder aanwezigheid van de 
ouderlingen Maarten Janszn en Frans Janszn.) 

 [bron: Lidmatenregister 
Renswoude] 

 
199 Cornelia Willems. Zij is begraven op donderdag 21 maart 1771 in Doorn.  
Notitie bij Cornelia: Bij het overlijden van haar zoon Jan (uit haar huwelijk met Jan Jansen van Overvest) wordt 
zij Cornelia Wilmse Bloemheuvel genoemd. 
Zij trouwde op zaterdag 15 november 1732 in Doorn met Jan Jansen van Overvest (ovl. vóór 1762).  
 
200 Jan Albertsz van den Brul.  
Notitie bij Jan: De naam van Jan Albertsz zal afgeleid zijn van een wijk in het oude Amersfoort. De stad was 
verdeeld in drie wijken: Langestraat, Krommestraat en Breul. De naam die zijn zoon Theunis en zijn kleinzoon 
Lammert wel volledig voerden (Breul). In de 17e en 18e eeuw kwamen de namen Kamp, Bloemendal en Breul in 
gebruik voor deze wijken (kwartieren). 
Hij trouwde op zondag 11 april 1706 in Renswoude met 
201 Aeltje Hendrickx van den Veenbrinck. 
 
202 Jan van Westeneng. 
 
204 Willem Hendriksen Engelsman. 
Hij trouwde met 
205 Aeltje Meinssen. 
 
208 Hendrick Aertsz. 
Hij trouwde op donderdag 2 januari 1687 in Renswoude met 
209 Geusje Willems. 
 
210 Gerrit Robertsz.  
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Mogelijk was hij een zoon van Robert Thijsz en Jantje Gerrits. Deze Robert 
hertrouwde op 25 januari 1691 met Jannnetje Jans (weduwe van Jan Theunisz) te Renswoude. Doop echter 
(nog) niet gevonden. De patroniem van zijn moeder komt overigens wel overeen met zijn voornaam. De naam 
van zijn eerste kind zou ook kunnen verwijzen naar Jantje Gerrits. Op 27 oktober 1696 treedt de tweede vrouw 
van zijn vermeende vader in het huwelijk met Jan Jansz Rem (weduwnaar van Merritje Berents). Dit alles is 
(buiten de formeel genoemde data) niets meer dan een hypothese. Toch zijn zijn ouders als waarschijnlijk 
opgenomen in deze bestanden. 
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Hij trouwde op donderdag 2 februari 1696 in Renswoude met 
211 Anna Jans. 
 
212 Bart Thijssen, geboren omstreeks 1665 in Landaas. Bart is overleden, ongeveer 60 jaar oud. Hij is begraven 
op maandag 17 december 1725. 
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 29 jaar oud, op woensdag 24 november 1694 in Woudenberg met Johanna 
Antonisz (Hanna) van Overeem.  
Notitie bij het huwelijk van Bart en Hanna: Zie ook Willemijntje en Giisbertje Barthen Lantdaas/Landtaus. Het 
goed Landaas grensde in die tijd aan Vlastuin en was een groot goed van circa 60 morgen tussen Woudenberg 
en Scherpenzeel.  
213 Johanna Antonisz (Hanna) van Overeem, geboren in Woudenberg. 
 
216 Rijck Gerritsen van Egdom, geboren in Lambalgen. Hij is gedoopt op dinsdag 1 januari 1675 in 
Scherpenzeel. Rijck is overleden na 1720, minstens 45 jaar oud.  
Beroep:   
Landbouwer (op Klein Lambalgen)

  

Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 6 november 1701 in Renswoude met de 23-jarige Merritje Jansen van 
Wolfswinkel. Rijck en Merritje gingen op zondag 23 oktober 1701 in Scherpenzeel in ondertrouw. 
217 Merritje Jansen van Wolfswinkel. Zij is gedoopt op donderdag 26 mei 1678 in Renswoude. 
 
218 Arris Bessels van Ekeris. Hij is gedoopt op donderdag 23 april 1682 in Scherpenzeel. 
Hij trouwde, 34 jaar oud, op zondag 26 april 1716 in Woudenberg met Aertje Teunisz. Arris en Aertje gingen op 
vrijdag 10 april 1716 in Woudenberg in ondertrouw. 
219 Aertje Teunisz. Zij is gedoopt in Woudenberg.  
Notitie bij de geboorte van Aertje: Geen logische verbinding in het doopboek Woudenberg kunnen vinden. 
Waarschijnlijk geboren vóór 1686. Wel wordt er op 25 april 1697 een Aartje Theunissen Voskuijl gedoopt, maar 
in haar gezin wordt op 08 maart 1705 nog een Aertje gedoopt. De eerstgenoemde dochter van Theunis Voskuijl 
en Theunisje van Ginkel is waarschijnlijk jong overleden. De tweede dochter zou bij haar huwelijk te jong zijn 
geweest. 
 
220 Hendrik Claasse van Veenendaal, geboren in Gelders Veenendaal. Hij is gedoopt op donderdag 23 mei 
1680 in Veenendaal. 
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 maart 1704 in Doorn met Maagje Elis.  
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maagje: In 1737 doen Hendrik Claassen Veenendaal en Maagje Elisz 
(schuldenaars), medeërfgenamen van Elis Janse van Landaas, afstand van hun recht op erfpachtgoed, gelegen 
in Maarn, nagelaten door Elis Janse van Landaas t.b.v. de Ridderschap te Utrecht (schuldeiser) [bron: Not. 
Utrecht U139a022, nr. 75; 29-10-1737]. 
Zij woonden in Maarn.  
221 Maagje Elis, geboren in Doorn. 
 
222 Jan Willems Coudijs, geboren in Woudenberg. Hij is gedoopt op donderdag 3 oktober 1669 in 
Scherpenzeel. Jan is overleden op woensdag 25 december 1754, 85 jaar oud.  
Hij trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 17 maart 1700 in Woudenberg met de 22-jarige Maagje Hendrickz van 
Overeem. Jan en Maagje gingen op woensdag 24 februari 1700 in Woudenberg in ondertrouw. 
223 Maagje Hendrickz van Overeem, geboren in Doorn. Zij is gedoopt op vrijdag 4 juni 1677 in Doorn. 
Getuige bij: 
05-10-1709    doop Hendrijntje Dirks Brouwer (geb. 1709)   [tante moederszijde]

  

 
224 Hendrick Aartsen, geboren omstreeks 1660. Hendrick is overleden vóór zondag 8 januari 1730, ten 
hoogste 70 jaar oud.  
Beroep:   
Landbouwer 

  

Religie: 
vanaf 19-04-1715    Nederduits Gereformeerd [bron: Lidmatenregister Lunteren]
Hendrick trouwde (2), ongeveer 57 jaar oud, op vrijdag 3 december 1717 in Lunteren met Grietje Jansen (ovl. 
1750).  
Hij trouwde (1), ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 2 januari 1687 in Renswoude met de ongeveer 22-jarige 
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225 Geusje Willemsen Swart. Zij is gedoopt omstreeks 1665.  
Notitie bij de geboorte van Geusje: Doop van Geusje nog niet gevonden.Het kan zijn dat zij in Ede is gedoopt. 
Het gezin woonde in "Het Heereveen" (Ederveen). 
Geusje is overleden vóór vrijdag 3 december 1717, ten hoogste 52 jaar oud.  
 
226 Aart Jansen, geboren omstreeks 1675 in Harskamp. Aart is overleden omstreeks 1763 in Otterlo, ongeveer 
88 jaar oud.  
Notitie bij Aart: Aart werd ook gevonden als Aart Jansen aen den Aenstoot. Den Aenstoot was toendertijd een 
aanduiding voor Otterlo. 
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 13 maart 1701 in Otterlo met de ongeveer 23-jarige 
227 Teunisje (Teuntjen) Jans, geboren omstreeks 1678 in Harskamp.  
Notitie bij de geboorte van Teuntjen: Als de ouders wel kloppen, is Teuntjen op 05 december 1675 gedoopt in 
Barneveld. 
Teuntjen is overleden na dinsdag 30 maart 1762, minstens 84 jaar oud.  
 
228 Thonis Hendriksen. 
Beroep:   
Waard ((herbergier) in de Moriaen te Voorthuizen)

  

Thonis ging in ondertrouw (1) op dinsdag 30 januari 1691 in Barneveld met Jannetje Jansen (geb. 1654), 36 jaar 
oud. 
Hij trouwde (2) op donderdag 29 maart 1696 in Barneveld met 
229 Maritien Jans. 
 
230 Pieter Cornelissen. Hij is gedoopt op donderdag 20 februari 1681 in Veenendaal. Pieter trouwde (2), 49 
jaar oud, op zondag 5 november 1730 in Ede met Gerritje Jacobs (geb. ±1700), ongeveer 30 jaar oud.  
Hij trouwde (1), 31 jaar oud, op zondag 30 oktober 1712 in Renswoude met de 24-jarige Gerbregje Hendriks 
(zie 231 hieronder). Pieter en Gerbregje gingen op zaterdag 22 oktober 1712 in Veenendaal in ondertrouw. 
231 Gerbregje Hendriks. Zij is gedoopt op maandag 12 april 1688 in Veenendaal. Gerbregje is overleden op 
zondag 5 november 1730 in Renswoude, 42 jaar oud.  
 
232 Hendrick Willemsz. 
 
234 Wulf Gijsbertsen. Hij is gedoopt op donderdag 27 mei 1677 in Lunteren. 
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 2 november 1704 in Kootwijk met de 25-jarige Evertjen Jans.  
Notitie bij het huwelijk van Wulf en Evertjen: Wullif Gijsebertzen, j.m., woonende op Esvelt onder Barnevelt en 
Evertjen Jans uijt het Cootwijckerbroeck, sijn met attestatie van Barnevelt, op den 2 November 1704 tot 
Cootwijck in den heijligen houwelijcken staet bevestight.  
235 Evertjen Jans. Zij is gedoopt op vrijdag 1 september 1679 in Kootwijk. 
Religie: 
vanaf 31-
05-1705  

   Lidmaat (Evertjen Jans, huijsvrouw van Wullif Gijsbertsen, na gedaane 
belijdenisse, heeft op pinxteren 1705 de eerste maal met ons 
gecommuniceert.) 

 [bron: Lidmatenregister 
Kootwijk] 

 
236 Cornelis Willemsz Huijgenbos. Cornelis is overleden omstreeks 1730.  
Notitie bij Cornelis: In 1699 wordt Cornelis Willems van Wagensvelt beleend door opdracht van Faes Everts van 
Engelaer met Huigenbosch (Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 32; 07-02-1699). 
Beleend met Huigenbosch 1699-1730. 
Deze boerderij bestaat nog steeds en ligt ten noordwesten van Scherpenzeel. Van de onderstaande familie is de 
stamvader afkomstig van Klein Wagensveld, een boerderij onder Renswoude. In 1699 komen zij op Huigenbos 
en noemen zich naar de boerderij. De nakomelingen blijven op de boerderij totdat hij wordt verkocht in 1764 
aan Gerrit Maassen van Seumeren, secretaris en ontvanger van Scherpenzeel. De nieuwe boer, nu pachter, heet 
Jan Gosensz. Zijn nakomelingen noemen zich ook Huigenbosch. 
Religie: 
vanaf 20-10-1726    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Scherpenzeel] 
Hij begon een relatie met 
237 Geertje Hendricx, geboren in de Glind. Zij is gedoopt op donderdag 23 september 1677 in Barneveld. 
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238 Aart Wouters. 
Hij trouwde op zondag 13 augustus 1719 in Renswoude met de 32-jarige Rijkje Peters van Breeschoten. Aart en 
Rijkje gingen op donderdag 27 juli 1719 in Scherpenzeel in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Aart en Rijkje: In dit huwelijk zien we, dat de dochters de naam van hun moeder 
meenemen en de zoon de achternaam (verwijzing van herkomst) van zijn vader draagt. Bij de geboorte van 
Jacomijntje woonden ze op Breeschoten. Bij de doop van Geurte en Wouter woonden ze op Groot Donkelaar. Of 
zij in de tussenliggende periode (bijna 10 jaar) buiten Scherpenzeel hebben gewoond is niet bekend. (In 
Renswoude, Woudenberg, Gelders Archief of Zuidoost Utrecht niets gevonden)  
239 Rijkje Peters van Breeschoten. Zij is gedoopt op woensdag 2 oktober 1686 in Scherpenzeel. 
 
240 Geurt Jacobsen Buijs. Geurt is overleden op maandag 22 december 1749 in Bennekom. Hij is begraven op 
zaterdag 27 december 1749 in Bennekom. 
Beroep:   
Landbouwer 

  

Religie: 
vanaf 13-05-1701    Lidmaat

  

Hij trouwde op vrijdag 7 oktober 1707 in Bennekom met Anneke Versteegh. Geurt en Anneke gingen op zondag 
2 oktober 1707 in Bennekom in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Geurt en Anneke: Het echtpaar bezat nogal wat ongerede goederen tussen 
Wageningen en Bennekom blijkens een door zoon Hendrik op 25-6-1763 opgemaakte inventaris van wat zijn bij 
hem inwonenden moeder bij haar overlijden achterliet. Wouter van Creel en Gerrit Jansen schatten de waarde 
op fl.10.828 zie ook de lijst van gerede goederen! Het opstellen van deze lijst was nodig omdat men bang was 
dat de onmundige kinderen van Evert Jacobsen en de kort tevoren overleden Jacob Buys zouden worden 
benadeeld en men de approbatie niet zou verkrijgen. Voor de inventaris wordt verwezen naar VVG jaargang 5 
nr 2 1980  
241 Anneke Versteegh. Zij is gedoopt in Bennekom. Anneke is overleden op zaterdag 30 april 1763 in 
Bennekom. Zij is begraven op woensdag 4 mei 1763. 
Religie: 
vanaf 10-1705    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Bennekom] 
 
242 Gerrit Hendriks. Gerrit trouwde (2) in 1721 in Bennekom met Gijsbertje Bernts.  
Hij trouwde (1) met 
243 Anneke Gerrits Stommen.  
Notitie bij Anneke: Mogelijk was Anneke Gerrits voor dit huwelijk op 03 maart 1695 getrouwd met Geurt 
Gosens. Van dit echtpaar zijn geen kinderen in Bennekom gevonden. 
 
244 Beernt Jansen Bongers. 
Hij trouwde met Griet Willems.  
Notitie bij het huwelijk van Beernt en Griet: Er is in Velp nog een Beernt Jansen die met zijn vrouw (waarvan de 
namen in de periode 1716-1719 niet altijd werden genoemd) kinderen ten doop hield. Biologisch onmogelijke 
verbindingen omdat er geen 9 maanden tussen de doopdata is aangetroffen. Vaak werd de naam Bongers ook 
niet vermeld. Eén en ander is dus omgeven van onzekerheden. Dit betekent dat de kinderen Jan, Elsken en 
Beernt (1719) zeer waarschijnlijk kinderen van deze Beernt Jansen zijn. Daarnaast zijn er ook een Ambrosius 
(04-06-1716) en een Anneke (11-07-1719) die ook genoemd worden als kinderen van "Beernt Jansen en sijn 
vrouw".  
245 Griet Willems. 
 
246 Geurt Derks. Hij is gedoopt op donderdag 27 oktober 1689 in Drempt. Geurt is weduwnaar van Marijken 
Wessels Smits. 
Hij trouwde (2), 32 jaar oud, op zondag 18 januari 1722 in Drempt met de 32-jarige 
247 Lijsbeth Derks. Zij is gedoopt op vrijdag 10 juni 1689 in Drempt. 
 
248 Hendrik Jacobsen Buijs. 
Hij trouwde op zondag 20 februari 1701 in Bennekom met Stijneke Rutgers (Stijntje) van de Hul.  
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Stijntje: Waarschijnlijk zijn zij beiden kort na elkaar begraven. De één op 
25 oktober 1750 en de ander op 20 augustus 1751. Wie als eerste overleden is, is nog onbekend.  
249 Stijneke Rutgers (Stijntje) van de Hul. 
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250 Jan Aartsen van Kreel. 
Hij trouwde op zondag 10 april 1701 in Bennekom met Gerbrig Wouters van Westervelt.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerbrig: Het doopboek van Bennekom is over de jaren 1698 tot 1706 alleen 
gevuld met redressen (aanvullingen en correcties).  
Een kleindochter van Jan en Gerbrig laat aantekenen: "Gerritje van der Eem, getuigt dat haar moei Marritje 
Jansen van Kreel alhier in ’t begin van de 18e eeuw (zijnde tussen 1701 en 1705) geboren is te Bennekom". 
Cnelisje (zus van Marritjen) was ook getrouwd met een "Van der Eem". Zij heeft ook een dochter Gerritje. Het is 
dus waarschijnlijk dat dit broers waren die als moeder een Gerritje hadden. 
Het is zeer goed mogelijk dat er in dit gezin tussen 1701 en 1706 meerdere kinderen geboren zijn. Rekening 
houdende met het vernoemen zouden we nog een Aart en een Stijntje verwacht hebben.  
251 Gerbrig Wouters van Westervelt. 

Generatie 9 (oudbetovergrootouders) 

258 Jan Francken. 
Hij trouwde met 
259 Jacobjen Jacobs. 
 
260 Gerrit Christiaansen. 
Hij trouwde met 
261 Fijtjen Cornelissen. 
 
262 Jan Hendricksen van den Top. 
Hij trouwde op donderdag 30 juli 1654 in Kootwijk met Gerritjen Jans.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gerritjen: Trouwboek Kootwijk: 1654 den 30 July, Jan Hendriks, Hendricks 
Soon jm. & Gerritjen Jans, Jan Gerrits dr beijde ... CootwijckerBroeck  
263 Gerritjen Jans. 
 
