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Van het bestuur
Vanaf deze plaats wil het bestuur u allereerst een heel voorspoedig en vooral ook gezond 2018
toewensen. Een nieuw jaar waarin u hopelijk weer veel plezier zult beleven aan uw genealogie-hobby.

Voor u ligt het 1e nummer van Veluwse
Geslachten (VG) van 2018 en – zoals u kunt zien
– is ons tijdschrift qua lay-out geheel vernieuwd.
Niet alleen het formaat en de opmaak is gewijzigd, maar het blad wordt nu ook in full color
uitgebracht. Wij hopen dat u even enthousiast
zult zijn over ons nieuwe blad als wij dat zijn als
bestuur. In het laatste nummer van 2017 heeft
de voorzitter weliswaar met enige nostalgie
geconstateerd dat daarmee een einde is gekomen aan “het gele boekje op A-5 formaat” dat
meer dan 40 jaar het gezicht vormde van onze
vereniging, maar het bestuur is er van overtuigd
dat we met dit nieuwe blad weer toekomstbestendig zijn.
Een geheel ander punt is het volgende: per 25
mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De huidige Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) geldt dan niet meer. Het is echter nog
niet geheel duidelijk wat deze nieuwe wetgeving
betekent voor onze genealogie-activiteiten.
Daarom is door het Voorzittersoverleg grote
genealogische organisaties (waarin ook voorzitter VVG participeert) een werkgroep ingesteld
die alle aspecten in kaart moet gaat brengen.
We houden u op de hoogte van de voortgang.
Rest ons om u veel leesplezier te wensen in dit
eerste, nieuwe nummer van VG.
Betaling van de contributie 2018
Vriendelijk verzoeken wij u de jaarlijkse contributie vóór 1 maart over te maken. In de colofon
op pagina 1 vindt u verdere informatie. Zo’n 200
leden maken al gebruik van de mogelijkheid van
betalen via incasso.
Dit bespaart onze vereniging veel geld en uw
Vereniging Veluwse Geslachten
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penningmeester veel tijd. Wilt u ook per incasso
gaan betalen dan kunt u een formulier downloaden van onze website (rechtsboven, eerste
pagina). Maar een mail naar penningmeester@
veluwsegeslachten.nl of telefoon naar 0649613517 mag ook. Dan zorgen wij dat u een
formulier in uw bezit krijgt. Bij de leden die reeds
een incasso hebben afgegeven wordt de contributie eind februari geïncasseerd.
Nieuwe publicaties (343 t/m 346)
Er zijn opnieuw 4 nieuwe publicaties in onze
collectie opgenomen:
Nr. 343 Harderwijk; Begraafboek 1789-1804
Een transcriptie van P. van der Lee. Het betreft
hier register RBS 838.6.
Prijs voor leden € 8,90 voor niet-leden € 13,35
(66 pagina’s)
Nr. 344 Harderwijk; Begraafboek 1805-1811
(kerkelijke gemeente) en 1806-1811 (burgerlijke gemeente)
Een transcriptie van P. van der Lee. Het betreft
registers RBS 839 en RBS 846.
Prijs voor leden € 11,40 voor niet-leden € 17,10
(86 pagina’s)
Nr. 345 Harderwijk; Begraafboek 1662-1699
Een transcriptie van P. van der Lee. Het betreft
hier register RBS 838.3.
Prijs voor leden € 13,40 voor niet-leden € 20,10
(115 pagina’s)
Nr. 346 Ede; Begraafboek 1740-1817
Een transcriptie van G.H. Klopman. Het betreft
de registers RBS 588, 589 en 590.
Prijs voor leden € 15,35 voor niet-leden € 23,10
(142 pagina’s)

De 3 publicaties 343 t/m 345 zijn ook als set te
bestellen met korting:
Prijs voor leden € 28,50 voor niet-leden € 42,75
(samen 267 pagina’s).

• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52
t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele
lidnummer en het volledige adres.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving
van het bedrag

Begraafboek Harderwijk 1699
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Van de redactie

In het voorwoord van het bestuur is al ingegaan op het nieuwe formaat en de nieuwe lay-out
van ons tijdschrift. We zullen dat op deze plaats niet herhalen en hopen dat deze lay-out u als
lezer goed zal bevallen.

Of het tijdschrift in deze vorm weer 40 jaar zal
meegaan? Niet erg waarschijnlijk gelet op de
digitale ontwikkelingen die in onze maatschappij steeds verder voortschrijden. Hoe dit ook
zij, het bestuur blijft uitgaan van een papieren
tijdschrift als één van de belangrijkste communicatiekanalen met u als leden en zo lang u uw artikelen met het resultaat van uw genealogische
naspeuringen blijft insturen, heeft dit tijdschrift
reden van bestaan.
Dat insturen zult u vanwege het nieuwe lay-out
proces in het vervolg wel wat anders moeten
doen dan u gewend bent. Als redactie vragen
wij u vanaf nu uw nieuwe artikelen in meerdere delen naar ons toe te sturen, namelijk een
tekstdeel en apart uw afbeeldingen en foto’s.
Een beschrijving van wat wij van u verwachten
kunt u terugvinden op de binnenzijde van het
achterblad.
Dan over de inhoud van dit nummer. U vindt
in dit nummer twee kwartierstaten. De eerste
is van de hand van Jan Piet van Zeggelaar. De
kwartierstaat van zijn grootvader Gerrit van
Zeggelaar eindigt met een bijzonder iemand,
namelijk met Karel de Grote, de bekende koning
der Franken. In genealogische kring wordt wel
eens beweerd dat iedereen van deze koning afstamt, maar dan zul je in je kwartierstaat toch
een relatie moeten hebben met één of meerdere riddermatige families uit de vroege of latere
Middeleeuwen en het is de vraag of iedereen in
Nederland op zo’n relatie kan bogen. De tweede
kwartierstaat is die van de Heer Broekhuis. In
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dit nummer wordt nu het derde vervolgdeel van
zijn kwartierstaat behandeld.
Daarnaast vindt u een artikel van de hand van
onze bibliothecaris, Peter van den Born. Op
verzoek van de redactie heeft hij zijn lezing over
tijnsboeken, gehouden op de Veluwedag in het
afgelopen najaar, uitgewerkt tot een artikel.
Voor velen van onze lezers zal het domein van
de tijnsboeken onbekend terrein zijn en daarom
is het interessant te lezen hoe je daarin toch je
weg kunt vinden. Het verhaal van Peter van den
Born is daarbij zeer behulpzaam en instructief.
Dan volgt een artikel van ons lid Rijk van Ark, die
met hulp van de streekarchivaris een speurtocht
heeft ondernomen naar de geschiedenis van het
restaurant “De Keet’’ in Vaassen, een restaurant
dat al 125 jaar door familieleden van hem wordt
gerund.
Verder is de redactie verheugd een eerste artikel
te kunnen plaatsen over DNA. Dit artikel is van
de hand van Gerrit Woertman, wie wij bereid
hebben gevonden op dit nieuwe en interessante
deelgebied van de genealogie als correspondent
te gaan functioneren. In dit eerste deel stelt hij
zichzelf eerst voor en legt daarna uit wat DNA
precies is.
Tot slot vindt u nog twee vaste rubrieken, te
weten ‘Aanvullingen en correcties’ en ‘Nieuwtjes
en weetjes’.
Als redactie wensen wij u veel leesplezier met dit
inhoudelijk gevarieerde nummer.

TYNSEN (CIJNSEN)
door: Peter van den Born, lidnr. 1374, pvandenborn@planet.nl

Inleiding
Voor veel mensen is een tynsboek een redelijk
wazig begrip. Waar vind je tynsboeken? Wat
kun je ermee? Het is oud schrift: kun je dat wel
lezen? En meer van dit soort vragen.
Eigenlijk is het antwoord vrij simpel: in tynsboeken kun je soms de namen van je voorouders
terugvinden. Wel met wat moeite, wel met
wat doorzettingsvermogen en wel met wat
geduld. Vooral dat laatste is moeilijk in onze tijd
van snelle resultaten via Internet. Maar…. voor
degenen die geen voorgekauwd menu willen
hebben en zelf hun voorouders willen zoeken en
vinden, kan dit verhaal hen wat op weg helpen….
Eerst een beetje geschiedenis
In de Gelderse Vallei, met name in het kampenlandschap rond Barneveld en Voorthuizen, denkt
men dat de ontginningen van de broekgronden (woeste gronden) al in de tiende eeuw zijn
begonnen. Bij recente opgravingen in Zeumeren
lijkt het er echter op dat dit zelfs al eerder plaats
vond. In ieder geval leidde in de tiende eeuw een
extreme en langdurige droogte tot een watertekort op de hogere Veluwe. Vermoed wordt
dat als gevolg daarvan een deel van de daar wonende bevolking wegtrok naar de lage randen
(Kootwijker-, Garder- en Zwartebroek).
De kloosters die in het noordoosten van de
Vallei van oudsher grond bezaten, waren nauw