276 Wouter Garts. 
Hij trouwde met 
277 Stijntien NN. 
 
278 Willem Wolters, geboren in Wijhe. Willem is overleden vóór donderdag 1 september 1707.  
Hij trouwde op donderdag 22 juli 1677 in Voorst met Gerritje Stevens.  
Notitie bij het huwelijk van Willem en Gerritje: Het gezin vertrok naar Bennekom, waar 4 van de kinderen zijn 
getrouwd. De oudste zoon trouwde in Voorst (1707) en liet zijn kinderen dopen in Duistervoorde.  
279 Gerritje Stevens, geboren in Gietelo. 
 
284 Wouter Garts (dezelfde als 276).  
Hij trouwde met 
285 Stijntien NN (dezelfde als 277).  
 
286 Willem Wolters (dezelfde als 278).  
Hij trouwde op donderdag 22 juli 1677 in Voorst met 
287 Gerritje Stevens (dezelfde als 279).  
 
300 Willem Dercksen Backer, geboren omstreeks 1645. Willem is overleden in Bennekom.  
Notitie bij Willem: Willem Dercksen wordt ook wel Willem Backer genoemd. 
De naam van de echtgenote is niet geheel zeker. Waarschijnlijk is deze Willem identiek aan Willem Deckers, 
deze kocht met zijn vrouw Jantjen Geurtsen een huis, hof en bouwland, zoals zij die al gebruikten, gelegen onder 
Wageningen, met een stuk land, groot 1 en een half schepel gezaais, nabij de Bennekomseweg in Wageningen. 
(08-04-1695) 
In 1709 pacht hij een perceel van de Bennekomse Kerk. Hij wordt in het pachtregister zowel Willem Backer als 
Willem Dercksen genoemd. Hij blijft pachter tot 1721. In hetzelfde pachtregister staat hij ook borg voor zijn 
zoon Gerrit, die op zijn beurt weer borg staat voor zijn vader. 
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Willem is de stamvader van alle thans nog levenden die de naam "Van Roekel" dragen. Ook van hen van wie de 
naam door emigratie is veranderd in "Vanroekel" of "VanRoekel". Dit laatste heeft vooral betrekking op 
personen die - al of niet gedwongen door de aardappelziekte - rond 1850 naar Amerika vertrokken. De meesten 
voegden zich in Iowa bij dominee Scholte. Deze was samen met dominee Van Raalte Nederland 
"ontvlucht"vanwege de strijd rond de Afscheiding. 
Dominee Scholten vestigde het plaatsje Pella. Deze plaats staat nu nog steeds in het teken van Nederlanders. 
Zoon Gerrit wordt bij zijn huwelijk Gerrit Willemsen van Roekel genoemd. In het trouw- en doopboek van 
Bennekom is dat daarmee de eerste vermelding van die naam. De volgende vermelding is het overlijden van de 
vrouw van Jan van Roekel in Wageningen (NN van Wijck begraven in maart 1708). Of er een verband is tussen 
deze Jan en Willem Dercksen Backer (de vader van Gerrit) is onduidelijk. In Wageningen vinden we nog een niet 
aan Willem verbonden Van Roekel in de persoon Willemina als overleden partner van Roelof Staaring die op 07-
07-1742 hertrouwd met Willemina van den Heuvel (weduwe van Johannes Snijders). Mogelijk was zij een 
dochter van de eerder genoemde Jan van Roekel. Verder vinden we in Ede op 10 mei 1749 het begraven van Jan 
Hendriksen van Roekel. 
Beroep:   
Bakker

  

Hij trouwde met [waarschijnlijk] 
301 Jantjen Geurtsen. 
 
314 Eduard van Hees.  
Notitie bij Eduard: Eduard wordt alleen gevonden bij de doop van zijn dochter. 
 
320 Hendrik Arents, geboren omstreeks 1636 in Hulckesteijn. Hendrik is overleden na 1693, minstens 57 jaar 
oud.  
Notitie bij Hendrik: Ook gevonden als Hendrick op den Hulck en als Hendrik (Arentsen) de Nijeboer. 
Getuige bij: 
29-01-1671    kerkelijk huwelijk Hermen Jansen en Geertjen Arents    [broer bruid] 

  

30-04-1681    ondertrouw Steven Hendriksen en Hendrikien (Hendersken) Arents    [broer bruid] 
  

10-10-1691    ondertrouw Arent Henderikes (geb. ±1660) en Suzanna Daniëls Schut    [vader bruidegom]
  

Hendrik trouwde (2), ongeveer 54 jaar oud, in 1690 in Worthrheden met Trijntje Jurriens.  
Hij trouwde (1), ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 12 november 1659 in Arnhem met de 19-jarige Grietjen 
Hindriks Brantsen (zie 321 hieronder). Hendrik en Grietjen gingen op woensdag 15 oktober 1659 in Arnhem in 
ondertrouw. Bij de ondertrouw van Hendrik en Grietjen was de volgende getuige aanwezig: Anna Teunissen 
(ovl. na 1664) [zie 641] [moeder bruidegom].  
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Grietjen: Aan dit huwelijk worden door andere genealogen ook andere 
kinderen aan dit echtpaar toegewezen.  
Van Hendrick Aelberts wordt toegeschreven zijn zoon Aelbert Hendricks die gedoopt is op 8 maart 1663. Deze 
Hendrick Aelberts laat echter ook dopen in augustus 1659 (zoon Wolter) toen Hendrick en Grietje nog niet 
getrouwd waren. Bij het dopen van Wolter en Aelbert wordt overigens in het doopboek ook geen enkele 
verwijzing gemaakt naar Hulckestein. Dit waren kinderen van de op 19 september 1658 te Oosterbeek 
getrouwde Hendrick Aelberts en Jenneken Willems. 
Van Hendrick Gerrits wordt zoon Gerrit, die op 29 augustus 1669 te Oosterbeek gedoopt is toegeschreven aan 
dit echtpaar. Dit was echter een zoon van de op 23 augustus 1663 getrouwde Hendrick Gerritsen en Willemken 
Brandts. 
Ook bij de ’zoon’ Teunis Hendriks is er enige twijfel, omdat zijn moeder in het doopboek van Arnhem genoemd 
staat als Grietjen Hendrix. Vandaar dat Teunis met nadrukkelijke twijfel opgenomen is. Voor zoon Jan is dat een 
ander verhaal. De doopdatum die anderen noemen (doop Johannes te Oosterbeek op 27 maart 1664 [= zoon 
van Evert Hendricksen]) is zondermeer niet juist, maar zijn zoon Hendrik Arend van Hulsteijn lijkt zo nadrukkelijk 
vernoemd, dat deze Jan wel een zoon van Hendrik Arents en Grietje Brantsen zal zijn, maar dat van hem nog 
niet de juiste doopdatum gevonden is.  
321 Grietjen Hindriks Brantsen. Zij is gedoopt op donderdag 28 juni 1640 in Oosterbeek. 
 
324 Jan Joosten. 
Hij trouwde met 
325 Jantjen Jacobs. 
 
326 Hendrik Willemsen van Selm. 
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338 Evert Barten, geboren in Kootwijk. 
Religie: 
vanaf 
25-12-
1671  

   Nederduits Gereformeerd (Evert Barten van Cootwijck met zijn huysvrouw 
IJtgen Everts, na ondersoeckinge gesont int’ geloove bevonden en 
aengenomen tot Lidtmaten christi, hebben met ons gecommuniceert dito jaers 
op den 25 December voor de eerste reijse.) 

  [bron: 
Lidmatenregister 
Kootwijk] 

Hij trouwde op woensdag 5 maart 1664 in Kootwijk met 
339 IJtjen Everts, geboren in Stroe. 
Religie: 
vanaf 
25-12-
1671  

   Nederduits Gereformeerd (Evert Barten van Cootwijck met zijn huysvrouw 
IJtgen Everts, na ondersoeckinge gesont int’ geloove bevonden en 
aengenomen tot Lidtmaten christi, hebben met ons gecommuniceert dito jaers 
op den 25 December voor de eerste reijse.) 

  [bron: 
Lidmatenregister 
Kootwijk] 

 
368 [waarschijnlijk] Jan Rutgersen. Jan is overleden vóór zondag 22 juni 1704.  
Hij trouwde met 
369 [waarschijnlijk] Jacobjen Jans. 
 
370 Wulf Hendricksen. 
Religie:   
Nederduits Gereformeerd (Garderen: Opgenomen in de lijst van ’Namen der Ledematen 
bevonden in den jare 1699: Wullif Hendricksen van Vossen, Aeltjen Gerrits sijn 
huisvrouw’. Daarbij [latere] aantekening: ’Vertrokken met attestatie na Cootwijck’. 
Kootwijk: ’Wullif Hendricksen vertoont hebbende Attestatie van Garder: Heeft op 
Paasdagh den 16 april 1702 De eerste maal met ons gecommuniceert’.  
Ermelo: ’met attestatie van Cootwijk, Pa[sen] 1708’.) 

 [bron: 
Lidmatenregisters] 

Hij trouwde met 
371 Aaltjen Gerrits. 
Religie:   
Nederduits Gereformeerd (Garderen: Opgenomen in de lijst van ’Namen der Ledematen 
bevonden in den jare 1699: Wullif Hendricksen van Vossen, Aeltjen Gerrits sijn 
huisvrouw’. Daarbij [latere] aantekening: ’Vertrokken met attestatie na Cootwijck’. 
Kootwijk: ’Aaltjen Gerrits, Huijs-vrouw van Wullif Hendricksen is met Attestatie van 
Garder tot ons overgekoomen en heeft op Paaschen 1702: den 16 april de eerste maal 
met ons gecommuniceert’.  
Ermelo: ’met attestatie van Cootwijk, Pa[sen] 1708’.) 

 [bron: 
Lidmatenregister 
Garderen] 

 
382 Henrick Cornelisz. 
Hij ging in ondertrouw op vrijdag 20 april 1674 in Barneveld met Jannetjen Aerts.  
Notitie bij het huwelijk van Henrick en Jannetjen: De inschrijving in het trouwboek betreft het eerste deel van de 
bediening van de van Voorthuizen afkomstige dominee Franciscus van Eibergen die zijn lijst met namen die in 
zijn tijd afgekondigd zijn in april 1674 begint. 
Bij de inschrijving van Henrick en Jannetjen staat dat de bruidegom van Hurksveld afkomstig was. De bruid 
kwam van Hijvlangerst [??] onder Barneveld.  
383 Jannetjen Aerts. 
 
384 Corst Jansen. Hij is gedoopt op zondag 7 juli 1613 in Scherpenzeel.  
Notitie bij de geboorte van Corst: (Ver) na zijn overlijden op 22 juli 1625 is een extract van het doopboekje van 
dominee Reinerus ab Erbraed opgesteld. Daardoor zijn de dopen van Scherpenzeel over de periode 1610-1619 
alsnog bewaard gebleven. 
Beroep:   
Landbouwer (Hij pacht in 1647 Sweetselaar te Lunteren.)

  

 
386 Jacob Cornelissen. 
Hij trouwde op donderdag 27 maart 1642 in Barneveld met Hendrikje Everts. Jacob en Hendrikje gingen op 
donderdag 6 maart 1642 in Barneveld in ondertrouw.  
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Notitie bij het huwelijk van Jacob en Hendrikje: Jacob kwam van Barneveld en Hendrickjen van 
’Cootwijckerbroeck’.  
387 Hendrikje Everts. 
 
388 [misschien] Geurt Janssen. 
Beroep:   
Molenaar (op de Puurveense (standerd)molen te Kootwijk.) 

  

 
392 Huijbert Gerritsen van Ginckel.  
Notitie bij Huijbert: Huijbert is stamvaders van één van de takken die de naam Droffelaar dragen.  
In Woudenberg in de provincie Utrecht staat tegen de grens met het Gelderse Scherpenzeel, al eeuwenlang de 
hofstede "de Roffelaar". De naam heeft diverse veranderingen ondergaan. Wanneer de boerderij gebouwd 
werd is niet bekend. In 1632 verkoopt Dirck Camp, kerkmeester van de OLV-kapel in Amersfoort aan Cornelis 
Sarren en Adriaentgen Jans “seecker parthzeel lants met huijs, hoffstede, berch, schuijr, groot ende cleijn” 
gebruikt bij de kopers. Waarschijnlijk was dit de boerderij Klein Droffelaar. Deze lag tussen Vlastuin van het 
convent van Mariënhof en Droffelaar van de Vrouwe van Gent te Utrecht. [bron: dorpsgerecht Leusden 1049; 
21-12-1632]. De hier genoemde ‘belendende’ boerderij Droffelaar is waarschijnlijk de genoemde hofstede. Er 
zijn meerdere boerderijen met die naam geweest. (Bijvoorbeeld aan de Postweg te Leusden). De boerderij 
[Groot] Vlastuin lag in het gebied Donkelaar tussen Woudenberg en Scherpenzeel. Dus we mogen aannemen 
dat de boerderij Droffelaar en het in de in deze koopovereenkomst genoemde boerderij ook in dat gebied lagen. 
Een volgende vroege vermelding van deze hofstede te vinden in het jaar 1671, wanneer in het doopboek van 
Scherpenzeel wordt opgetekend: ’26 November, Gerrit, soon van Jan Hendricksen op Druffeler & Met Gerritsen 
van Langelaer’. In de 18e eeuw vindt men de namen ‘Van Droffelaar’ en ’Van de Roffelaar’. Het verband is 
duidelijk: in de volksmond werd ‘van de Roffelaar’ samengetrokken tot ‘van d’Roffelaar’, waaruit gemakkelijk 
‘Van Droffelaar’ ontstond. Deze laatste naam werd de familienaam, die gedragen wordt door twee geslachten, 
die ogenschijnlijk niets anders met elkaar van doen hebben dan de naam van de boerderij. Beide families 
hebben enige tijd op deze boerderij gewoond. Wat de herkomst van de naam betreft zijn er twee 
mogelijkheden.  
1. Op 24 september 1922 publiceert dagblad ‘Het Vaderland’ de verrassende verklaring van de naam 
‘Droffelaar’ of eigenlijk ‘d’ Roffelaar’. Volgens overlevering zou de boerderij in het verleden namelijk zijn 
gekocht door een tamboer (roffelaar) die rijk was geworden. Een simpele, maar nog niet echt onderbouwde 
verklaring. 
2. Een meer aannemelijke verklaring is de volgende. In het gebied om en bij ’de Roffelaar’ vond men in vroeger 
jaren veel hei. Op de heidevelden werden schapen gehouden en daardoor kwamen - en komen nog - een groot 
aantal schaapskooien in deze omgeving voor, waarin de potstalcultuur werd toegepast. Deze hokken stonden, 
van binnen vaak verdiept, op de naakte grond. Hierin werden heideplaggen gebracht, waardoor er – met de 
hulp van de schapen – een goede en in de landbouw bruikbare mest ontstond. De heideplaggen werden ‘roffen’ 
genoemd. De roffen sneed men met een rofzichte van de grond los. Een aantal van deze rofzichten hebben tot 
de brand van 1945 (zie hierna) tot de inboedel van de hofstede Droffelaar behoord. De man, die de rofzichte 
hanteerde was ‘de roffelaar’.  
Over de bewoning van de Roffelaar is niet zo heel veel bekend. Wel bekend zijn de bovenstaande gegeven van 
Jan Hendricksen (eind 17e eeuw) en in dezelfde periode van Huijbert Gerritsen van Ginckel. Aan het begin van 
de 18e eeuw – toen Huijbert al naar Renswoude was vertrokken – vinden we dat op 26 juni 1705 Rijckje Jansen 
van Druffeler, van Scherpenzeel met attestatie te Amersfoort huwde. Haar vader, die als getuige vermeld wordt, 
was Jan Hendricksen (wellicht dezelfde als hiervoor genoemd). Op 13 september 1800 werd de boerderij in 
eigendom overgedragen aan Mr. Petrus Johannes van Naamen van Scherpenzeel. Door huwelijk en vererving 
kwam de hoeve, die 44 ha 3 a en 40 ca groot was, in 1907 toe aan Vrouwe Agatha Johanna van Naamen van 
Eemnes, die gehuwd was met Jonkheer Schelto van Citters. De dochter van dit echtpaar is jarenlang eigenaresse 
geweest. Op 26 april 1945 werd de Roffelaar, die dichtbij de Grebbelinie gelegen is - men vindt daar ook de uit 
1745 daterende Roffelaarschans, de Roffelaarkade en de Roffelaarsluis oftewel het Werk van Roffelaar uit de 
Grebbelinie - door de Duitsers in brand gestoken. Sinds 1862 pachten leden van de familie Haanschoten de 
boerderij. Ook in 1945 woonde er de familie Haanschoten, die na de brand, tot 1951, in een noodwoning achter 
de boerderij gewoond hebben. Op 18 oktober 1951 was de herbouwde hofstede gereed. Ter gelegenheid van 
het feit, dat in 1962 de familie Haanschoten 100 jaar lang de boerderij pachtte, bood freule Van Citters op 22 
februari 1962 de familie Haanschoten een gedenkalbum aan. Hierin bevindt zich o.a. een afdruk van het 
huurcontract van 6 augustus 1861, dat vermeldt, dat de Heer Mr. Albertus van Naamen van Eemnes verhuurt 
aan Hendrik Haanschoten ’het tiendvrije erf en goed, genaamd Droffelaar met huis en hof, schuur, schaaphok, 
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twee korenbergen en verdere getimmerte, met alle daaraan aanhoorige landerijen, gelegen onder 
Woudenberg, provincie Utrecht’.  
Hoewel de hier bedoelde boerderij Droffelaar dus in het gebied van Woudenberg lag, zien we bij Huijbert dat hij 
zijn huwelijk sloot te Scherpenzeel en - nog wonende op de ouderlijke hofstede - zijn eerste kind daar ook liet 
dopen. 
Het is een feit dat de D voor Roffelaar niet altijd gevonden is. De naam Ruffelaer en verbasteringen daarvan 
komen ook terug in inschrijvingen in kerkeboeken en akten van het nageslacht van Huijbert. 
[bron: onder andere S. Laansma. Boerderijen en boerengeslachte te Renswoude] 
Religie:   
Nederduits Gereformeerd (Komt voor op de lidmatenregister ca. 1690. [Helaas 
staat er niet bij wanneer en van waar zij met attestatie gekomen zijn.]) 

 [bron: Lidmatenregister 
Renswoude] 

Hij trouwde op donderdag 13 januari 1689 in Scherpenzeel met Ceeltje Jansen. Huijbert en Ceeltje gingen op 
woensdag 29 december 1688 in Scherpenzeel in ondertrouw.  
Notitie bij het huwelijk van Huijbert en Ceeltje: Bij de inschrijving van het huwelijk wordt de geboorteplaats van 
bruid en bruidegom niet vermeld. Wel staat er dat Huijbert op ’Druffelaer’ woonde en Ceeltje op ’Snidler’. 
Hoewel Huijbert hier staat met de naam ’Van Ginckel’ is gezien zijn woonplaats de naam Droffelaar verklaard. 
De woonplek van Ceeltje slaat waarschijnlijk op ’Sniddelaer’. 
De proclamaties hebben plaats gevonden op 30 december 1688 en op 6 en 13 januari 1689. 
Zij woonden na het huwelijk eerst ook op ’Druffelaer’ te Scherpenzeel. [bron: doopboek Scherpenzeel]. 
Het gezin vestigde zich rond 1690 op ’Nieburg’ onder Renswoude. Deze boerderij die ook als Nijburg gevonden is 
lag bij Renswoude. De boerderij bestaat niet meer; op de plaats is nu een industrieterrein. [bron: S. Laansma. 
Boerderijen en boerengeslachte te Renswoude (Renswoude, 1972)]  
393 Ceeltje Jansen.  
Notitie bij de geboorte van Ceeltje: Ceeltje was - gezien haar huwelijksinschrijving - mogelijk een dochter van 
Jan Jansen, die als - tot nu toe enig bekende - zoon van Jan Thijmens en Henrickien Peters geboren is op 
Sniddelaar. 
Zij is begraven op maandag 18 mei 1733 in Renswoude. 
Religie:   
Nederduits Gereformeerd (Komt voor op de lidmatenregister ca. 1690. [Helaas 
staat er niet bij wanneer en van waar zij met attestatie gekomen zijn.]) 

 [bron: Lidmatenregister 
Renswoude] 

 
394 Bart Gijsbertsz. Bart is weduwnaar van Pfijghje Willems, met wie hij trouwde (1) op donderdag 18 januari 
1685 in Renswoude. Bart is weduwnaar van Evertie Cornelisse, met wie hij trouwde (2) op donderdag 18 april 
1686 in Veenendaal. 
Hij trouwde (3) omstreeks 1690 met Annetje Hendriks Hardeman (zie 395 hieronder).  
Notitie bij het huwelijk van Bart en Annetje: Voor wat betreft de periode van 1689-1701 is er een hiaat in de 
trouwboeken van Veenendaal.  
395 Annetje Hendriks Hardeman. Zij is gedoopt in Veenendaal.  
Notitie bij Annetje: Gezien haar leeftijd bij de geboorte van haar eerste kind én de naam van dit kind, moeten 
we aannemen dat zij een kind is uit het eerste huwelijk van haar vader. 
 
400 Albert Theunisz. 
Hij trouwde op vrijdag 21 april 1679 in Renswoude met de 34-jarige Dircge (Dirckje) Jans.  
Notitie bij het huwelijk van Albert en Dirckje: Bij het huwelijk kwam Albert van Driebergen en Dirckje van 
Renswoude.  
401 Dircge (Dirckje) Jans. Zij is gedoopt op woensdag 9 november 1644 in Renswoude. 
 
402 Hendrick van den Veenbrinck. 
 
420 [waarschijnlijk] Robert Thijsz. Robert trouwde (2) op donderdag 25 januari 1691 in Renswoude met 
Jannetje Jans.  
Hij trouwde (1) met 
421 [waarschijnlijk] Jantje Gerrits. 
 
424 Thijs Gijsbertsen van Lambalgen, geboren omstreeks 1630 in Woudenberg. Thijs is overleden in 1706, 
ongeveer 76 jaar oud.  
Beroep: 
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Bouwman (op "Groot Landaes".)

  

Hij trouwde met Marij Willems.  
Notitie bij het huwelijk van Thijs en Marij: In dit huwelijk zouden nog 7 andere kinderen geweest zijn.  
425 Marij Willems. 
Getuige bij: 
01-06-1704    doop Geurt Jansz (geb. 1704) 

    

 
426 Anthonij Dircksz van Overeem. 
Hij trouwde met 
427 Maijtje Jans. 
 
432 Gerrit Jansen van ’t Broek, geboren in Lambalgen. Gerrit is overleden op maandag 6 februari 1679.  
Notitie bij Gerrit: woonde op Klein Lambalgen 
Hij trouwde op donderdag 11 december 1670 in Scherpenzeel met de 23-jarige Geertje Rijcksendam. Gerrit en 
Geertje gingen op donderdag 27 november 1670 in Scherpenzeel in ondertrouw. 
433 Geertje Rijcksendam, geboren in Renswoude. Zij is gedoopt op vrijdag 1 maart 1647 in Renswoude. 
Geertje is overleden na 1714, minstens 67 jaar oud.  
Notitie bij Geertje: Wordt ook Geertje Rijcksen van de Vliert genoemd. 
 
434 Jan Arissen Swart. Hij is gedoopt op donderdag 12 december 1641 in Scherpenzeel.  
Notitie bij de geboorte van Jan: Als doopdatum wordt ook 1648 te Renswoude gevonden. 
Jan is overleden op donderdag 18 december 1710 in Scherpenzeel, 69 jaar oud.  
Notitie bij Jan: Jan Arissen Swart koopt in 1696 "olde Wolfswinkel" 
Zie geneaogie in Boerderijen en Boerengeslachten te Renswoude van S. Laansma bladzijde 146 vv 
Jan is weduwnaar van Jantje Geurts, met wie hij trouwde (1), 28 of 29 jaar oud, in 1670 in Renswoude. 
Hij trouwde (2), 32 jaar oud, op vrijdag 8 juni 1674 in Renswoude met de 25 of 26-jarige 
435 Jantje Breunissen. Zij is gedoopt in 1648 in Renswoude. Jantje is overleden op zondag 10 december 1713 
in Renswoude, 64 of 65 jaar oud [bron: Lidmatenregister Renswoude].  
 
436 Bessel Evertsen van Ekeris. Bessel is overleden op woensdag 11 januari 1696 in Scherpenzeel.  
Religie: 
vanaf 04-06-
1682  

   Lidmaat (Aris wordt ook genoemd in het lidmatenregister op 
12 april 1692.) 

 [bron: Lidmatenregister 
Scherpenzeel] 

Bessel trouwde (2) op zondag 25 maart 1691 in Scherpenzeel met Neeltje Teunissen Coudijs (geb. 1664), 26 
jaar oud.  
Hij trouwde (1) op donderdag 27 maart 1681 in Scherpenzeel met de 23-jarige Petertje Arissen (zie 437 
hieronder). Bessel en Petertje gingen op woensdag 12 maart 1681 in Scherpenzeel in ondertrouw. 
437 Petertje Arissen. Zij is gedoopt op vrijdag 30 maart 1657 in Scherpenzeel. 
 
440 Claas Henricksen. 
Hij trouwde op donderdag 8 juni 1679 in Veenendaal met Cornelia Jans.  
Notitie bij het huwelijk van Claas en Cornelia: Claas woonde op Ginckel onder de kerk van Scherpenzeel, 
Cornelia in Veenendaal.  
441 Cornelia Jans, geboren in Aalst, Lienden. Cornelia is weduwe van Albert Egbertse. 
 
442 Elis Jansz van Landaes, geboren omstreeks 1645. Elis is overleden, ongeveer 78 jaar oud. Hij is begraven op 
zondag 23 mei 1723 in Doorn.  
Notitie bij overlijden van Elis: Bij het begraven wordt aangegeven dat hij ca 78 jaar was. Overigens laat hij op 
14 april 1715 "een kind van de (zijn) swaeger" begraven in Doorn. 
Notitie bij Elis: In 1677 koopt Elis Jansz van Landaes, timmerman te Doorn, van Anthonis Coolle en Neeltgen 
Thomas een huis en erf in Doorn. [bron: Dorpsgerechten Doorn 530; 29- 7-1677]. 
In 1696 en 1716 bezit Elis Jansen te Doorn land te Maarn, bruiker: Hendrick Claassen Veenendaal [bron: 
Oudschildgeld Maarn, nr. 2, 11 en 20]  
In 1714 verklaart Elis Jansz dat hij 44 jaar, dus sinds 1670 in Doorn woont [bron: Dorpsgerecht Doorn 534; 12-
07-1714]. 
In 1716 leggen Elis Jans van Doorn timmerman te Doorn en Catharina Anthonis van Dijck, schoondochter, 
weduwe van Jacob Elisz te Doorn in leven timmerman te Doorn, verklaringen af over roerende goederen die 
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eigendom zijn van Catharina Anthonis van Dijck, zoals 1 peert f 50,- 1 ploegh met sijn toebehoren f 50,-. Zij 
tekenen beide de akte. [bron: Dorpsgerechten Doorn 534; 18-04-1716]. 
In 1717 benoemt Elis Jansz, timmerman bij testament tot erfgenamen: zijn kinderen Maegje, Jannigje, 
Henderijntje, Willempje, de kinderen van Johannis Elisz zaliger en Aeltje Hendricks, boedelhoudster, moeder en 
momber van hun kinderen, Hendrick Elisz en de kinderen van Jacob Elisz zaliger [bron: Dorpsgerechten Doorn 
534; 01-07-1717]. 
In 1729 vindt er liquidatie plaats van de boedel van Elis Jansen, grootvader der onmondigen en schoonvader van 
Catharina Tunisse van Dijck. Aanwezig zijn Arnoldus van Geijtenbeek, schout van Maarn en Maarsbergen, 
executeur testamentair en voogd, de onmondige kinderen van Jacob Elisse en Catharina Teunisse van Dijk, 
ingevolge het testament van Elis Jansse, grootvader van de onmondigen, inzake voldoening van de erfportie. 
Een van de onmondigen; Lijsbeth Jacobse is overleden. [bron: Dorpsgerechten Doorn 534; 06-04-1729]. 
In 1734 wordt de executeur ontslagen van de nal. schap Elis Janszen van Landaas en Elisabet Jans door 
kindskinderen en erfgenamen, meerderjarig geworden: Elis, Aard, Hendrik, Hannes en Jan Hanniszen. Met 
omschrijving van de landerijen onder Maarn. Verkoop: notaris A. van Geijtenbeek; 24-04-1727. [bron: Not. 
Amersfoort A. Methorst AT 037a004, nr. 18; 19-02-1734]. 
In 1741 wordt not. Arnoldus van Geijtenbeek te Woudenberg ontslagen uit de executeurschap en voogdij van de 
nal. schap Elis Janszen van Landaas en Elisabet Jans door Nelletje Jacobs, won. Utrecht. Goedgekeurd door 
Roeloff Tymensz, wedr. Aaltjen Hendriks, nu x Catharina van Dijk, won. Doorn, stiefvader van Nelletje Jacobs; 
Elis Jacobsz en Teunis Jacobsz [bron: Not. Utrecht, not. M. Lagerweij, U190a001, nr. 132-1 en 132-3; 18-02-
1741]. 
In 1741 wordt not. Arnoldus van Geijtenbeek te Woudenberg gemachtigd door Nelletje Jacobs, won. Utrecht om 
de koopsom voor landerijen onder Maarn van de erven Gijsbert Lambertsze de vorderen [bron: Not. Utrecht, 
not. M. Lagerweij, U190a001, nr. 132-2; 18-02-1741]. 
Goedgekeurd door Roeloff Tymensz, wedr. Aaltjen Hendriks, nu x Catharina van Dijk, won. Doorn, stiefvader van 
Nelletje Jacobs; Elis Jacobsz en Teunis Jacobsz [bron: Not. Utrecht, not. M. Lagerweij, U190a001, nr. 132-1; 18-
02-1741]. 
Beroep:   
Timmerman

  

Hij trouwde met Lijsie (Elisabeth) Jans.  
Notitie bij het huwelijk van Elis en Elisabeth: Dochter Maagje is waarschijnlijk geboren voor 1674 (start 
doopboek Doorn). Elis en Lijsie zijn waarschijnlijk getrouwd voor 1673 (start trouwboek Doorn).  
443 Lijsie (Elisabeth) Jans. Zij is begraven in augustus 1705 in Doorn.  
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Begraven tussen 23 en 30 augustus 1705 
Notitie bij Elisabeth: Lijsbeth Jans is enige erfgename van haar vader Jan Jacobsz, ´in sijn leven gewoont 
hebbende tot Maren`; 20-02-1675. 
 
444 Willem Jacopsen Coudijs. Willem is overleden op maandag 7 februari 1684.  
Notitie bij Willem: In 1669 wordt Willem Jacobsz beleend na dode van zijn schoonvader Cornelis Jansz, met de 
haverkamp naast de Bree in ’t Voort [bron: Leenhof 108, fol. 257; 1669. Bel. Holevoet nr. 8]. 
In 1681 erft Willem Jacobsz, oudste zoon, volgens loting, de 1 ½ morgen in Coudijs van zijn vader [bron: Huis 
Amerongen 1182, fol. 29; Bel. Holevoet nr. 34]. 
In 1674 worden Willem en Gijsbert Jacobsz benoemd tot mombers van de drie onmondige kinderen van zal. 
Egbert Jacobsz, op Groot Oordel [bron: Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 18-10-1674]. 
Beroep:   
Timmerman

  

Religie: 
vanaf 11-04-1658    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Scherpenzeel] 
Hij trouwde met Aertje Cornelissen.  
Notitie bij het huwelijk van Willem en Aertje: Tot 1672 werd de moeder bij dit gezin niet genoemd in de 
doopinschrijvingen. Mogelijk is er dus een andere moeder geweest. Gegeven de naam van het tweede kind is 
dat echter onwaarschijnlijk. Waar de namen Frans of Rutger naar verwijzen is nog onduidelijk. 
In 1669 woonden zij "Aen den Hoolevoet".  
445 Aertje Cornelissen. 
Religie: 
vanaf 11-04-1658    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Scherpenzeel] 
 
446 Hendrik Gerrits van Overeem. Hendrik is overleden vóór 1708.  
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Hij trouwde op donderdag 1 maart 1674 in Doorn met 
447 Trijntje Frederiks, geboren in Doorn. Zij is begraven op zondag 23 maart 1732 in Doorn. 
Getuige bij: 
01-03-1691    doop Aartje Jordens (geb. 1691) 

    

26-07-1693    doop Teunis Jordens (geb. 1693) 
    

09-02-1696    doop Jorden Jordensse Steenbeek (geb. 1696) 
    

01-01-1706    doop Aeltje Dirks Brouwer (geb. 1706)    [grootmoeder moederszijde] 
  

Trijntje trouwde (2) op zaterdag 18 februari 1708 in Doorn met Hendrik Hendriks Brus.  
 
448 Aert Peelen, geboren omstreeks 1630. Aert is overleden op dinsdag 17 februari 1693 in Renswoude, 
ongeveer 63 jaar oud [bron: volgens lidmatenregister Renswoude].  
Beroep:   
Landbouwer (in Ederveen)

  

Religie: 
vanaf 1664    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Renswoude]
Hij trouwde met Jannetje Jans.  
Notitie bij het huwelijk van Aert en Jannetje: Eerste 3 kinderen mogelijk gedoopt in Ede of Lunteren. Van Aert 
en Jannetje ook inschrijving in het lidmatenregister van Lunteren gevonden in 1676.  
449 Jannetje Jans, geboren in Ede. Jannetje is overleden op donderdag 29 november 1691 in Renswoude 
[bron: volgens lidmatenregister Renswoude].  
Religie: 
vanaf 1657    Lidmaat [bron: Lidmatenregister Renswoude]
 
450 Willem Jansz Swart. Hij is gedoopt omstreeks 1627 in Renswoude. 
Beroep:   
Boer

  

Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op donderdag 30 oktober 1659 in Renswoude met de ongeveer 21-jarige 
Gerritje Thijsz. Willem en Gerritje gingen op donderdag 9 oktober 1659 in Renswoude in ondertrouw. 
451 Gerritje Thijsz, geboren omstreeks 1638 in Ederveen. 
 
452 Jan Elbertszn, geboren omstreeks 1635 in Zaalweer. 
 
454 [waarschijnlijk] Jan Hendricksz. Jan is weduwnaar van Teuntjen Cornelis. 
Hij trouwde (2) op donderdag 29 augustus 1675 in Barneveld met 
455 [waarschijnlijk] Aeltjen Jacobs. 
 
456 Hendrik Teunissen. 
 
458 Jan Hendricksen. 
 
460 Cornelis Hendricksen. 
Hij trouwde met 
461 Gerritien Peters. 
 
462 Henrick Gijsbertsen. 
Hij trouwde op zondag 1 april 1685 in Veenendaal met Breunisje Raijers. Henrick en Breunisje gingen op 
donderdag 15 maart 1685 in Veenendaal in ondertrouw. 
463 Breunisje Raijers, geboren in Ede. 
 
468 Gijsbert Geurtsen. 
Hij trouwde met 
469 Evertje Wulven. 
 
470 Jan Hendricksen van den Top (dezelfde als 262).  
Hij trouwde op donderdag 30 juli 1654 in Kootwijk met 
471 Gerritjen Jans (dezelfde als 263).  
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472 Willem Cornelissen van Wagensveld. Willem is overleden op vrijdag 28 juli 1673 in Renswoude.  
Religie: 
vanaf 20-03-1668    Lidmaat (zij woonden "op ’t verste Wagensveld.