betrokken bij het in cultuur brengen van grote
delen van de daar liggende woeste gronden.
Toch is er ook veel vanuit bestaande boerderijen in cultuur gebracht (bijv. op Slichtenhorst bij
Nijkerk).
Uit historisch-geografisch onderzoek blijkt dat
de invloedssfeer van de kloosters van Elten en
Paderborn tot diep in de Vallei reikte en ter
hoogte van Barneveld - om precies te zijn bij de
Esvelderbeek - de invloedssfeer van de Bisschop
van Utrecht raakte. Onder diens invloed werd de
ontginning van het westelijke en centrale deel
van de Vallei ter hand genomen. In Zwartebroek
en Appelerbroek is die ontginning uit het lang
vervlogen verleden nog duidelijk te zien. Eerst
werd de Bellemansbeek, de Brede Beek en de
Laak gegraven waarna het gebied ontwaterd
kon worden.
Nadat omstreeks 1200 er meer een centrale regering kwam, lijkt het ontginningsproces
in de Vallei centraler gestuurd te worden. De
ontginningen werden in elk geval beter geadministreerd: bij uitgifte van gronden werden de
tynsontvangsten eerst op tynsrollen en later
in tynsboeken opgeschreven. In de 13e en 14e
eeuw nam de bevolking in deze streken zeer
sterk toe en daarmee de in cultuurbrenging van
de “broeken”. Begrijpelijkerwijs stegen hierbij de
inkomsten van hertog en kloosters navenant,
iedereen had er dus belang bij!! We gaan stap
voor stap zien hoe dat allemaal plaats vond.
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Hoe ziet een tynsboek eruit?
Meestal ingebonden in leer en geschreven op
perkament met een ganzenveer en met inkt die
niet verbleekte. Als je zo’n foliant voor je krijgt,
doet dat wat met je. Je voelt als het ware de
ouderdom!! En als je het dan openslaat en je
ziet het prachtige gelijkmatige schrift, ongelooflijk…..!!! Alleen daarvoor zou je al naar het archief in Arnhem gaan. In dit geval echter gingen
Koos Haarsma en ik naar Anholt, waar nog een
aantal tynsboeken van de Veluwe ligt. De Batenburgtse Pandschap zorgde daarvoor. De hertog
van Gelre had weer eens geld nodig, leende dit
van de heer van Anholt en gaf zijn tynsinkomsten van een deel van de herengoederen aan
Anholt als onderpand. Later werd dit pand weer
ingelost door de Staten van Gelre, maar een
deel van het archief bleef op zijn oude plek.
Zeshonderd jaar geleden werden de eerste
tynsboeken volgeschreven en het schrift is nog
steeds perfect te lezen.

staat: “Derick Ryner Dericksoins alleer” en besluit
met: “It lubbert Wijchmanss inder Duyst IIII s”.
Het cursief geschrevene is er later boven gezet,
het perceel is voor de helft van eigenaar veranderd, gezien de helft van de verschuldigde tyns.
Onder aan de foto zie je nog de vingers van
Koos, keurig gekleed in handschoenen om het
papier niet te bevuilen.
Voordat we verder gaan met de behandeling
van het onderwerp ‘tynsboeken’, eerst enkele
korte aandachtspunten, waarbij ik op elk van de
hieronder genoemde punten later terugkom.
Maar het geeft al vast een idee waar we het
over gaan hebben. Je kunt trouwens het beste
zoeken als je een kwartierstaat hebt gemaakt,
die slaat namelijk op al je voorouders en geeft
zowel in de vaderlijke als in de moederlijke lijn
veel meer zoekmogelijkheden.
* naast de tyns waren er soms ook de herenguldens met zijn vele verplichtingen;
* tyns kun je vergelijken met eeuwigdurende erfpacht. Tyns kent, behalve betalen, geen extra
voorwaarden zoals bv. de herenguldens en de
keurmeden die wel kennen;
* ”looptijd” van tynsboeken en rollen: 1325-1800;
* schrift soms wat moeilijk leesbaar.
Naast de tynsen zijn er veel meer bronnen waar
je kunt zoeken naar je voorouders zoals gerichtssignaten, verpondingen, schildschattingen,
lijsten van de zetters voor de brievinghen enz.
enz. Maar dat is veel te veel voor nu en dus van
later zorg. We gaan eerst naar de tynsen.

Dit is het eerste blad uit het oudste tynsboek
van Nijkerk uit 1451 en wel in de Duyst, een
veengebied ten noorden van Nijkerk. De tekst
begint met “Die Tynsch inder Duyst” en vervolgt
met “Inden iersten alart aelt bessels soen vander alder Duyst VIII s”. Boven de volgende regel
Vereniging Veluwse Geslachten
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Betekenis van het woord TYNS
Het woord ‘tyns’ vind je terug in het tweede
deel van het woord accijns, namelijk cijns en dan
weet iedereen waarover het gaat: betalen. Cijns
komt van het Latijnse woord ‘census’ en dat
betekent ‘schatting’. Accijns is een aanslag op
je portemonnee en dat was tyns ook. Je moest
wat betalen en aan wie en hoeveel, daar gaat
nu dit verhaal over.
Betalen aan overheden is al zo oud als de mens
zelf. Ze komen altijd geld tekort en kunnen en
konden het alleen halen bij de onderdanen en

het gemakkelijkst bij zaken die je kon zien en
voelen, dus bezittingen. Daar werd dan ook
dankbaar gebruik van gemaakt.
Al ver vóór de 14e eeuw werd grond belast door
de graaf en later de hertog van Gelre. Deze
had namelijk ooit verordineerd dat alle niet in
cultuur gebrachte grond van hem was. Men
noemde dat voor het gemak ‘woeste grond’. De
al ontgonnen gronden, de allodiale goederen,
bleven vrij van deze ‘belasting’ (Allodiaal=onbelast, eigen goed). Kochten de ‘vrijen’ echter
nieuwe grond, dan viel dit uiteraard wel weer
onder het systeem van tynsen.
Rond 1325 groeide de bevolking op de Veluwe
nogal en was de tot dan bewerkte grond redelijk
uitgeput. Men zocht naar nieuwe mogelijkheden
voor landbouwgrond en dat was voor de hertog
een ideale mogelijkheid om aan geld te komen.
Hij stelde zijn ‘woeste’ gronden ter beschikking,
maar wel tegen een bepaalde vergoeding. Deze
vergoeding - tyns genaamd - werd vervolgens
opgetekend in tynsboeken.
Naast deze tynsen bestonden er nog veel andere
soorten van belasting, zelfs water en wind (ook
eigendom van de hertog!) waren aan betaling
onderhevig. Vaak moest er over verschillende
stukken grond een andere belasting worden
betaald en dat maakte de zaken er niet eenvoudiger op. Het gevolg was vele rechtszaken
en daar genieten wij nu wel weer van. Chaos
alom, vooral omdat er natuurlijk geen kadaster
bestond. Soms werd er over stukken grond geen
belasting betaald, omdat ze “niet te vinden”
waren.
Die verschillende soorten belasting waren:
* herenguldens (wat zelf een samenvoeging was
van de volgende vijf belastingen)
* 1. vaechtgeld
* 2. brevinge
* 3. rijsvoeren
* 4. rookhoenders
* 5. voederkoirn
De opvolger van al deze soorten belasting waren
dan de tynsen, die dus in de plaats kwamen van

de hiervoor genoemde verschillende soorten.
Een aparte onroerendgoedbelasting was de
schildschatting, die weer een voorloper was van
de verpondingen.
Het lijkt me toch wel goed om kort na te gaan
wat al deze belastingen inhielden.
- Herenguldens: een erfrente bestaande uit:
vrijgeld, voogdgeld, voederkoren, ploeggeld en
brevinge (zie: “Heerenguldens” van VVG);
- Brevinge: de bijdrage van alle burgers aan de
“bede” (zeg: belasting) die de hertog de inwoners tweemaal per jaar verzocht te betalen
om zijn kosten van regeren en oorlogvoeren te
dekken, één ‘bede’ in de lente en de andere in
de herfst;
- Vaechtgeld: het geld dat de hertog (tegen
een bepaald percentage) inde voor de goederen van de kloosters tegen 30%), geestelijken
mochten niet zelf handelen of procederen,
alleen via een voogd, vandaar ‘vaechtgeld’;
- Rijsvoeren: brandhout voor de keuken van de
hertog, die ter plekke moest worden afgeleverd;
- Rookhoenders: twee hoenders per woning
voor de keuken van de hertog. Oorspronkelijk een belasting voor alle ingezetenen in het
hertogdom die een huis bezaten waar rook uit
gaat (dat dus werd bewoond);
- Voederkoirn: afdracht ter plekke van granen
voor voeder voor de hertogelijke paarden, later
omgezet in geld.
Voorbeeld van het goed Dusschoten onder
Voirthuysen:
It Duffschoeten hoirt toe Brant Gysen ind geefft
3½ gld to vrygelde, 2 gulden to voed(e)rkoyr(en), 2
bl(auwe) gl to brievyngh, eyn vym rys en eyn pair
hoend(ers) ind dair heefft in Claes syn kyntzdeell
ind is eyn abdtzguet.
Alle hier bovenstaande genoemde goederen
moesten worden afgeleverd bij de hoven van de
machthebbers. Voor de hertog (herengoederen)
bij o.a. de Ruenhof bij Wageningen, voor het
klooster van Elten (abdissegoederen) bij Kemna
in Appel en voor het klooster van Paderborn
(abtsgoederen) bij de Kelnarij in Putten.
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Alleen de tynsen konden ter plekke in geld
worden betaald. Hiervoor moest ieder die grond
van de hertog bezat, zich melden op de daarvoor aangewezen hof of een andere van tevoren
aangewezen plek en zich in de tynsboeken laten
inschrijven of bijschrijven. Deze inschrijving gold
dan tevens als rechtsgrond bij een eventueel
verschil van mening. Het inschrijven vond eerst
plaats op tynsrollen en later in tynsboeken en
daar mee zijn we mooi terecht gekomen waar
we willen zijn: TYNSBOEKEN.
Vanaf hier heb ik ook dankbaar gebruik gemaakt
van de vele informatie die het Gelders Archief op
internet heeft gezet. Voor degenen die diep in
de materie van tynsen willen duiken is er in onze
bibliotheek aanwezig het standaardwerk van E.
Heringa: “Tynsen op de Veluwe”.
Om al wat wegwijs in het Gelders Archief te
worden volgt hier een voorbeeld van een toegangsblad voor de inventaris van de tynsboeken
bij het Gelders Archief te Arnhem.