Kwamen met attestatie van Scherpenzeel) 
 [bron: Lidmatenregister Renswoude]

Hij trouwde met 
473 Otje Jansen. Otje is overleden op zondag 8 februari 1671 in Renswoude.  
Religie: 
vanaf 20-03-1668    Lidmaat (zij woonden "op ’t verste Wagensveld.

Kwamen met attestatie van Scherpenzeel) 
 [bron: Lidmatenregister Renswoude]

 
474 Henrick Geurtsz.  
Notitie bij Henrick: Op 05 februari 1671 trouwen in Scherpenzeel Hendrick Geurtsen van de Glint en Geertien 
Willemsen. Gegeven de naam van de eerste dochter uit het huwelijk van Henrick en Nennetjen zou dit mogelijk 
dezelfde Hendrick Geurtsz kunnen zijn. 
Hij trouwde met 
475 Nennetjen Cornelis. Nennetjen trouwde (2) op donderdag 21 mei 1682 in Barneveld met Cornelis Dircksz 
van Nieuwenhuijsen.  
 
476 Wouter Peelen. Wouter is overleden vóór zaterdag 29 juli 1719.  
Notitie bij Wouter: Wouter Peelen woonde op Huistede onder Woudenberg en machtigde voor de nalatenschap 
uit 1684 zijn broer Huich. 
Hij trouwde met Geurtje Willem Ebbertszdr.  
Notitie bij het huwelijk van Wouter en Geurtje: Zij woonden eerst op de Glint, maar de familie komt niet voor in 
de DTB-registers van Barneveld. Misschien lieten zij hun kinderen in Woudenberg dopen. De oudste inschrijving 
in het doopboek Woudenberg is van 1686. 
Rond 1680 verhuisden zij naar Huistede onder Woudenberg. Na Willems dood bleef Geurtje enige jaren op die 
boerderij. Daarna beheerde zij de goederij Groot Egdom, waar beide ouders waren overleden. Tenslotte kocht 
zij omstreeks 1715 een boerderijtje op Davelaar. Kinderen van Wouter en Geurtje (Peel, Willem, Jan, Aart en 
Evertje Wouters e/v Hendrik Hendriksz) staan in 1734 en 1736 genoemd in de stukken inzake de erfenis van de 
ongehuwde broer van Geurtje (Ebbert Willemsz.)  
477 Geurtje Willem Ebbertszdr. 
 
478 Peter Rijcksen. 
Hij trouwde op donderdag 20 maart 1681 in Renswoude met 
479 Geertje Jansen. 
 
480 Jacob Hendriksen Buijs. Jacob is overleden vóór maandag 10 april 1702.  
Notitie bij overlijden van Jacob: Na het overlijden verkoopt zijn weduwe samen met Geurt Jacobs Buys de 
HAsenacker te Bennekom aan Cornelis en Steven van de born. 
Beroep:   
Timmerman

  

Hij trouwde met 
481 Jantje Cornelissen. 
 
482 Evert Aalbertsen Versteegh. 
Beroep:   
Kruidenier 

  

Hij trouwde met Maria Schaats.  
Notitie bij het huwelijk van Evert en Maria: Deze echtelieden kopen land in/rond Wageningen (o.a. 07-10-1679). 
Volgens het Burgerboek van Wageningen was een Evert Versteegh crudenier in 1649. Wellicht was dat een 
grootvader van deze Evert.  
483 Maria Schaats.  
Notitie bij Maria: De naam Schaats komt haast uitsluitend in Wageningen voor. 
 
492 Derk Geurtsen. Derk trouwde (2) op zondag 5 mei 1709 in Drempt met Aeltje Geurtsen.  
Hij trouwde (1) op donderdag 11 september 1681 in Hall met 
493 Stijntje Frerijks. 
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494 Derk Hendrijks. Derk trouwde (2) op zondag 19 juni 1707 in Drempt met Aeltje Driesen.  
Hij trouwde (1) op donderdag 20 maart 1687 in Hummelo met 
495 Trijntje Jansen. 
 
496 Jacob Hendriksen Buijs (dezelfde als 480).  
Hij trouwde met 
497 Jantje Cornelissen (dezelfde als 481).  
 
498 Rutger van de Hul (dezelfde als 132 in generatie 8).  
 
502 Wouter Garts (dezelfde als 276).  
Hij trouwde met 
503 Stijntien NN (dezelfde als 277).  

Generatie 10 (stamouders) 

526 Jan Gerritsen. 
 
556 Wolter Gerrits. Wolter is overleden vóór donderdag 22 april 1677.  
 
558 Steven Wijnolts. 
 
572 Wolter Gerrits (dezelfde als 556).  
 
574 Steven Wijnolts (dezelfde als 558).  
 
640 Arent Hendriks, geboren omstreeks 1600 in Hulckestein. Arent is overleden vóór woensdag 12 november 
1659, ten hoogste 59 jaar oud.  
Notitie bij overlijden van Arent: Bij het eerste huwelijk van zoon Hendrik Arents staat dat deze de ’soon van 
sali[ger] Arent Hendrikszn’ was. 
Notitie bij Arent: In de tijd dat de kinderen van Arent Hendriks gedoopt werden, werden ook kinderen gedoopt 
van ’d’ Capitein op den Hullik’, waarvan de naam Kuffelaer in het doopboek gevonden wordt. Deze woonde op 
de Arnhemse buitenplaats Hulkestein. Rond 1650 was daar namelijk een ’scharlakenververij’ gevestigd, opgezet 
door de gebroeders Kuffeler. Deze werkten met een nieuw procedé, uitgevonden door hun schoonvader Cornelis 
Drebbel. (In 1648 verkreeg een van de broers Kuffeler, Gillis, het recht om het stadswapen van Arnhem te 
gebruiken voor zijn producten.) Het buiten Hulkenstein was een ontmoetingsplaats voor veel 
alchemisten/scheikundigen, vaak van calvinistische stromingen, die Hulkestein gebruikten als thuisbasis. Vanaf 
1657 werd de zaak overgenomen door Johann Moriaen, die er echter geen succes van wist te maken. Wie toen 
exact de feitelijke eigenaar van de buitenplaats was, is mij niet bekend. Na de dood van Karel van Gelre in 1538 
was Hulkestein in handen gekomen van de nieuwe landsheer Karel V, die het in leen liet gebruiken door zijn 
stadhouder Filips van Lalaing die tot zijn dood op 30 juni 1555 stadhouder van Gelre was. Van zijn opvolger 
(Filips van Montmorency) is bekend, dat hij als graaf van Horne zich in Weert heeft opgehouden. Er is 
vooralsnog een gat van 111 jaar over de eigenaren van deze buitenplaats. Aan wie Arent zijn pachtsom 
verschuldigd was, is mij daardoor nog niet bekend. Hulkestein komt in 1666 in handen van de rijke 
regentenfamilie Brantsen en zou 160 jaar eigendom van dit patriciërsgeslacht blijven. 
Getuige bij: 
16-05-1659    ondertrouw Hendrick Stevenssen en Gerritjen Brantsen 

    

Hij trouwde met Anneke (Anna) Teunissen.  
Notitie bij het huwelijk van Arent en Anna: In het doopboek van Oosterbeek zijn diverse vermeldingen van het 
dopen van kinderen van Arent Hendriks gevonden, waarbij de naam van het kind niet is vermeld. Dit betreft de 
inschrijvingen: 
’1646 d. 8 martij een kindeken van Arntt op den Hullik’ 
1647 ’d 28 november een dogterken van Arentt op den Hullik’ 
’item [1649 d. 28 januarij] een kind van Arentt op den Hullik’ 
’op die selve tijdt [1652, 25 Januarij] twee dogterkes van Arentt op den Hullik’ 
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Gegeven de huwelijksdata van zoon Hendrik Arents (1659) dochter Stijn Arentsen (1962) én het feit dat we 
weten wanneer zoon Jan gedoopt is, zijn er naast de 3 overige bekende dochters minstens nog twee kinderen 
gedoopt, waarvan we de naam niet kennen. De kans is groot dat de in 1652 gedoopte tweeling jong overleden 
is. 
De bekende kinderen zijn gesorteerd op huwelijksdata. Dit wil niet zeggen dat dit ook de juiste volgorde van oud 
naar jong is. 
---  
641 Anneke (Anna) Teunissen. Anna is overleden na 1664.  
Getuige bij:   

ondertrouw Jan Zijbert van Dael en Lijsbeth Arents (ovl. vóór 1683)    [moeder bruid] 
  

15-10-
1659 

   ondertrouw Hendrik Arents (±1636-na 1693) en Grietjen Hindriks Brantsen 
(geb. 1640) [zie 321] 

   [moeder 
bruidegom] 

  

24-03-
1662 

   kerkelijk huwelijk Hendrick Stevenssen en Stijn Arentsen    [moeder bruid] 
  

 
642 Hendrik Brantsen. Hendrik is overleden op vrijdag 17 maart 1645 in Oosterbeek.  
Notitie bij overlijden van Hendrik: In het kerkboek van Oosterbeek staat: ’1645. 17 martij zijnde St Geertruidis 
dags obiit Hindrik Brantsen’. Opvallend is, dat hier in de Nederduits Gereformeerde kerk nog de invloeden van 
oude benamingen van dagen te vinden is. Zo is de sterfdag van de Heilige Gertrudis van Nijvel († 17 maart 659) 
nog steeds te vinden in de Rooms Katholieke kalender. Dit was een dag die opmerkelijk vaak verbonden was 
met politieke beslissingen op het Nederlandse platteland in het verleden. Gertrudis was een dochter van Pippijn 
I "de Oude" van Landen en Ida (Itta) van Nijvel (oudouders van Karel de Grote). 
Religie:   
Nederduits Gereformeerd (Vermeld in de jaren 1629, 1635, 1641 en 
1648) 

 [bron: Lidmatenregister 
Oosterbeek] 

Hendrik is weduwnaar van Grietje Dericks. Hendrik trouwde (3) op donderdag 6 juni 1641 in Oosterbeek met 
Grietje Schuijlings.  
Hij ging in ondertrouw (2) op donderdag 30 oktober 1625 in Arnhem met 
643 Geertje Berentsen. Geertje is overleden op vrijdag 15 februari 1641 in Oosterbeek.  
 
676 Bart Geurtsen. Bart is overleden vóór woensdag 5 maart 1664.  
Religie:   
Nederduits Gereformeerd (lijst van lidmaten d.d. 1644 (dit was bij de aanvang van 40-
jarige dienst van dominee Otto Hendrik Schlebusch, die de in 1643 naar Hoevelaken 
vertrokken dominee Albertus Johannis Harremius opvolgde).) 

 [bron: 
Lidmatenregister 
Kootwijk] 

Hij trouwde met 
677 Luijtjen Barten. 
Religie:   
Nederduits Gereformeerd (Op de lijst met lidmaten van 1644 staan slechts 6 mannen en 
11 vrouwen, die als communicant te boek staan. Tot 1666 worden er slecht 9 nieuwe 
lidmaten gevonden die door belijdenis of attestatie aan de gemeente worden 
toegevoegd.) 

  [bron: 
Lidmatenregister 
Kootwijk] 

 
678 Evert Bartens, geboren in Stroe. 
 
768 Jan Corstens. 
Hij trouwde met Jangens.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jangens: (Ver) na zijn overlijden op 22 juli 1625 is een extract van het 
doopboekje van dominee Reinerus ab Erbraed opgesteld. Daardoor zijn de dopen van Scherpenzeel over de 
periode 1610-1619 alsnog bewaard gebleven en konden drie kinderen van Jan Corstens gevonden worden. 
[Dit werk is waarschijnlijk verricht door dominee Johannes Brill die van 8 januari 1764 tot 26 december 1774 
predikant te Scherpenzeel was.]  
769 Jangens. 
 
772 Cornelis Dircksens. 
 
774 Evert Jacobsens. 
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786 [waarschijnlijk] Jan Jansen. Hij is gedoopt op donderdag 9 september 1649 in Scherpenzeel.  
Notitie bij de geboorte van Jan: Zijn vader woonde op Sniddelaer. 
 
788 Gijsbert Lamberts.  
Notitie bij overlijden van Gijsbert: Volgens een publicatie van de vereniging ’Oud Scherpenzeel’ is Gijsbert die 
Blauwenrat begraven te Veenendaal op 11 juli 1673. In het door hen geraadpleegde begraafboek Veenendaal 
zou op 7 januari 1671 ook een kind van ’Gijsbert den Blaauwendraer’ te Veenendaal begraven zijn. Zelf heb ik 
de bron (begraafboek Veenendaal van die periode) niet kunnen raadplegen. 
Gijsbert trouwde (2) op zaterdag 25 september 1660 in Veenendaal met Anneke Barten.  
Hij trouwde (1) met 
789 Lijsbeth Huyberts. 
 
790 Henrick Aertsz Hardeman. Henrick trouwde (2) op donderdag 21 juni 1674 in Veenendaal met Waentien 
Claas.  
Hij trouwde (1) met Geertien Teunissen (zie 791 hieronder).  
Notitie bij het huwelijk van Henrick en Geertien: Mogelijk zijn er meer kinderen uit dit eerste huwelijk  
791 Geertien Teunissen. 
 
802 Jan Otten.  
Notitie bij Jan: De doop- en trouwboeken van Renswoude zijn vanaf 1639 te raadplegen. De Nederduits 
Gereformeerde Gemeente van Renswoude had vanaf 11 november 1638 zijn eerste predikant in de persoon van 
Michaël van Middelhoven die - komende van Castricum - als eerste predikant werd bevestigd. Daarvoor 
behoorde de protestante kerk van Renswoude ondde de gemeente Scherpenzeel [waarvan de trouwboeken over 
de periode 1619 tot 1658 nog niet (digitaal) te raadplegen zijn]. 
 
848 Gijsbert Hermensen van Lambalgen. 
Beroep:   
Landbouwer (op Klein Lambalgen)

  

Hij trouwde op donderdag 30 januari 1614 in Scherpenzeel met 
849 Weimgen Jansen van Landaas.  
Notitie bij Weimgen: Het goed Landaas grensde in die tijd aan Vlastuin en was een groot goed van circa 60 
morgen. 
 
852 Dirck Helmerts van Overeem, geboren omstreeks 1620 in Woudenberg. Dirck is overleden, ongeveer 54 
jaar oud. Hij is begraven op woensdag 18 juli 1674 in Woudenberg. 
Hij trouwde met 
853 Evertje Huijbertsz, geboren omstreeks 1625 in Woudenberg. Evertje is overleden, ongeveer 65 jaar oud. Zij 
is begraven op woensdag 17 mei 1690 in Woudenberg. 
 
864 Jan Gijsberts YL. Jan is overleden vóór 1674.  
Notitie bij Jan: Jan Gijsberts koopt op 09-04-1666 het goed Groot Ravenhorst te Renswoude van Willem Cornelis 
Ravenhorsten blijft zelf tot na 1670 op Groot Lambalgen wonen. Zijn vrouw verhuist na zijn dood wel naar 
Ravenhorst.  
Nakomelingen van Jan Gijsberts heten (van) Ravenhorst en Vlastuin. Ook een geslacht Van Egdom stamt van 
hem af. Hij was een broer van Sander Gijsbersz. YL. Beiden woonden volgens de " Memorie van Familiën" te 
Renswoude in 1675 met elk 8 kinderen. De kinderen van Sander komen wel in het doopboek van de Hervormde 
Kerk van Renswoude voor. De kinderen van Jan niet. Het nageslacht van Sander heette eveneens Ravenhorst. 
Onduidelijk is de toevoeging YL achter hun naam. 
Religie: 
vanaf 1657    Lidmaat (op Lambalgen) [bron: Lidmatenregister Scherpenzeel]
Hij trouwde met IJltje (IJttien) Gerrits.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en IJttien: In de uitgave "Boerderijen en Boerengeslachten" van S. Laansma 
staat op pagina 63 en 64 het volgende: 
In 1690 huwde een Hendrick Jansz. -j.m. van Ravanhorst- met Geertje Hendricx - j.d. van Willer. Mogelijk een 
andere Hendrik Jansz. van Ravenhorst huwde in Renswoude in 1692 met Aeltje Gerrits van Leersum. Tenslotte 
waren er nog een Teunis Jansz. van Ravenhorst en een Cornelis Jansz. van Ravenhorst; beiden omstreeks 1700. 
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Van 1735 tot 1750 woonde er een Lambert Dicks Lagerwey en Fijtje Jansze van Ravenhorst, dochter van Jan 
Gijsbert (kleinzoon van Jan Gijsberts).  
865 IJltje (IJttien) Gerrits. 
Religie: 
vanaf 11-
04-1658  

   Lidmaat (Hier staat IJttien Jans (mansverwijzing) huisvrouw van Jan 
Gijsbertsen. 
Ook wordt zij in 1673 vermeld als Ijtje Gerrits als weduwe van Jan 
Gijsberts met de aanvulling "nu wonende onder Renswoude".) 

 [bron: Lidmatenregister 
Scherpenzeel] 

 
866 Rijck Claesse. Rijck is overleden op zaterdag 2 juni 1674.  
Notitie bij Rijck: Woonde op Klein Dashorst te Renswoude (1644) Later woonde hij op De Vliert. 
Hij ging in ondertrouw op vrijdag 4 november 1644 in Renswoude met 
867 Merritjen Gerrits. Merritjen is overleden op woensdag 5 juli 1702.  
Notitie bij Merritjen: Woonde in 1644 op Scharrenburg. 
 
868 Aris Jansen van Wolfswinkel, geboren in Renswoude (op Wolfswinkel). Hij is gedoopt op donderdag 26 
december 1613 in Scherpenzeel.  
Notitie bij Aris: Hij woonde in 1647 als weduwnaar op Woliefswinckel onder Renswoude. Hij was voor een derde 
deel eigenaar van Groot Ravenhorst te Renswoude in 1662. 
Beroep:   
Bouwman

  

Aris trouwde (2), 40 jaar oud, op donderdag 13 augustus 1654 in Renswoude met Oetje Hermens.  
Hij trouwde (1), 33 jaar oud, op zondag 17 maart 1647 in Barneveld met 
869 Geertje Jansen, geboren in Barneveld (Otelo). Geertje is overleden vóór donderdag 13 augustus 1654.  
 