Archief van de Graven en Hertogen van Gelre en de Graven van Zutphen [0001],
Inv.nr 55-116 (periode 1308-1544).
Archief van de Gelderse Rekenkamer [0012],
Inv.nr 1295-1286 (periode 1560-1569)
nr 1388
Inv.nr 1390-1396 (periode 1545-1811)
Inv.nr 1494-1505 (periode 1706-1811)
Inv. nr 7232-7234 (periode 1549-1576)
Archieven Rentmeesters van de voormalige
Nassause Domeinen in Gelderland [0357]
Inv.nr 14-16 Tynsboeken Bredevoort,
1727-1803
Inv.nr 144-145 Tynsboeken Graafschap
Buren, 1581-1772
Inv.nr 147 Tynsboek Huis Reygersfoort
te Tricht, 1629-1731
Archief van het Hof van Gelre en Zutphen,
1543-1795 [0124],
Inv.nr 2399 en 2400
Archief van de Staten van het Kwartier van
Veluwe en Gedeputeerden [0008],
Inv. nr 343, 344 en 601
Archief van de Heren en Graven van Culemborg [0370],
Inv.nr 4461-4467
Archief van de Kelnarij van Putten [0324],
Inv.nr 241 (Wessingen)
Diverse Huis-, Familie- en Kloosterarchieven
Bijv. Brantsen Inv.nr 466 (De Steeg)
Zie voor de Veluwe ook de Archieven van de
Kapittels van Sint Marie en Sint Pieter in het
Utrechts Archief.
Dit is dus heel veel maar het is gelukkig verdeeld
over regio’s. Wij gaan ons voorlopig vooral bezig
houden met de regio Ede-Lunteren, Barneveld,
Putten, Nijkerk en Ermelo.
We doen nog even een stapje terug in de tijd
want vóór de tynsboeken waren er de tynsrollen. Hier zie je een voorbeeld van een dergelijke
tynsrol: de voorloper van het tynsboek, een
tynsrol uit Anholt.

Op het Internet geeft het Gelders Archief ook
een overzicht van de mogelijkheden om de tynsboeken te raadplegen:
Vereniging Veluwse Geslachten
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Het voorgaande iets vergroot:

Wat kun je zoal in de Tynsboeken vinden?
- de naam van de tynsplichtige
- zijn voorgangers, soms van vader op zoon /
dochter of de naam van de koper
- de omschrijving van het tynsgoed (soms en
vaak summier of niet te achterhalen)
- het tynsbedrag. Per eenheid altijd hetzelfde, zij
het vaak in verschillende muntsoorten.
Eerste folio uit Tynsboek nr 101 Nijkerk (jaar
1451)

Dat ziet er dus niet zo best uit…… Maar er
is ook een beter deel… en dat is gelukkig het
grootste deel:

9
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De vergrote versie van een deel van het vorige
plaatje:

Hier staat geschreven:
Thyns des hertoghen van Gelre by Nyekerck
It Reyner gerits van hell ende nyse syn huyssfrow
van den lande dat alleer Wolter
Reynkenss was IIs IId
Die selve van enen halven kamp die alleer henrich
gatemans was VI s VI d
Die selve van erfve dat alleer jacob wolterss was
van doeverden van 1 mergen ghelegen
op Wevels kamp II s
Welke feiten kun je hier nou vinden?
- de regio: Nijkerk
- de ingeschreven bezitter van het goed: Reyner
Gerrits van Hell en Neze zijn huisvrouw
- het land waarover moet worden betaald: dat
wat aleer van Wolter Reynkens was enz. enz.
- het verschuldigde bedrag: II s II d (we komen
nog terug op de verschillende soorten aan geld
in die tijd!)
De verschuldigde bedragen werden dus opgetekend in deze tynsboeken, getiteld naar een
ambtsgebied. Deze titel slaat meestal op de
ligging van een goed, maar kan ook gebaseerd
zijn op de plaats waar de tyns moest worden
betaald! Zo heb je tynsboeken die beslaan Barneveld, Nijkerk, Putten en Ermelo. De betalingen
werden in de 16e eeuw in de marge aangegeven
met letters, later met jaarcijfers.