870 Breuynis Aertse, geboren omstreeks 1608. Breuynis is overleden na 1668, minstens 60 jaar oud.  
Notitie bij Breuynis: RA Veluwe 747 Veldhuizen fol.14 (22-09-1688): 
Breunis Aertse verkoopt met Willem Broeckhuysen en Mart Arissen 1/4 part van een huis (zie ook Manen folio 4 
en 4v.) 
Breunis was lidmaat Renswoude in 1652 
Hij trouwde met 
871 Marritie Hendriks, geboren omstreeks 1622. Marritie is overleden op vrijdag 2 maart 1703 in Renswoude, 
ongeveer 81 jaar oud.  
Notitie bij Marritie: Lidmaat te Renswoude in 1652 
 
874 Aris Peters de Raijmaker. 
Beroep:   
Radmaker 

  

 
884 Jan Arisz. Jan is overleden vóór 1653.  
Notitie bij Jan: In 1647 huurt Jan Arisz het erf Klein Landaes van de Pot in Amersfoort [bron: Archief De Pot D1]. 
In tegenstelling tot de benaming was Landaes voor die tijd een groot goed (60 morgen) bij Scherpenzeel. Het 
was eeuwenlang eigendom van de Armen de Poth uit Amersfoort. 
Slaperdijkgeld Woudenberg 1653: Jan Arisz weduwe. 
Van 1653-1668 huurt Willempje Elissen, wed. Jan Arisz het erf Klein Landaes van de Pot in Amersfoort [bron: 
Archief De Pot D1]. 
Hij trouwde met 
885 Willempje Elissen. 
 
888 Jacob Willems van Coudijs. 
Hij trouwde met 
889 Grietje Jans. 
 
890 Cornelis Jansz van ’t Voort.  
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Er is uit de stukken niet exact te achterhalen of Cornelis de zoon is uit het 
eerste of tweede huwelijk van zijn vader. Gegeven de namen van zijn dochters is het echter zeer waarschijnlijk 
dat hij een zoon was van Geertgen Brants. 
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Cornelis is overleden op woensdag 10 mei 1651 in Woudenberg.  
Notitie bij Cornelis: In 1631 wordt Cornelis Jansz beleend na dode van vader Jan Woutersz, met de Bree met 
twee haverkampen, de maatgens, het turfkampje en de Heijntje Bissens hofstede met het huis in ´t Voorde 
[bron: Leenhof 103, fol. 25; 1631. Bel. Holevoet nr. 3]. 
In 1631 wordt Cornelis Jansz beleend na dode van vader Jan Woutersz, met 2 ½ morgen genaamd de hofstede 
met de brink en het Vaaltstukje in ´t Voorde [bron: Leenhof 103, fol. 24vo; 1631. Bel. Holevoet nr. 3]. 
In 1636 wordt Cornelis Jansz beleend een kamp in ’t Voort van Peter Lambertsz Feer x Hermantje Jans [bron: 
Leenhof 103, fol. 161vo; 1636. Bel. Holevoet nr. 4]. 
Hij trouwde op maandag 19 juni 1617 in Scherpenzeel met Helmertgen Hermensen. Cornelis en Helmertgen 
gingen op maandag 5 juni 1617 in Scherpenzeel in ondertrouw. 
891 Helmertgen Hermensen. 
 
892 Gerrit Hendriksz van Overeem. 
 
900 Jan Arisz Swart, geboren omstreeks 1580. 
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op donderdag 31 maart 1611 in Scherpenzeel met de ongeveer 21-jarige 
901 Geusje Willems, geboren omstreeks 1590 in Renswoude. 
 
904 Elbert Peterszn, geboren omstreeks 1580 in Zaalweer. Elbert is overleden op woensdag 23 april 1642 in 
Otterlo, ongeveer 62 jaar oud.  
Hij trouwde met 
905 Geertje Aartsdr, geboren omstreeks 1595 in Otterlo. 
 
910 Jacob Geurtsz. 
 
942 Jan Gerritsen (dezelfde als 526).  
 
952 Peel. Peel is overleden vóór 1655.  
Notitie bij Peel: Peel had van het Utrechtse St. Bartholomeusgasthuis een grote boerderij op Ekeris gehuurd. 
Deze boerderij was recht tegenover Bruinenburg in het gerecht Geerestein bij Woudenberg. Op het kaartboek 
van het gasthuis staat deze boerderij opgetekend met de naam "Peelen hofstee". (Niet te verwarren met één 
van de boerderijen op Davelaar die in de 19e eeuw de Peelenhoeve werd genoemd.) 
Hij trouwde met 
953 Jacobje Wouters.  
Notitie bij overlijden van Jacobje: Na de dood van Jacobje verkopen haar kinderen de inboedel aan Hendrik 
Elissen, die hertrouwde met Jannetje Jans. 
Jacobje trouwde (2) in 1655 met Hendrik Elissen.  
 
954 Willem Ebbertsz. 
 
984 Geurt Derricksen. 
 
986 Frerick Aleffen. 

Generatie 11 (stamgrootouders) 

1280 Hendrik Arentzen, geboren omstreeks 1580 in Hulckestein. Hendrik is overleden vóór 1649 in 
Hulckestein, ten hoogste 69 jaar oud.  
Notitie bij overlijden van Hendrik: Hij wordt - in tegenstelling tot zijn vrouw - niet meer genoemd in de lijst van 
lidmaten te Oosterbeek van 1649. 
Notitie bij Hendrik: Van de familie Hulstein of Hulsteijn is e.e.a. te vinden op de internetsite van Ineke van 
Koolwijk (http://inekevankoolwijk.nl/fam.%20(van)%20hulste(ij)in/hendrik%20arents-2.html). Zij heeft een 
bijna volledige genealogie van Hendrik Arentzen. 
--- 
Hendrik Arentsen was pachter van (een/de) boerderij van het landgoed dat behoorde bij de buitenplaats 
Hulkestein. 
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--- 
Van de buitenplaats Hulkestein resteert niets meer dan een straatnaambordje (Hulkesteinseweg), een 
flatgebouw met die naam en het voormalige toegangshek. Dit hek staat sinds 1936 bij de kruidentuin van het 
Openlucht Museum in Arnhem. Het hek en de bijbehorende oprijlaan verbonden het huis Hulkestein met de 
ingang aan de Utrechtseweg. Na de verkoop en verkaveling van het landgoed in 1894 en de definitieve aanleg 
en naamgeving van de Hulkesteinseweg in 1908 had het hek zijn feitelijke functie verloren. Het huis Hulkestein 
heeft een geschiedenis die teruggaat tot het begin van de 16e eeuw. De buitenplaats wordt verwoest door de 
oorlogshandelingen rond de Slag om Arnhem in september 1944. Het Huis Hulckesteijn op een detail van een 
kaart uit 1551. Hulkestein werd als ‘spijker’, een versterkt voorraad- en woonhuis, al voor 1533 door hertog 
Karel van Gelre gebouwd: “by die Klingelbeeck opten Rijn-stroem geleegen, streckende die Rijnkant bis aen onse 
Spucker, wy dair doen tymmeren hebben geheyten Hulkenstein.” Over de oorspong van de naam Hulkestein 
doen verschillende verhalen de ronde. De ene overlevering wil dat het huis genoemd is naar een boot van de 
hertog, de Hulck, die op deze plaats in de Rijn lag en in 1537 afgebroken moest worden. Een ander verhaal wil 
dat Karel het huis de naam gaf van zijn kasteeltje in Nijkerk waar hij ook graag verbleef, Hulkestein of Altena. 
Ook liet Karel van Gelre een kapelletje bij Hulkestein vergroten tot kerk. Hij schonk het aan de kanunniken van 
de St. Walburgiskerk. De geld verslindende oorlogen van Karel van Gelre en zijn weelderige hofhouding hadden 
hem veel schulden opgeleverd. Na zijn dood kwamen de schuldeisers verhaal halen op Hulkestein en plunderden 
en verwoestten de kerk. Een deel van de bouwstenen werd vervolgens gebruikt voor de uitbreiding van het 
klooster Bethanië in Presikhaaf. Na de dood van Karel van Gelre in 1538 kwam Hulkestein in handen van de 
nieuwe landsheer Karel V, die het in leen liet gebruiken door zijn stadhouder Philips van Lalaing. Op de kaart uit 
1551 van Johannes van Gielis zien we het landelijk gelegen Hulkestein als een landhuis met boerderijtrekken. 
Het grondgebied is ommuurd aan de noordzijde en grenst aan de huidige Utrechtseweg. Direct rechts, westelijk 
dus, van Hulkestein zien we enige boerderijen staan. Van de Utrechtseweg loopt daar al de voorloper van de 
Klingelbeekseweg naar die boerderijen toe en buigt af richting Oosterbeek. Op de grens van Arnhem en 
Oosterbeek, gevormd door de Slijpbeek van Mariëndaal, ligt de kern van het buurschap Klingelbeek. Het 
schetsmatige karakter van de kaart geeft ons geen inzicht of het buurschap is ingetekend en dat de genoemde 
boerderijen daar deel van uitmaken of dat het gehucht net buiten de kaart valt. Links van huis Hulkestein is met 
een galg één van de terechtstellingsplaatsen van het rechtsgebied Arnhem aangegeven. 
Beroep:   
Landbouwer (Pachter op Hulckestein in 1605) 

  

Religie:   
Nederduits Gereformeerd  [bron: Lidmatenregister Oosterbeek 1625] 
Hij trouwde met 
1281 Marij Jansen. Marij is overleden na 1649 in Hulckesteijn.  
Religie:   
Nederduits Gereformeerd  [bron: Lidmatenregister Oosterbeek 1649] 
 
1286 Berend Jansen. 
 
1536 Corst.  
Notitie bij Corst: Er wordt door anderen vanuit gegaan dat hij als Corst Hendriksen gehuwd zou zijn geweest 
met een Geurtje Lijsgens. Hiervan nog geen bronnen gevonden. 
In Scherpenzeel laat wel een Corst Garretzens in 1611 en 1614 kinderen dopen met als huisvrouw ?? Lijsgens. 
Het is mogelijk dat dit dezelfde persoon is (wellicht in een tweede huwelijk?) en dat er tussen zijn vemeende 
vader Hendrik Janszn op Baeckenes uit Lunteren en deze Corst nog een Gerrit Hendricksen moet worden 
geplaatst. Dit is ook aannemelijk gegeven het feit dat van Hendrik Janszn wordt aangenomen dat hij bij de 
vermelding van P. Hoekstra toch aardig op jaren zal zijn (ca. 45 jaar). Gegeven het huwelijk van zijn 
kleinkinderen is niet waarschijnlijk dat Corst een directe zoon, maar wel een afstammeling was. 
De door Corst Garretzens ten doop gehouden kinderen waren een zoon Henrijck (17 maart 1611) en een dochter 
Hendrickgen (14 augustus 1614). 
 
1572 Jan Thijmensz. 
Hij trouwde met Henrickien Peters.  
Notitie bij het huwelijk van Jan en Henrickien: Jan (en Henrickien) woonde volgens het doopboek op Sniddelaar. 
In twee gevallen (29 oktober 1643 en 10 oktober 1647) staat in het doopboek alleen dat er een kind van Jan 
gedoopt is. Dit betreffen mogelijk Jacobjen , waarvan in de huwelijksinschrijving staat dat zij op ’Snidler’ 
woonde.  
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1573 Henrickien Peters. 
 
1604 Ott Jacobsen.  
Notitie bij Ott: In dezelfde periode dat zijn kinderen trouwde in Renswoude is ook een Cornelis Otte met Geurtge 
Faes Evertsesdr van Selder onder Renswoude gevonden. Van Cornelis staat echter dat hij op Brinckhorst onder 
Scherpenzeel woonde en dus mogelijk niet gerelateerd aan deze Ott.  
Ook ging op 13 november 1642 een Teunisge Otte in ondertrouw met Gijsbert Aerse. Gijsbert kwam van de 
Groep en was een zoon van Aert Gijsberts. Van Teunisge wordt alleen vermeld dat zij de weduwe was van Cors 
Teunisse. Het enige gevonden kind van Teunisge is de op 24 maart 1644 gedoopte Aert. Er zijn vooralsnog te 
weinig aanknopingspunten om aan te nemen dat zij ook een dochter van Ott Jacobsen was, maar dit wordt niet 
uitgesloten. 
Bij de zonen Jan en Jacop is in beide gevallen (net als bij dochter Evertjen een dochter Jantje) sprake van een 
dochter Jange[n], wat doet vermoeden dat Ott gehuwd was met een Jan[t]gen. 
 
1696 Hermen Tijssen.  
Notitie bij Hermen: In het Oudschildgeld-register Woudenberg 1599 staat Harmen Thymensz. te boek als 
"eigenaar en bruiker van een vierendeel van (Klein) Lambalgen" 
(Het Oudschildgeld was een belasting geheven door Karel V) Het landgoed "LAMBALGEN" te Scherpenzeel 
dateert al uit de vijftiende eeuw. In 1487 woonde er ene Helmert Gerytszoon. 
In de zeventiende eeuw was het in bezit van de schout van Amersfoort, die het uit geldnood met zoveel 
hypotheken bezwaarde dat het op 15-6-1646 per executie verkocht werd aan een wijnkoper, Peter de Gruijter, 
voor ƒ 28000,-. 
Na 1700 is het door verschillende andere families bewoond geweest. 
bron: http://www.geocities.com/lagem012/lagemaat 
 
1698 Jan Gerritsen van Landaes. 
 
1704 Helmert Fransz van Overeem, geboren omstreeks 1575 in Woudenberg. Helmert is overleden omstreeks 
1642 in Woudenberg, ongeveer 67 jaar oud.  
Hij trouwde met 
1705 Gijsbertgen Frans van Triest, geboren omstreeks 1586 in Woudenberg. Gijsbertgen is overleden na 1641 
in Woudenberg, minstens 55 jaar oud.  
Notitie bij Gijsbertgen: Bij testament verworven als nalatenschap van haar vader de helft van boerderij "Groot 
Rumelaar" onder Woudenberg. 
 
1706 Huijbert Evertsz. 
Hij trouwde met 
1707 Trijntje Rutgers. 
 
1728 Gijsbert Hermensen van Lambalgen (dezelfde als 848 in generatie 10).  
Hij trouwde op donderdag 30 januari 1614 in Scherpenzeel met 
1729 Weimgen Jansen van Landaas (dezelfde als 849 in generatie 10).  
 
1732 Claes Rijcks Blootenburg, geboren omstreeks 1575 in Renswoude. Claes is overleden na donderdag 17 
februari 1633, minstens 58 jaar oud.  
Hij trouwde met 
1733 Truitghen van Langelaar. 
 
1736 Jan Arisz Swart (dezelfde als 900 in generatie 10).  
Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op donderdag 31 maart 1611 in Scherpenzeel met de ongeveer 21-jarige 
1737 Geusje Willems (dezelfde als 901 in generatie 10).  
 
1738 Jan Jansen. 
 
1780 Jan Woutersz, geboren omstreeks 1564. Jan is overleden op zondag 26 oktober 1631, ongeveer 67 jaar 
oud.  
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Notitie bij Jan: In 1612 woonden zij op Luttel Lambalgen te Woudenberg. 
In 1612 wordt Jan Woutersz beleend na opdracht door Johan Jansz Mom de Jonge met de Bree met twee 
haverkampen, de maatgens, het turfkampje en de Heijntje Bissens hofstede met het huis in ´t Voorde [bron: 
HUA; Leenhof 99, fol. 100; 13-06-1612. Bel. Holevoet nr. 3]. 
In 1616 wordt Jan Woutersz beleend na opdracht door Johan Jansz Mom de Jonge met 2 ½ morgen genaamd de 
hofstede met de brink en het Vaaltstukje in ´t Voorde [bron: HUA; Leenhof 99, fol. 202; 1616 Bel. Holevoet nr. 5]. 
Beroep:   
Molenaar 

  

Jan trouwde (2) met Tijmantje Tijmansdr.  
Hij trouwde (1) met 
1781 Geertgen Brants Theunisz, geboren omstreeks 1569. 
 
1800 Aris Swart. 
 
1802 Willem Cornelissen. 
Hij trouwde met 
1803 Willempje Jordans. 
 
1808 Peter Elbertszn, geboren omstreeks 1555 in Zaalweer. Peter is overleden in 1600 in Otterlo, ongeveer 45 
jaar oud.  
Hij trouwde met 
1809 Mette Hendriksdr, geboren omstreeks 1560 in Otterlo. 

Generatie 12 (stamovergrootouders) 

3072 [waarschijnlijk] Hendrik Janszn.  
Notitie bij Hendrik: Pier Hoekstra (* Nieuwendam, 7 janauari 1911 - † Ede, 18 juni 1994) vermeld in zijn boek 
’Uit het verleden van Lunteren’ (BDU-1982) op pagina 47 dat de stamvader van de familie Bakkenes op 9 april 
1566 wordt vermeld. 
Beroep:   
Landbouwer (op Baeckenes) 

  

 
3408 Frans Hendricksz van Overeem, geboren omstreeks 1537 in Renswoude. Frans is overleden vóór 1599 in 
Woudenberg, ten hoogste 62 jaar oud.  
Hij trouwde met 
3409 Dirkgen Franszen, geboren in 1546 in Woudenberg. Dirkgen is overleden vóór 1614 in Woudenberg, ten 
hoogste 68 jaar oud.  
 