Vereniging Veluwse Geslachten
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Je ziet links geschreven: (15)45 (15)46 XLVIII (48)
XLIX (49) enzovoort. Verder staat er in een ander
handschrift boven en onder geschreven. Dit zijn
de latere toevoegingen.
Op de bovenste links gaat men over tot letters:
a b c d e f g h i j k l m n (1550 + 154 = 1564)
Bij koop, vererving of splitsing werd de naam
van de nieuwe tynsplichtige boven de vorige
geschreven en zijn in een ander handschrift (bij
plaatsgebrek in de kantlijn). Voor de opeenvolging moeten de inschrijvingen dus van beneden
naar boven gelezen worden! Bij de aanleg van
een nieuw tynsboek schreef men de namen van
de tynsplichtigen uit het oude tynsboek over in
het nieuwe tynsboek (maar nooit volledig). In
het nieuwe boek staan dus de namen van de
gebruikers van een tynsgoed over een langere
tijd.
Gecombineerd met andere archiefstukken zoals
verpondingskohieren, leenregisters, schildschattingen en dergelijke geven tynsboeken een
reconstructie van de bevolking in een bepaalde
streek, in een bepaalde tijd.
Hieronder staat wat men moest betalen per
morgen: elliken mergen IIII d

Moeilijk te lezen? Valt mee, het went snel! De
transcriptie luidt:
In der Columpnen van putten inder prochien
van nyekerck van dat hietet grawenveen daer
aff den Thyns van elliken mergen IIII d Aelt
SegerGysberten soin alleer It Aelt van morseler
van IIII mergen XVI d Aelt van moirseler Die selve
van I moelenstat by synen huse by den straten
overmits Peter van steenbergen Rentmeester
van der Veluen vitgedaen I d
Hieronder zie je nog een voorbeeld hoeveel tyns
betaald moest worden, nu in Ermelo:

Om enige ordening in deze chaos van termen te
krijgen volgt nu een kort overzicht.
De oppervlakte van een hoeve was 16 morgen (X 0.8 ha. is +/- 13 ha.)
Een groot of denarie = 12 penningen (de
penning werd ook ‘schild’ genoemd)
Een “groot” bevat 3,96 fijn zilver
Een pond heeft 20 schellingen of solidus
Een schelling heeft 12 penningen of denarieën.
De rol van de denarie als courante zilvermunt wordt omstreeks het begin van de
14de eeuw geleidelijk overgenomen door een
veel zwaardere zilvermunt, zeer toepasselijk
„groot” genoemd. Alle geldstukken in die tijd
vertegenwoordigden de echte tegenwaarde
van hun metaal, zilver of goud.

Den alden thynsch by Ermel. Noch V s ny maet
It in den yrsten Gherit jonghe gherits inden oestendorp van VIII s olt, dat is syne guede VI s VIII d
novo VI olde groet.
Onder Putten betaalde elke hoeve zes oude
groot:

Die thyns by putten van den veene by horen Erve
van hollich in der prochien van nyekerck ghelegen. Voir elke hove VI alde groten
(De zes “alde groten” bleven voor altijd gelden
en werden nooit verhoogd of verlaagd!!)

De meest voorkomende munt was de
‘groot’. Voor deze ‘groot’, met een gewicht
van 4,14 ruw en 3,96 fijn zilver, werd als
voorbeeld het oude ‘Franse schild’ gekozen.
Dit is het type schild dat koning Filips IV van
1337 tot 1343 met een vast gewicht van
vier en een half gram goud liet slaan.
Men betaalde in ‘oude groten’ welke werden
omgerekend naar het geld van dat moment.
Eigenlijk ging het nog iets anders. Om een
vaste lijn in de berekeningen te kunnen hebben,
rekende men met ‘rekeningmunten’: een pond
van goud met een vaste verrekeningswaarde.
Vervolgens werd dat weer omgerekend naar de
danmalige geldeenheid.
De Zutphense rentmeester Lambert Smeyers
begint in het jaar 1397 zijn rekening met de
mededeling dat
l Ib.voor 23 groot gerekend zal worden en Andries Yseren, de onderrentmeester van datzelfde
jaar herhaalt dit, hieraan toevoegend dat “70
groot gerekent vor den olden schilt”.
Arnhem zoekt in 1422 zijn oplossing in een
gouden gulden. De Arnhemse gulden wordt
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rekeningmunt. Deze rekeninggulden blijkt 30
groot, een plak of oude plak 5/4 groot en een
oud schild bijna 50 groot waard te zijn. Dit zijn
de koersen die in Arnhem en Zutphen gelden in
de jaren 1388 en 1389.
Een overzicht van de geldontwaarding in het
begin van de 15e eeuw in Doesburg:
Koersen voor het schild (oorspronkelijk met een
waarde van 20 groot)
1410 132 groot
1411 144 groot
1412 150 groot
1413 150 groot

1416 192 groot
1417 216 groot
1418 224 groot

Nog even wat ”zonderlinge” namen voor de
munten en dan gaan we weer over naar de tynsen! Onder de oude munten zijn er veel met de

allerzonderlingste namen: botdragers en voetdragers, kromstaarten en vuurijzers, leeuwen,
lammen en peerdekens, griffioenen en vliezen,
drielanders en vierlanders, negenmannekens,
magermannekene en vetmannekens, en een
menigte andere.
Hoe ze aan die namen gekomen zijn? Voor het
merendeel zijn deze namen een voortbrengsel
van het gewone volk en werden hoofdzakelijk
ontleend aan de figuren, die op de munt gestempeld waren.
Maar laten we eens naar de genealogie gaan.
Als je begint, begin dan met de verpondingskohieren uit 1645. Let wel dat in deze registers
heel veel met patroniemen wordt gewerkt…..
Vaak wordt er wel bij vermeld wat de betreffende percelen waren.
Je ziet hieronder de naam van de eigenaren: “de
Collers” maar ze zetten er niet bij welke.

Transcriptie:
De Collers eijgenaeren van
seecker goet op Noutenae dat
Wilhem Gerrits in pacht heeft,
met huijs, hoff boomgaert van
¼ mergen 20 mergen hooch
ende leeghlant daeronder mede
plaghvelt geeft tot rantsoen
(opcenten) 16 grt ende Jaerlix tot
pacht 240 grt 1/3 schatt sijnde
16 grt 15 st 9 schepel half haver
ende garst aen kellenaer

Vereniging Veluwse Geslachten
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Als je namen van je voorgeslacht in de verpondingscohieren vindt, is de kans heel groot dat ze
ook in de Tynsboeken worden vermeld! Maar,
hoe kom je nou bij de tynsboeken enz. terecht
zal menigeen zich afvragen…
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zullen
we het nut zien van tynsen. Het zijn delen van

1770
1744
1720
1700
1665
1625
1600
1575

32.
66.
134.
270.
540.
1082.
2164.
4328.

de stambomen van de Hammeken- en de Collertsfamilie uit Nijkerk. Eerst zie je hoe ik bij deze
families terecht kwam.

De verbinding van tynsregisters met mijn geslacht loopt als volgt:

Evert van den Born te Putten X 33. Gijsbertje Jans. Haar ouders zijn
Jan Beertsen te Harderwijk X 67. Weymtje van Wessel. Haar ouders zijn
Reyer Hendricksen van Wessel X 135. Gijsbertje Elbers Ham. Haar ouders zijn
Elbert Elbertsen Ham te Nijkerk en Putten X 271.Weympien Beerts/Baarts.
Elbert Maessen X 541. Hendrickje Elberts Ham (van de Schaerdepot)
Elbert Hendricksen Ham te Nijkerk X 1083.Marritien Everts, jd. Van Lunteren
Hendrick Elberts Ham te Nijkerk X 2165.Atris Aerts van Strijlant
Elbert Hendricks op Slichtenhorst X 4329.Gerritje Collerts

*De rode namen zijn de doorgaande lijn.

Vanaf Elbert Hendricks (Ham) op Slichtenhorst,
te Nijkerk X Gerritje Collerts, je zit dan rond
1550-1600, kun je uit de DTB geen gegevens
meer halen en ben je dus aangewezen op de
bronnen die we op dit ogenblik aan het behandelen zijn. Voordat je met de Tynsboeken begint
is het verstandig eerst met de Herengoederen
en ook met de “Rijsvoeren” te beginnen. De
Rijsvoerregisters geven de verplichtingen aan
van diverse boerderijen wat ze aan rijsvoeren
verplicht zijn te leveren. Zowel bij de Rijsvoeren
als bij de Herengoederen vind je vaak hele generaties op een rij.
Als eerste bron zocht ik naar mijn familie in de
‘Herengoederen op de Veluwe’ en vond daar tot
mijn vreugde onder Putten het volgende:
HG 234 (Claes Dijckengoed) van Elbert Hendricks
van Slichtenhorst (=Ham) X Gerritgen Collerts