3410 Frans Adriaensz van Triest, geboren omstreeks 1560 in Woudenberg. Frans is overleden in 1652 in 
Woudenberg, ongeveer 92 jaar oud.  
Hij trouwde met Jannigje Fransen van Ravensloot.  
Notitie bij het huwelijk van Frans en Jannigje: In 1635 testeert hij met zijn vrouw het onder de (klein)kinderen te 
verdelen omvangrijke onroerend goed, bestaande uit: een huis met twee hofsteden en nog een huis aan de 
Voorstraat; een huis en hofstede op de Meent en land daarbij; de helft van het erf Groot Rumelaar; diverse 
stukken land daar in de buurt; een vijftal stukken land op ekeris (alles onder Woudenberg); het erf Loefs op het 
Heetveld (Leusden); land in de polder Selder en een huis en land in de polder de Haar (bij Amersfoort); land in 
Bunschoten. In 1648 een aanvullend testament, in 1650 nogmaals (gememoreerd in 1652).  
3411 Jannigje Fransen van Ravensloot, geboren omstreeks 1565 in Woudenberg. Jannigje is overleden 
omstreeks 1635 in Woudenberg, ongeveer 70 jaar oud.  
 
3456 Hermen Tijssen (dezelfde als 1696 in generatie 11).  
 
3458 Jan Gerritsen van Landaes (dezelfde als 1698 in generatie 11).  
 
3464 Rijck Cornelissen, geboren omstreeks 1540 in Woudenberg. Rijck is overleden na vrijdag 1 oktober 1604, 
minstens 64 jaar oud.  
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Notitie bij Rijck: Gegoed in Seldert, wonende op het Hoghelant (Hoogland). Octrooi om te testeren samen met 
echtgenote (15-10-1603). Testeerd met zijn vrouw te Amersfoort op 15-10-1605 (?) 
Hij trouwde met 
3465 Claesgen Dircksen, geboren omstreeks 1542 in Woudenberg. Claesgen is overleden na oktober 1605, 
minstens 63 jaar oud.  
 
3466 Gerrit Mattheusz van Langelaer, geboren omstreeks 1530. 
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1553 met de 17 of 18-jarige 
3467 Reyertje NN, geboren in 1535. 
 
3472 Aris Swart (dezelfde als 1800 in generatie 11).  
 
3474 Willem Cornelissen (dezelfde als 1802 in generatie 11).  
Hij trouwde met 
3475 Willempje Jordans (dezelfde als 1803 in generatie 11).  
 
3562 Brant Theunisz, geboren in 1538. Brant is overleden na 1611, minstens 73 jaar oud.  
Notitie bij overlijden van Brant: Pas in 1650 wordt Cornelis Adriaensz beleend met 3 morgen pollen veen te 
Renswoude, als erfgenaam van Brand Theunisz [bron: Huis Amerongen 1180, fol. 17; 1650]. 

Generatie 13 (stambetovergrootouders) 

6816 Heijnrick Andriesz van Overeem, geboren omstreeks 1495 in Renswoude. 
 
6818 Frans Hendricksz, geboren omstreeks 1514. 
 
6820 Adriaen van Triest, geboren in 1520 in Woudenberg. Adriaen is overleden vóór 1588 in Woudenberg, ten 
hoogste 68 jaar oud.  
 
6822 Frans Jansz, geboren omstreeks 1533. 
 
6928 Cornelis Rijksz, geboren omstreeks 1508. 
 
6932 Matheus Gerritsz van Langelaer, geboren in 1500.  
Notitie bij Matheus: Beleend met Groot Dashorst met lijftocht voor zijn vrouw, anno 1537. 
Hij trouwde met 
6933 Hendrikje Jansz van Zijl, geboren in 1504. 
 
7124 Anthonis Brandts, geboren in 1500. 

Generatie 14 (stamoudouders) 

13632 Andries Heinen van Overeem, geboren omstreeks 1465. 
 
13640 Peter Adriaensz van Triest, geboren omstreeks 1488. Peter is overleden na 1560, minstens 72 jaar oud.  
Notitie bij Peter: Hij was schout te Woudenberg. 
 
13864 Gerrit Reijersz van Langelaer, geboren in 1479. Gerrit is overleden in 1554, 74 of 75 jaar oud.  
Notitie bij Gerrit: Gebruiker van Dashorst van 1501-1511 

Generatie 15 (stamoudgrootouders) 

27264 Hein Andries van Overeem. 
 
27280 Adriaen van Triest, geboren in 1456. 
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Hij begon een relatie met 
27281 Mechteld Gerrits van Atteveld, geboren in 1462. 
 
27728 Reinier Jacobsz van Langelaer, geboren omstreeks 1442. Reinier is overleden in 1511, ongeveer 69 jaar 
oud.  
Notitie bij Reinier: Beleend 1471 met de rente uit Veenschoten, verkoopt 1482. Genoemd als eigenaar van het 
andere Dashorst in het morgengeld van 1501 en 1511, met Gerrit Reijersz van Langelaar als gebruiker van het 
andere Dashorst onder Renswoude. Onder Renswoude lag het erf Klein Dashorst, sinds 1446 eigendom van het 
St. Agnietenconvent te Amersfoort, na schenking door Jacob van Gaasbeek. Ernaast lag het erf "het andere 
Dashorst" dat in de 17de eeuw de naam "de Rouwe Hofstede" ging dragen. De hier besproken tak "van 
Langelaar" is vooral gekenmerkt door het bezit van dit andere Dashorst, tot 1662. Dit andere Dashorst was een 
dubbel tijnsgoed van zowel het huis Amerongen als van de Bisschop. Het laatste ging over op de Staten 
(Domeinen) en werd met het Ameronger tijnscomplex uiteindelijk ook eigendom van de heer van Amerongen. In 
de 16de eeuw komt het dus in beide bronnen voor, in de 17de eeuw alleen in het archief van het huis 
Amerongen. 

Generatie 16 (stamoudovergrootouders) 

54562 Gerrit van Atteveld, geboren in 1430. 
 
55456 Jacob Reijersz van Langelaer, geboren omstreeks 1423. Jacob is overleden vóór maandag 11 november 
1471, ten hoogste 48 jaar oud.  

Generatie 17 (stamoudbetovergrootouders) 

110912 Reynier van Langelaer, geboren omstreeks 1378.  
Notitie bij Reynier: Mogelijk bewoner van "Langelaar". Langelaar komt van "langle", dat was een 
kasteelachtige boerderij tussen Scherpenzeel en De Glind. Het stond ook bekend als het bos "langlo" (lo is een 
oud woord voor bos) en in 1472 komt hier al een Hendrik van Langelaer voor. Het woord "laer of laar" 
betekend, een open plaats in het bos. Op deze plaats staat nu een vrij nieuwe boerderij, genaamd "De 
Langelaar" of ook wel "Groot Langelaar", want de vorige boerderij is begin 1900 afgebrand. 
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Bruyn, Hendrik de (*±1756) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30 en 31]  30 
Buijs, Geurt Jacobsen (†22-12-1749) [Nummer 240]  240 
Buijs, Hendrik Jacobsen [Nummer 248]  248 
Buijs, Jacob Hendriksen (†<10-04-1702) [Nummer 480]  480; 496 
Buijs, Jan (~03-10-1756, †17-02-1828) [Nummer 62]  62 
Buis, Grietje (*03-12-1798, †26-02-1888) [Nummer 31]  31 
Buis, Rut Hendriksen (~03-04-1712) [Nummer 124]  124 
Burck, Johannes Ma hijs (Jan) (*±1738, †26-03-1823) [Schoonzoon van 80 en 81]  40 
Burggraaff, Reijnier (*±1780, †29-12-1858) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 10 en 11]  10; 14 
Christiaansen, Gerrit [Nummer 260]  260 
Claas, Waentien [Partner van 790]  790 
Claesse, Rijck (†02-06-1674) [Nummer 866]  866 
Cornelis, Jantjen [Partner van 164]  164 
Cornelis, Nennetjen [Nummer 475]  475 
Cornelis, Teuntjen [Partner van 454]  454 
Cornelisse, Evertie [Partner van 394]  394 
Cornelisse, Huijbertje (~17-09-1738, †28-10-1811) [Nummer 41]  41 
Cornelissen, Aertje [Nummer 445]  445 
Cornelissen, Fijtjen [Nummer 261]  261 
Cornelissen, Hendrick [Nummer 192]  192 
Cornelissen, Jacob [Nummer 386]  386 
Cornelissen, Jan (*20-01-1882) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2 en 3]  2 
Cornelissen, Jantje [Nummer 481]  481; 497 
Cornelissen, Pieter (~20-02-1681) [Nummer 230]  230 
Cornelissen, Rijck (*±1540, †>01-10-1604) [Nummer 3464]  3464 
Cornelissen, Steventje [Nummer 165]  165 
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Cornelissen, Willem [Nummer 1802]  1802; 3474 
Cornelisz, Henrick [Nummer 382]  382 
Corstens, Jan [Nummer 768]  768 
Coudijs, Jacob Willems van [Nummer 888]  888 
Coudijs, Jan Willems (~03-10-1669, †25-12-1754) [Nummer 222]  222 
Coudijs, Neeltje Teunissen (~04-09-1664) [Partner van 436]  436 
Coudijs, Willem Jacopsen (†07-02-1684) [Nummer 444]  444 
Craats, Anthonij van de (*28-09-1766, †20-12-1842) [Getuige bij geboorteaangifte van 15]  4; 5; 8; 10; 14; 15 
Craats, Anthonij (Anthonie) van de (*22-05-1838, †19-04-1917) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4 en 5]  3; 4; 
6 
Craats, Derk van de (*25-07-1800, †30-04-1862) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 14 en 15]  7; 14 
Craats, Gerrit van de (*06-09-1771, †01-01-1844) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 10 en 11]  8; 10 
Craats, Jan van der (*±1763) [Getuige bij ondertrouw van 16 en 17]  16 
Dael, Jan Zijbert van [Schoonzoon van 640 en 641]  641 
Davids, Johannes (Jan) (*±1801, †10-11-1884) [Getuige bij geboorteaangifte van 6]  6 
Dericks, Grietje [Partner van 642]  642 
Derks, Geurt (~27-10-1689) [Nummer 246]  246 
Derks, Lijsbeth (~10-06-1689) [Nummer 247]  247 
Derricksen, Geurt [Nummer 984]  984 
Dijk, Theuntje Jans (Teuntje) van (*±1702) [Nummer 89]  89 
Dijk, Willem van (~13-06-1779, †01-11-1824) [Schoonzoon van 44 en 45]  45 
Dikrijst, Fransje Gerritsen van (~14-03-1706) [Nummer 105]  105 
Dircks, Merrighie [Nummer 179]  179 
Dircksen, Claesgen (*±1542, †>?-10-1605) [Nummer 3465]  3465 
Dircksens, Cornelis [Nummer 772]  772 
Dirks, Willem [Nummer 90]  90 
Driesen, Aeltje [Partner van 494]  494 
Droffelaar, Anna Barten (Hanna) van (~21-03-1745) [Nummer 49]  49 
Droffelaar, Bart Jansze van (*?-11-1721, []14-04-1786) [Nummer 98]  98 
Droffelaar, Jan Huijberts van (~05-05-1689) [Nummer 196]  196 
Ebbertsz, Willem [Nummer 954]  954 
Egbertse, Albert [Partner van 441]  441 
Egdom, Jan Rijksen van (~28-11-1706, []03-01-1771) [Nummer 108]  108 
Egdom, Maria van (*21-06-1790, †18-06-1848) [Nummer 27]  27 
Egdom, Rijck Gerritsen van (~01-01-1675, †>1720) [Nummer 216]  216 
Egdom, Rijk Janz (Rik) van (~14-12-1755, †12-08-1833) [Nummer 54]  54 
Ekeris, Arris Bessels van (~23-04-1682) [Nummer 218]  218 
Ekeris, Bessel Evertsen van (†11-01-1696) [Nummer 436]  436 
Ekeris, Errissie Errisdr van [Dochter van 218 en 219]  54 
Ekeris, Maria Errissen van (~27-10-1720, []05-03-1808) [Nummer 109]  109 
Elbertszn, Jan (*±1635) [Nummer 452]  452 
Elbertszn, Peter (*±1555, †1600) [Nummer 1808]  1808 
Elings, Marija Joosten (Maria) (~06-03-1712, []07-02-1743) [Nummer 81]  81 
Elink, Joost Janssen (~05-11-1671) [Nummer 162]  162 
Elink, Sebusken Joosten (Sebeska) (~21-11-1706, []08-01-1795) [Dochter van 162 en 163]  162 
Elis, Maagje [Nummer 221]  221 
Elissen, Hendrik [Partner van 953]  953 
Elissen, Willempje [Nummer 885]  885 
Engelsman, Willem Hendriksen [Nummer 204]  204 
Enklaar, Cornelis (~27-10-1709, []22-05-1778) [Schoonzoon van 160 en 161]  160 
Ettikhoven, Marinus van (*02-04-1863, †24-09-1934) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2 en 3]  2 
Evers, Garritje (Gartjen) (†13-10-1742) [Nummer 147]  147 
Evers, Luijtjen (~23-05-1669) [Nummer 169]  169 
Everts, Aartjen (†<04-06-1713) [Partner van 190]  190 
Everts, Cornelia (*±1700, †01-11-1763) [Nummer 73]  73 
Everts, Gijsbertjen [Nummer 91]  91 
Everts, Hendrikje [Nummer 387]  387 
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Everts, IJtjen [Nummer 339]  339 
Everts, Willempje [Partner van 194]  194 
Evertsen, Beerndje (Berendina) (†<1743) [Nummer 161]  161 
Evertsz, Huijbert [Nummer 1706]  1706 
Fliert, Willempje van de (*15-09-1775, †08-05-1855) [Schoondochter van 46 en 47]  46 
Folsche, Dirk (*26-02-1882) [Schoonzoon van 4 en 5]  2 
Francken, Jan [Nummer 258]  258 
Franszen, Dirkgen (*1546, †<1614) [Nummer 3409]  3409 
Frederiks, Trijntje ([]23-03-1732) [Nummer 447]  447 
Frerijks, Stijntje [Nummer 493]  493 
Garts, Wouter [Nummer 276]  276; 284; 502 
Gerrits, Aaltjen [Nummer 371]  371 
Gerrits, Caatje [Partner van 90]  90 
Gerrits, Hendrikje (*±1730) [Nummer 33]  33 
Gerrits, Henrickje [Nummer 171]  171 
Gerrits, IJltje (IJttien) [Nummer 865]  865 
Gerrits, Jantje [Nummer 421]  421 
Gerrits, Merritjen (†05-07-1702) [Nummer 867]  867 
Gerrits, Teuntjen [Nummer 175]  175 
Gerrits, Wolter (†<22-04-1677) [Nummer 556]  556; 572 
Gerritsen, Jan [Nummer 526]  526; 942 
Gerritsen, Jan (~28-02-1678) [Nummer 130]  130 
Gerritsen, Teunis (~11-04-1722, †25-02-1795) [Partner van 95]  95 
Geurts, Derickjen (Dersken) (~09-08-1722, †09-01-1799) [Nummer 123]  123 
Geurts, Gijsbert [Nummer 194]  194 
Geurts, Jantje [Partner van 434]  434 
Geurtsen, Aeltje [Partner van 492]  492 
Geurtsen, Bart (†<05-03-1664) [Nummer 676]  676 
Geurtsen, Derk [Nummer 492]  492 
Geurtsen, Gijsbert [Nummer 468]  468 
Geurtsen, Jan (~26-03-1713) [Nummer 64]  64 
Geurtsen, Jantjen [Nummer 301]  301 
Geurtsz, Henrick [Nummer 474]  474 
Geurtsz, Jacob [Nummer 910]  910 
Gijsberts, Jan [Nummer 140]  140 
Gijsberts, Lambert (†<29-11-1739) [Partner van 111]  111 
Gijsberts, Teunisje [Partner van 178]  178 
Gijsberts YL, Jan (†<1674) [Nummer 864]  864 
Gijsbertsen, Henrick [Nummer 462]  462 
Gijsbertsen, Jan [Nummer 172]  172 
Gijsbertsen, Wulf (~27-05-1677) [Nummer 234]  234 
Gijsbertsz, Bart [Nummer 394]  394 
Ginckel, Huijbert Gerritsen van [Nummer 392]  392 
Goethart, Jan Willem (*24-11-1791, †25-02-1865) [Getuige bij geboorteaangifte van 15]  4; 5; 8; 14; 15 
Goldstein, Johanna ([]17-01-1795) [Partner van 80]  80 
Goor, Hendrik (*19-02-1795, †12-03-1859) [Getuige bij overlijdensaangifte van 21]  10; 21 
Hak, Gerrit (~21-10-1787, †15-10-1866) [Partner van 27]  12; 27 
Hak, Gijsbert (~08-10-1769)  53 
Hak, Lijsbeth (~20-07-1766)  53 
Hak, Merrigje (~06-01-1765)  53 
Hardeman, Annetje Hendriks [Nummer 395]  395 
Hardeman, Henrick Aertsz [Nummer 790]  790 
Harten, Berend van (*±1803) [Getuige bij overlijdensaangifte van 11]  11 
Hee, Gijsbert van de (*12-06-1815, †17-10-1877) [Partner van 11]  11 
Hees, Eduard van [Nummer 314]  314 
Hees, Johanna Eduarts van (~05-04-1667) [Nummer 157]  157 
Heetkamp, Harmen Hendriksen van den (~08-08-1762, †16-02-1850) [Schoonvader van zoon van 60 en 61]  61 
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Heij, Hendrik (*±1828) [Getuige bij overlijdensaangifte van 11]  11 
Heij, Peter (*11-08-1807, †09-07-1890) [Getuige bij overlijdensaangifte van 20]  20 
Heijtink, Jan (*07-02-1798, †15-04-1869) [Getuige bij overlijdensaangifte van 17]  17 
Hek, Geurt Jacobzen (Gerrit) van ’t (*15-09-1811, †08-08-1877) [Getuige bij overlijdensaangifte van 12]  12 
Henderikes, Arent (*±1660) [Zoon van 320 en 321]  320 
Hendricksen, Cornelis [Nummer 460]  460 
Hendricksen, Hendrick (~21-04-1700) [Nummer 104]  104 
Hendricksen, Jan [Nummer 458]  458 
Hendricksen, Wulf [Nummer 370]  370 
Hendricksz, Frans (*±1514) [Nummer 6818]  6818 
Hendricksz, Jan [Nummer 454]  454 
Hendricx, Geertje (~23-09-1677) [Nummer 237]  237 
Hendrijks, Derk [Nummer 494]  494 
Hendriks, Arent (*±1600, †<12-11-1659) [Nummer 640]  640 
Hendriks, Brantie [Nummer 145]  145 
Hendriks, Gerbregje (~12-04-1688, †05-11-1730) [Nummer 231]  231 
Hendriks, Gerrit [Nummer 242]  242 
Hendriks, Henrickjen (Hendrikje) (~22-09-1678, †11-02-1758) [Nummer 191]  191 
Hendriks, Marri e (*±1622, †02-03-1703) [Nummer 871]  871 
Hendriksdr, Mette (*±1560) [Nummer 1809]  1809 
Hendrikse, Claasje [Nummer 83]  83 
Hendrikse, Jan [Nummer 126]  126 
Hendriksen, Cornelis (~13-09-1676) [Nummer 82]  82 
Hendriksen, Jacob (~16-11-1704, †>1763) [Nummer 112]  112 
Hendriksen, Klaas (*26-09-1829, †22-02-1923) [Getuige bij geboorteaangifte van 2]  2 
Hendriksen, Steven [Schoonzoon van 640 en 641]  320 
Hendriksen, Thonis [Nummer 228]  228 
Hengel, Hermanus van den (*17-01-1809, †10-03-1848) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12 
Henricksen, Claas [Nummer 440]  440 
Hermens, Oetje [Partner van 868]  868 
Hermensen, Helmertgen [Nummer 891]  891 
Heuvel, Willempje van den (~01-01-1767, †20-02-1833) [Nummer 63]  63 
Hoef, Jan van de (*14-07-1848, †27-08-1912) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4 en 5]  4; 6 
Holland, Aaltje van (*27-12-1901, †28-03-1991) [Schoonmoeder van 1]  1; 1 
Holland, Elske (Elsje) van (*04-01-1822, †06-03-1867) [Nummer 15]  15 
Holland, Evert Geurtsen van (~07-06-1711) [Nummer 120]  120 
Holland, Hendrik Everts van (~09-01-1752, †07-03-1822) [Nummer 60]  60 
Holland, Jan van (*25-04-1790, †02-12-1871) [Nummer 30]  30 
Holland, Jan Evers van (*15-12-1776)  123 
Homburg, Govert (*20-06-1893, †24-05-1963) [Getuige bij overlijdensaangifte van 3]  3 
Hugenbosch, Rikje Jans (Riek) (~20-07-1749, †18-02-1840) [Nummer 59]  59 
Huigenbos, Jan Cornelisz (~15-08-1717) [Nummer 118]  118 
Huijbertsen, Thijs (~17-03-1695) [Zoon van 392 en 393]  196 
Huijbertsz, Evertje (*±1625, []17-05-1690) [Nummer 853]  853 
Huijgenbos, Cornelis Willemsz (†±1730) [Nummer 236]  236 
Hul, Gerrit Rutgersen van den [Nummer 66]  66 
Hul, Rutger van de [Nummer 132]  132; 498 
Hul, Stijneke Rutgers (Stijntje) van de [Nummer 249]  249 
Hulsteijn, Berendina (~25-05-1738, †04-07-1820) [Dochter van 80 en 81]  40 
Hulstein, Aaltje (*24-05-1840, †28-11-1910) [Nummer 5]  5 
Hulstein, Everdijn Everts (~14-12-1704, []16-01-1758) [Dochter van 160 en 161]  160 
Hulstein, Evert Hendricksen (Everd) (~09-08-1668, †>1749) [Nummer 160]  160 
Hulstein, Jan Joosten (*17-01-1772, †04-12-1851) [Nummer 20]  20 
Hulstein, Jenneken Everts (†02-04-1786) [Dochter van 160 en 161]  160 
Hulstein, Joost (~07-04-1737, †25-05-1812) [Nummer 40]  40 
Hulstein, Joost (*30-03-1801, †03-12-1846) [Nummer 10]  10 
Hulstein, Wolter Everts (Wouter) (~22-10-1709, []28-09-1793) [Nummer 80]  80 
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Huyberts, Lijsbeth [Nummer 789]  789 
Jacobs, Aeltjen [Nummer 455]  455 
Jacobs, Ariaantje [Nummer 141]  141 
Jacobs, Beeltje (~13-09-1685) [Partner van 130]  130 
Jacobs, Gerritje (*±1700) [Partner van 230]  230 
Jacobs, Jacobjen [Nummer 259]  259 
Jacobs, Jantjen [Nummer 325]  325 
Jacobsen, Evert [Nummer 146]  146 
Jacobsen, Hendrickjen (~22-01-1643) [Nummer 193]  193 
Jacobsen, Ott [Nummer 1604]  1604 
Jacobsens, Evert [Nummer 774]  774 
Jager, Willem de (*10-10-1820, †19-10-1883) [Getuige bij geboorteaangifte van 6]  6 
Jangens [Nummer 769]  769 
Jans, Aeltjen (Aaltjen) (~29-10-1682, †10-05-1762) [Nummer 129]  129 
Jans, Anna [Nummer 211]  211 
Jans, Beeltjen (~26-12-1705, †30-11-1782) [Nummer 65]  65 
Jans, Cornelia [Nummer 441]  441 
Jans, Derckjen (~23-01-1678) [Nummer 131]  131 
Jans, Dircge (Dirckje) (~09-11-1644) [Nummer 401]  401 
Jans, Evertjen (~01-09-1679) [Nummer 235]  235 
Jans, Gerritjen [Nummer 263]  263; 471 
Jans, Grietje [Nummer 889]  889 
Jans, Jacobjen [Nummer 369]  369 
Jans, Jannetje (†29-11-1691) [Nummer 449]  449 
Jans, Jannetje [Partner van 420]  420 
Jans, Lijsie (Elisabeth) ([]?-08-1705) [Nummer 443]  443 
Jans, Maijtje [Nummer 427]  427 
Jans, Maritien [Nummer 229]  229 
Jans, Teunisje (Teuntjen) (*±1678, †>30-03-1762) [Nummer 227]  227 
Jansen, Aart (*±1675, †±1763) [Nummer 226]  226 
Jansen, Aart (Arien) (~08-09-1709) [Nummer 70]  70 
Jansen, Beerdt (Baart) (~25-08-1686) [Nummer 86]  86 
Jansen, Berend [Nummer 1286]  1286 
Jansen, Ceeltje ([]18-05-1733) [Nummer 393]  393 
Jansen, Corst (~07-07-1613) [Nummer 384]  384 
Jansen, Geertje (†<13-08-1654) [Nummer 869]  869 
Jansen, Geertje [Nummer 479]  479 
Jansen, Gerrit (*01-04-1876, †02-04-1937) [Getuige bij overlijdensaangifte van 2]  2; 4 
Jansen, Geurt (~23-12-1731) [Nummer 32]  32 
Jansen, Grietje ([]04-10-1750) [Partner van 224]  224 
Jansen, Hendrikje (~06-07-1738, †18-11-1786) [Nummer 47]  47 
Jansen, Hermen [Schoonzoon van 640 en 641]  320 
Jansen, Jan [Nummer 1738]  1738 
Jansen, Jan (~09-09-1649) [Nummer 786]  786 
Jansen, Jannetje ([]30-10-1740) [Nummer 77]  77 
Jansen, Jannetje (~16-04-1654) [Partner van 228]  228 
Jansen, Jochem [Nummer 184]  184 
Jansen, Marij (†>1649) [Nummer 1281]  1281 
Jansen, Otje (†08-02-1671) [Nummer 473]  473 
Jansen, Trijntje [Nummer 495]  495 
Jansen, Willem (†05-06-1759) [Nummer 190]  190 
Jansen, Wulf [Nummer 170]  170 
Janssen, Geurt [Nummer 388]  388 
Janssen, Willem (~31-05-1700) [Nummer 84]  84 
Jansz, Frans (*±1533) [Nummer 6822]  6822 
Jansz, Geurt (~01-06-1704)  425 
Janszn, Hendrik [Nummer 3072]  3072 
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Joosten, Jan [Nummer 324]  324 
Jordans, Willempje [Nummer 1803]  1803; 3475 
Jordens, Aartje (~01-03-1691)  447 
Jordens, Teunis (~26-07-1693)  447 
Jurriens, Trijntje [Partner van 320]  320 
Kaa, Aart Jacobsen van de (*24-09-1746, †16-12-1819) [Nummer 56]  56 
Kaa, Derk Aartsen van de (*15-02-1785, †04-12-1868) [Nummer 28]  28 
Kaa, Jannigje van de (*11-03-1850, †21-07-1913) [Nummer 7]  7 
Kaa, Willem van de (*06-01-1823, †26-04-1880) [Nummer 14]  14 
Kessel, Cornelis van (*±1764, †18-08-1848) [Getuige bij overlijdensaangifte van 45]  45 
Ketel, Jan Aartsz ([]28-09-1739) [Nummer 178]  178 
Kleinhoonte, Jan Jacob (*±1772, †01-01-1837) [Getuige bij overlijdensaangifte van 41]  40; 41 
Klomp, Dirk Riksen (*13-04-1806, †23-08-1883) [Getuige bij overlijdensaangifte van 12]  12 
Knelissen, Lijsbeth [Partner van 170]  170 
Koudijs, Peter (*30-12-1867, †13-06-1956) [Schoonzoon van 4 en 5]  2 
Koudijs, Weijmpie Hendrikz (~19-05-1709) [Nummer 111]  111 
Kreel, Jan Aartsen van [Nummer 250]  250 
Kreel, Woutertje Jans van (~15-12-1716, []23-05-1773) [Nummer 125]  125 
Lagerweij, Jan (~09-08-1739, †26-01-1819) [Getuige bij geboorteaangifte van 12]  12 
Lambalgen, Gijsbert Hermensen van [Nummer 848]  848; 1728 
Lambalgen, Thijs Gijsbertsen van (*±1630, †1706) [Nummer 424]  424 
Lamberts, Gijsbert [Nummer 788]  788 
Landaas, Weimgen Jansen van [Nummer 849]  849; 1729 
Landaes, Elis Jansz van (*±1645, []23-05-1723) [Nummer 442]  442 
Landaes, Jan Gerritsen van [Nummer 1698]  1698; 3458 
Langelaar, Truitghen van [Nummer 1733]  1733 
Langelaer, Gerrit Mattheusz van (*±1530) [Nummer 3466]  3466 
Langelaer, Gerrit Reijersz van (*1479, †1554) [Nummer 13864]  13864 
Langelaer, Jacob Reijersz van (*±1423, †<11-11-1471) [Nummer 55456]  55456 
Langelaer, Matheus Gerritsz van (*1500) [Nummer 6932]  6932 
Langelaer, Reinier Jacobsz van (*±1442, †1511) [Nummer 27728]  27728 
Langelaer, Reynier van (*±1378) [Nummer 110912]  110912 
Lawick, Ernst van [Getuige bij doop van 157]  157 
Leeuwen, Aart van [Getuige bij overlijdensaangifte van 34]  34 
Leijenhorst, Marritje van (*22-11-1818, †06-10-1846) [Partner van 12]  12 
Maanen, Aaltje Willemsen van (~01-05-1768, †19-09-1854) [Nummer 19]  19 
Maanen, Cornelis Jochemsen van (~22-09-1771, †12-04-1838) [Zoon van 46 en 47]  46 
Maanen, Jochem Otten van (~20-02-1731, †21-10-1807) [Nummer 46]  22; 46 
Maarn, Jan van (*30-11-1792, †05-09-1859) [Getuige bij overlijdensaangifte van 25]  25 
Maarn, Maria van (~23-03-1760, †11-04-1822) [Partner van 54]  54 
Manen, Aaltje Jochemsen van (*26-04-1775, †24-05-1832) [Nummer 23]  23; 44; 46 
Manen, Catrina Jansen (Kaatje) van (†24-04-1772) [Nummer 79]  79 
Manen, Eduart Janssen van (†12-05-1749) [Nummer 78]  78 
Manen, Geurt Derksen van ([]24-11-1741) [Nummer 76]  76 
Manen, Grietje van (*21-08-1817, †25-07-1887) [Partner van 12]  12 
Manen, Jan Arissen van [Nummer 158]  158 
Manen, Jan Breunissen van [Nummer 156]  156 
Manen, Jenneken Eduarts van (~10-12-1730, †28-03-1814) [Nummer 39]  39 
Manen, O o Jochemse van (†09-12-1783) [Nummer 92]  92 
Manen, Willem Geurtsen van (~05-12-1723, †02-09-1789) [Nummer 38]  38 
Maris, Dirk Harmsen (Derk) (~27-02-1768, †17-12-1849) [Getuige bij overlijdensaangifte van 41]  41 
Maris, Willem (*23-01-1798, †10-09-1863) [Getuige bij overlijdensaangifte van 20]  20 
Mateman, Gerrit [Nummer 136]  136 
Mateman, Henderick Jan Gerrits [Nummer 68]  68 
Meinssen, Aeltje [Nummer 205]  205 
Mensborgh, Geertrudis (Geertruijd) van (~02-10-1735) [Partner van 98]  98 
Moïze de Chateleux, Frederik Leopold (*21-06-1885, †05-04-1945) [Schoonzoon van 4 en 5]  2; 4 
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Moorst, Aalbert (Albert) van (*09-03-1823, †21-11-1875) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12 
Mulder, Egberdina (*21-11-1893, †12-02-1970) [Schoondochter van 6 en 7]  6 
Mulders, Aalbertje Gijsberts [Nummer 97]  97 
Nieburgh, Gerrit Hendriksz van (~10-02-1732, †<26-10-1809) [Nummer 52]  52 
Nieuwenhuijsen, Cornelis Dircksz van [Partner van 475]  475 
Nieuwenhuijsen, Johanna Thijssen (Hanna) van (~04-02-1731, †>26-10-1809) [Nummer 53]  53 
Nijborg, Francina (Fransje) (*15-03-1824, †01-03-1862) [Nummer 13]  13; 24 
Nijburg, Hendrik (*30-04-1773, †15-03-1830) [Nummer 26]  24; 26 
Nijburg, Ma hijs Gerrits (Tijs) (*1765, †04-01-1830) [Zoon van 52 en 53]  13 
NN, Reyertje (*1535) [Nummer 3467]  3467 
NN, Stijntien [Nummer 277]  277; 285; 503 
Ommeren, Hendrik van (*24-11-1793, †02-05-1836) [Getuige bij overlijdensaangifte van 18]  18 
Otten, Jan [Nummer 802]  802 
Overeem, Andries Heinen van (*±1465) [Nummer 13632]  13632 
Overeem, Anthonij Dircksz van [Nummer 426]  426 
Overeem, Cornelis (*11-01-1879, †11-04-1949) [Getuige bij overlijdensaangifte van 5]  5 
Overeem, Dirck Helmerts van (*±1620, []18-07-1674) [Nummer 852]  852 
Overeem, Frans Hendricksz van (*±1537, †<1599) [Nummer 3408]  3408 
Overeem, Gerrit Hendriksz van [Nummer 892]  892 
Overeem, Heijnrick Andriesz van (*±1495) [Nummer 6816]  6816 
Overeem, Hein Andries van [Nummer 27264]  27264 
Overeem, Helmert Fransz van (*±1575, †±1642) [Nummer 1704]  1704 
Overeem, Hendrik Gerrits van (†<1708) [Nummer 446]  446 
Overeem, Johanna Antonisz (Hanna) van [Nummer 213]  213 
Overeem, Maagje Hendrickz van (~04-06-1677) [Nummer 223]  223 
Overvest, Jacobje Jansz (Japikje) (~15-03-1722) [Nummer 99]  99 
Overvest, Jan Jansen van (†<23-01-1762) [Partner van 199]  99; 199 
Peelen, Aert (*±1630, †17-02-1693) [Nummer 448]  448 
Peelen, Wouter (†<29-07-1719) [Nummer 476]  476 
Peters, Claasje (~25-10-1705, †09-07-1742) [Partner van 114]  114 
Peters, Fransje [Nummer 103]  103 
Peters, Gerritien [Nummer 461]  461 
Peters, Henrickien [Nummer 1573]  1573 
Petersen, Breunisje (~13-09-1716) [Nummer 115]  115 
Petersen, Jan (†<09-06-1754) [Nummer 94]  94 
Peterszn, Elbert (*±1580, †23-04-1642) [Nummer 904]  904 
Pol, Geurt van de (*10-12-1884) [Getuige bij overlijdensaangifte van 7]  7 
Pol, Hendrik Jansen van de (*23-08-1776, †17-03-1857) [Partner van 23]  23 
Pothoven, Gerritje Gosens (~23-01-1707) [Schoondochter van 392 en 393]  196 
Prins, Henrikus (~03-08-1779, †16-09-1848) [Getuige bij ondertrouw van 16 en 17]  16 
Prins, Hermanus Theodorus (*18-04-1787, †29-08-1852) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 30 en 31]  30 
Prins, Theodorus (*05-10-1806, †27-04-1861) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 10 en 11]  7; 8; 10; 14 
Raaij, Evert Lubbert van (*01-01-1843, †14-04-1917) [Getuige bij overlijdensaangifte van 9]  9 
Raaij, Hendrik van (*08-01-1850, †08-02-1894) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 6 en 7]  2; 3; 6 
Raetman, Warner (Wander Jansen) (~27-11-1707) [Schoonzoon van 162 en 163]  162 
Raijers, Breunisje [Nummer 463]  463 
Raijmaker, Aris Peters de [Nummer 874]  874 
Ravenhorst, Hendrik Wijne van (~23-01-1729, []10-10-1811) [Partner van 119]  119 
Ravensloot, Jannigje Fransen van (*±1565, †±1635) [Nummer 3411]  3411 
Reijerse, Goosen (~?-04-1680, †<19-02-1724) [Partner van 93]  93 
Reijmers, Henderikje [Nummer 87]  87 
Reijmertsen, Reijmert [Nummer 174]  174 
Rijcksen, Peter [Nummer 478]  478 
Rijcksendam, Geertje (~01-03-1647, †>1714) [Nummer 433]  433 
Rijke, Evert (*±1718) [Schoonzoon van 96 en 97]  97 
Rijksz, Cornelis (*±1508) [Nummer 6928]  6928 
Robbertsen, Klaasje (*26-07-1849, †24-10-1851)  14 
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Robertsz, Gerrit [Nummer 210]  210 
Roekel, Cornelia (Cor) van (*03-04-1923, †08-09-1999) [Partner van 1]  1; 3 
Roekel, Gerrit van (*03-06-1869, †19-04-1963) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1]  1 
Roekel, Gerrit Willems van (†22-01-1757) [Nummer 150]  150 
Roekel, Jacob (Job) van (*23-01-1897, †19-04-1977) [Schoonvader van 1]  1; 1 
Roekel, Nieske Gerrits van (~15-05-1707, †14-05-1763) [Nummer 75]  75 
Roelofz, Gijsbert (~11-04-1725, †08-11-1760) [Schoonzoon van 160 en 161]  160 
Roll, Cornelia (~20-01-1760)  109 
Roll, Cornelia (~10-07-1763)  109 
Roll, Cornelia (~26-05-1765)  109 
Roll, Erris (~08-02-1761)  109 
Roll, Jacoba (~09-07-1769)  109 
Roll, Jacoba (~18-08-1771)  109 
Rooseboom, Evert Geurtsen (~03-08-1732, †15-01-1811) [Nummer 36]  36 
Rooseboom, Gerrit Aerts (Geurt) (*±1655) [Nummer 144]  144 
Rooseboom, Geurt Gerritsen (*±1700, †17-02-1773) [Nummer 72]  72 
Roseboom, Gerritje (*24-04-1810, †18-01-1892) [Nummer 9]  9 
Roseboom, Geurt Evertse (~15-09-1765, †30-04-1830) [Nummer 18]  18 
Rutgers, Trijntje [Nummer 1707]  1707 
Rutgersen, Jan (†<22-06-1704) [Nummer 368]  368 
Rutgersz, Geurt [Nummer 128]  128 
Ruttenberg, Albertus (*03-10-1900) [Getuige bij overlijdensaangifte van 6]  6 
Schaaijk, Willem Hendrikze van (~09-01-1707) [Nummer 116]  116 
Schaats, Maria [Nummer 483]  483 
Schadijk, Jan Willemse van (~30-09-1742) [Nummer 58]  58 
Schaik, Evertje Jansen van (~30-04-1786, †30-03-1861) [Nummer 29]  29 
Scharrenburg, Jan van (*10-05-1830, †10-09-1894) [Getuige bij overlijdensaangifte van 9]  9 
Schilderink, Hendrik [Getuige bij overlijdensaangifte van 34]  34 
Schouten, Henderijn Henderichs [Nummer 67]  67 
Schuijlings, Grietje [Partner van 642]  642 
Schut, Hendrikus (*09-04-1813, †09-12-1897) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 14 en 15]  14 
Schut, Jan (*22-08-1796, †03-02-1880) [Getuige bij overlijdensaangifte van 23]  23 
Schut, Suzanna Daniëls [Schoondochter van 320 en 321]  320 
Selm, Aaltien Willemsen van [Nummer 163]  163 
Selm, Hendrik Willemsen van [Nummer 326]  326 
Senn van Basel, Henry Emile (*03-10-1840, †12-11-1917) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4 en 5]  4 
Silwoudt, Geesje Gerrits (~07-01-1714, []15-11-1779) [Nummer 121]  121 
Smijtink, Hendrik (*05-12-1824, †18-03-1892) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 4 en 5]  4; 6 
Smit, Cornelis (*±1814, †25-01-1885) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 12 en 13]  12 
Smits, Marijken Wessels [Partner van 246]  246 
Steenbeek, Frans van (*22-03-1918, †09-11-1992) [Nummer 1]  1; 3 
Steenbeek, Gerrit Geurtsen van (~01-04-1761, †01-08-1846) [Nummer 16]  16 
Steenbeek, Gerritje van (*11-11-1873, †30-08-1961) [Dochter van 4 en 5]  2 
Steenbeek, Geurt van (*04-03-1811, †22-05-1872) [Nummer 8]  8 
Steenbeek, Geurt van (*02-09-1841, †29-11-1927) [Nummer 4]  4 
Steenbeek, Geurt van (*14-03-1875, †06-11-1923) [Nummer 2]  2 
Steenbeek, Jacob (Jaap) van (*15-03-1960) [Zoon van 1]  1; 1 
Steenbeek, Johanna van (*21-09-1877) [Dochter van 4 en 5]  2 
Steenbeek, Jorden Jordensse (~09-02-1696)  447 
Steenbeek, Willempje van (*17-09-1876, †18-02-1952) [Dochter van 4 en 5]  2; 4 
Stevens, Gerritje [Nummer 279]  279; 287 
Stevens, Maritjen [Nummer 187]  187 
Stevenssen, Hendrick [Schoonzoon van 642 en 643 en van 640 en 641]  640; 641 
Stommen, Anneke Gerrits [Nummer 243]  243 
Stronk, Hendrik (*06-02-1809, †25-06-1889) [Schoonvader van zoon van 8 en 9]  8; 19 
Swart, Aris [Nummer 1800]  1800; 3472 
Swart, Geusje Willemsen (~±1665, †<03-12-1717) [Nummer 225]  225 
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Swart, Jan Arissen (~12-12-1641, †18-12-1710) [Nummer 434]  434 
Swart, Jan Arisz (*±1580) [Nummer 900]  900; 1736 
Swart, Willem Jansz (~±1627) [Nummer 450]  450 
Teunisse, Aaltje [Nummer 127]  127 
Teunissen, Anneke (Anna) (†>1664) [Nummer 641]  320; 641 
Teunissen, Derk (~10-12-1702) [Nummer 114]  114 
Teunissen, Geertien [Nummer 791]  791 
Teunissen, Hendrik [Nummer 456]  456 
Teunisz, Aertje [Nummer 219]  219 
Theunisz, Albert [Nummer 400]  400 
Theunisz, Brant (*1538, †>1611) [Nummer 3562]  3562 
Theunisz, Geertgen Brants (*±1569) [Nummer 1781]  1781 
Thijmensz, Jan [Nummer 1572]  1572 
Thijssen, Bart (*±1665, []17-12-1725) [Nummer 212]  212 
Thijsz, Gerritje (*±1638) [Nummer 451]  451 
Thijsz, Robert [Nummer 420]  420 
Thürkow, Albert Jan Arnoldus (*06-04-1867, †25-04-1939) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2 en 3]  2 
Tijmansdr, Tijmantje [Partner van 1780]  1780 
Tijmenz, Egbertje ([]07-11-1728) [Partner van 106]  106 
Tijssen, Hermen [Nummer 1696]  1696; 3456 
Top, Jan Hendricksen van den [Nummer 262]  262; 470 
Triest, Adriaen van (*1456) [Nummer 27280]  27280 
Triest, Adriaen van (*1520, †<1588) [Nummer 6820]  6820 
Triest, Frans Adriaensz van (*±1560, †1652) [Nummer 3410]  3410 
Triest, Gijsbertgen Frans van (*±1586, †>1641) [Nummer 1705]  1705 
Triest, Peter Adriaensz van (*±1488, †>1560) [Nummer 13640]  13640 
Veelen, Hendrik van (*±1801, †28-12-1876) [Getuige bij overlijdensaangifte van 10]  10 
Veenbrinck, Aeltje Hendrickx van den [Nummer 201]  201 
Veenbrinck, Hendrick van den [Nummer 402]  402 
Veenbrink, Gijsbert (*±1784, †22-03-1851) [Getuige bij overlijdensaangifte van 39]  39 
Veenendaal, Gijsbertje Klaasse (~25-07-1745) [Nummer 55]  55 
Veenendaal, Hendrik Claasse van (~23-05-1680) [Nummer 220]  220 
Veenendaal, Klaas Hendrikz (Claes) (~01-02-1705) [Nummer 110]  110 
Veenschoten, Teuntje Hendrix van [Partner van 178]  178 
Veldhuizen, Aart van (*11-09-1799, †12-09-1882) [Getuige bij overlijdensaangifte van 23]  23 
Velthuizen, Aalbert van (*13-03-1790, †28-09-1861) [Getuige bij geboorteaangifte van 12]  12 
Verbeek, Willem Jacobsz (~10-04-1740) [Partner van 109]  109 
Verborgt, Elbert Thunissen [Partner van 91]  91 
Verhorst, Henrickjen Henricks [Partner van 174]  174 
Versteeg, Arie (*05-01-1860, †19-04-1925) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 2 en 3]  2 
Versteegh, Anneke (†30-04-1763) [Nummer 241]  241 
Versteegh, Evert Aalbertsen [Nummer 482]  482 
Vlastuin, Dilia (Lidy) (*24-06-1960) [Schoondochter van 1]  1; 1 
Voort, Cornelis Jansz van ’t (†10-05-1651) [Nummer 890]  890 
Voort, Gijsbert van de (*24-11-1787, †01-12-1854) [Getuige bij overlijdensaangifte van 21]  21 
Vossegat, Hendrik (*30-05-1804, †25-03-1880) [Schoonzoon van 24 en 25]  12 
Wagensveld, Jan van (*18-02-1872, †30-05-1959) [Getuige bij overlijdensaangifte van 7]  7 
Wagensveld, Willem Cornelissen van (†28-07-1673) [Nummer 472]  472 
Wagensvelt, Rijntje Hendrikze van (~11-02-1694) [Partner van 116]  116 
Westeneng, Grietje Jansz (†<06-02-1764) [Nummer 101]  101 
Westeneng, Jan van [Nummer 202]  202 
Westerveld, Jan Woutersen van (~01-04-1688) [Nummer 138]  138; 142 
Westerveld, Marijtje Jansen van (~23-09-1708, †20-05-1746) [Nummer 71]  71 
Westervelt, Gerbrig Wouters van [Nummer 251]  251 
Wetering, Aart Dirks van de [Partner van 101]  101 
Wetering, Dirckje Aardze van de (~24-10-1745, †02-09-1814) [Dochter van 101]  25 
Wien, Huibert (*02-09-1890) [Getuige bij overlijdensaangifte van 2]  2; 4 
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Wijnolts, Steven [Nummer 558]  558; 574 
Willem Ebbertszdr, Geurtje [Nummer 477]  477 
Willems, Anneken (†27-03-1746) [Nummer 151]  151 
Willems, Cornelia ([]21-03-1771) [Nummer 199]  199 
Willems, Eliesabet (Lijsje) (~12-07-1739, †15-11-1815) [Nummer 45]  45 
Willems, Geertje [Nummer 107]  107 
Willems, Geusje [Nummer 209]  209 
Willems, Geusje (*±1590) [Nummer 901]  901; 1737 
Willems, Griet [Nummer 245]  245 
Willems, Hermientje [Nummer 159]  159 
Willems, Jantjen (Jantje) (~11-03-1714, †18-05-1779) [Nummer 95]  95 
Willems, Marij [Nummer 425]  425 
Willems, Pfijghje [Partner van 394]  394 
Willemsdr., Jannetje [Nummer 195]  195 
Willemse, Willem [Nummer 102]  102 
Willemsen, Maartje Wulven (*18-10-1772, †21-12-1844) [Nummer 21]  21 
Willemsen, Maria (Marijken) (~26-12-1681) [Nummer 139]  139; 143 
Willemsen, Wulf (~08-03-1733, †23-09-1804) [Nummer 42]  42 
Willemsz, Hendrick [Nummer 232]  232 
Willemzen, Jan [Nummer 168]  168 
Willikhuizen, Aaltje Geurtsen van (*13-07-1796, †15-04-1853)  14 
Wit, Aeltje Willemse (Aeltie) uit de (~02-10-1740, []19-06-1805) [Nummer 51]  51 
Wittenberg, Martie van (~01-01-1751)  109 
Wittenberg, Martie van (~21-03-1756)  109 
Wittenberg, Rick van (~19-11-1752)  109 
Wolfswinkel, Aris Jansen van (~26-12-1613) [Nummer 868]  868 
Wolfswinkel, Merritje Jansen van (~26-05-1678) [Nummer 217]  217 
Wolters, Willem (†<01-09-1707) [Nummer 278]  278; 286 
Wouters, Aart [Nummer 238]  238 
Wouters, Jacobje [Nummer 953]  953 
Woutersz, Jan (*±1564, †26-10-1631) [Nummer 1780]  1780 
Wulfsen, Lijsbet (Elizabeth) (~24-02-1678) [Nummer 185]  185 
Wulve, Evertje (~?-01-1708) [Nummer 117]  117 
Wulven, Evertje [Nummer 469]  469 
Wulven, Truijtjen (Trijntje) (~16-06-1700) [Nummer 85]  85 
Zanden, Claas Derk (Klaas Derk) van der (*16-06-1773, †22-08-1851)  14 
Zantsteeg, Willempje Derkszen van de (~01-04-1761, †06-11-1832) [Nummer 57]  57 
Zijl, Hendrikje Jansz van (*1504) [Nummer 6933]  6933 
 
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 11-01-2023 06:23:26 door Jaap van Steenbeek 
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Bronnen en verantwoording 
Het is ondoenlijk om alle bronnen afzonderlijk bij name te noemen. Er zijn verwijzingen opgenomen 
naar bijvoorbeeld akten van de burgerlijke stand. Als daar staat ‘huwelijksakte 7’ moet gezocht worden 
naar de huwelijksakte met het nummer 7 in het betreffende jaar in de burgerlijke stand van de 
gemeente waar de gebeurtenis (in dit geval het huwelijk) heeft plaats gevonden.  

Er is een aantal bronnen die ik niet onvermeld wil laten: 

De Vereniging Veluwse Geslachten is onder andere uitgever van 
transcripties van Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB). Via deze 
uitgaven is het voor mij mogelijk geweest om met name de gegevens van 
de familie te vinden waar het de periode tot de invoering van de burgerlijke 
stand (1812) kon vinden. Daarnaast is deze vereniging behulpzaam bij het 
leveren van informatie over genealogisch onderzoek. Het lidmaatschap 
van deze vereniging  is zeker zinvol voor een genealoog die op zoek is naar 
voorgeslacht op de Veluwe. 

Via de site www.wiewaswie.nl is bijna alle informatie te vinden van de 
geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de burgerlijke stand van 

Nederland. Het is inmiddels een site die beheerd wordt door het Centraal Bureau voor Genealogie, 
maar is gestart als het STAP-project van gemeenschappelijke archiefdiensten. In eerste instantie werd 
deze site Genlias genoemd. Via de site WieWasWie zijn ook de nodige scans van akten te vinden. 

Wanneer daar een akte niet gevonden wordt, kunnen de gegevens van 
Family Search misschien uitkomst bieden. Deze gegevens zijn in de jaren 
50 en 60 van de vorige eeuw verzameld door de Genealogical Society of 

Utah. Deze site en het archief wordt onderhouden door The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
(Daarom ook wel "de mormonen-site" genoemd). Als genealogisch bolwerk niet altijd betrouwbaar 
omdat amateurs allerhande informatie kunnen toevoegen. De digitale ontsluiting van scans van de 
originele akten levert tenslotte de meest betrouwbare bron van informatie op.  

Ondanks dat de informatie in deze publicatie met zorg is samengesteld, wil ik geen enkele garantie 
geven over de juistheid van de gegevens. Deze juistheid dient u zelf te verifiëren. De informatie is 
afkomstig van openbare bronnen en is aangevuld met informatie van directe familieleden. 
Nadrukkelijk wordt door mij gepoogd de regels rond privacy na te leven. Indien u onverhoopt meent 
dat ik de regels niet heb toegepast en toch geen toestemming verleent voor het publiceren van uw 
eigen informatie kunt u contact opnemen. Uw verzoek tot wijziging of verwijdering wordt dan zo 
spoedig mogelijk verwerkt. 
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Tenslotte 

 

‘Elke boom heeft wortels.’ 

 

Met deze laatste pagina zijn we aan het eind gekomen van deze kwartierstaat. Fouten sluit ik niet uit. 
Ik heb gepoogd de resultaten van mijn onderzoeken zo objectief en getrouw mogelijk weer te geven. 

Toch raad ik ieder aan om de feiten uit dit overzoek te verifiëren in de oorspronkelijke bronnen 
voordat deze gegevens worden overgenomen in eigen onderzoeken. 

Voor nadere informatie en afbeeldingen bij de in deze publicatie genoemde personen kunt u contact 
opnemen via het contactformulier op onze website.  

 

Voor het krijgen van een beeld bij het verleden kan een bezoek aan het 

 

een aanrader zijn. 

Die visuele prikkeling met de kennis over het voorgeslacht kan 

‘de verbeelding tot leven wekken’. 

 

 

 

Deze kwartierstaat is mogelijk op onderdelen onduidelijk of bevat zij 
fouten. Graag ontvang ik vragen, opmerkingen of correcties. 

 
Jaap van Steenbeek 

Contact is mogelijk via het contactformulier op:  
van-steenbeek.eu   

 
Publicatie – anders dan via mijn eigen websites – sta ik zonder mijn 

schriftelijke instemming niet toe. 