gekocht in 1614. In 1631 krijgt zijn zoon Hendrick
Elbertsen Ham de oltste oprukking als erfg. van
Elbert Hendricks van Slichtenhorst. In 1637 vererft
het op zijn broer Elbert Elbertsen Ham, gevolgd
in 1638 door een approbatie van een magescheid
tussen Elbert van (der) Horst, Elbert Ham, Claes
van Strijlandt en Atris Aertz opgericht.
In ene klap allemaal bekende namen die we
boven ook al zagen!
Gaan we vervolgens door naar de Rijschvoeren.
Wat Rijsvoeren zijn is hiervoor al gemeld, de
boeken zijn in ieder geval in het RAG te vinden.
Gedeelten daarvan namelijk, Nijkerk en Barneveld, zijn al in het Archief gefotografeerd.
Hieronder volgen twee voorbeelden van goederen met dezelfde naam maar op een andere
plek:
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Bij de Rijsvoeren zijn er dus twee “Hammekensgoeden”, een in Appel en een op Slichtenhorst.
Beiden hebben ze met de familie Hammeken te
maken. Bij het later onderzoek bleek dit duidelijk! In verband met de redelijk jonge datum
(1686-1794) zijn deze “Rijschvoeren” een goede
bron van informatie.
Omdat we ook weten dat o.a. de meeste herengoederen later zijn omgezet in tynsen kon ik
in dit geval ook tynsboeken gaan raadplegen.
Om zoveel mogelijk gegevens op een rijtje te
krijgen begin je altijd bij het laatstverschenen
tynsboek, (tot rond 1800 bijgehouden). In de
tynsboeken werk je namelijk van het heden
naar het verleden. De meest recente gegevens
zijn het laatst bijgeschreven! In het tynsboek
Nijkerk van die tijd (de Hammekens en Collerts
woonden in Nijkerk) vond ik heel veel gegevens.
Samen met een aantal andere bronnen kon ik
de families volgen tot begin 1400.
Het lijkt me nu al wel duidelijk hoe de tynsboeken bij je genealogisch onderzoek kunnen
werken.
Via de Hammekens kwam ik terecht bij de
Collerts, een heel interessante familie omdat er
Vereniging Veluwse Geslachten
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veel over wordt vermeld in de diverse archiefstukken.
Hier zie je hoe dat ging:
Elbert Hendricks Ham was getrouwd met
Gerritge Collert. Helaas stond bij deze Collert
geen patronym, zodat ik geen idee had wie haar
vader, noch wie haar moeder kon zijn. Verder is
haar geboortedatum niet bekend.
Diverse genealogen hebben hier bij de Collerts
een familieverbinding tot stand gebracht waar ik
mijn zeer sterke twijfel over heb. Helaas hebben
vele anderen (tot in de USA toe) dit klakkeloos
overgenomen. Het gaat uiteraard te ver dit allemaal aan jullie voor te leggen.
Ik wil graag aan de hand van de tynsgegevens
jullie laten zien hoe je informatie kunt krijgen uit
deze doolhoven!
Vanwege de vele informatie in de diverse bronnen over de Collerts gaan we met dit geslacht
verder. Ah, zul je denken, met een familienaam
wordt het zoeken gemakkelijker…. Mooi mis!
Zoals ik hiervoor al aangaf ontbrak de patroniem en dus begon ik maar alles wat “Collert”
heette te verzamelen en dat was heel veel.
Maar ik had redelijk succes met de opbouw van
de stamboom!

Collert
Twee Collerts uit de tijd van Gerritge Collert waarover heel veel te vinden is zijn Arisgen en Reynder
Collert (geb. rond 1560). Van deze twee is vanwege de vele processen die ze voerden, veel bekend en
vormen zo een goede basis voor het Collert-overzicht. Je moet tenslotte ergens beginnen! Alle gegevens komen dus uit de alternatieve bronnen waar we mee bezig zijn.
Reyner en Arisgen met hun vader, hun broer en hun zusters.
Meynt
I
- Reyner
- Wouter
- Arisgen X 1. Claes van Steenler X 2. Claes van Oldenbarnevelt
- Anneken (ovl 1592 a/d pest) X Jacob Aerts (ovl in 1592 a/d pest) - Peel Jacobs
- Margriet
- Elbert Jacobs
We gaan nu verder zoeken in de tynsboeken naar deze familie Collert. Als eerste kijken we naar het
(al getranscribeerde) laatste tynsboek van Nijkerk (loopt tot rond 1800). (De eerste ingeschrevene
staat onderaan, de laatste bovenaan!).
Hier lezen we op fol. 40 van het Tynsboek:
Tynsboek Nijkerk (1706-1754)
fol. 40 Boeijenmaet:
Arisken Collart, wed. van Oldenbarnevelt
Item Reyner Collert cum suis
Voor hen Meynt Collert
Qu Reyner Jans (Collert)
Alleer Jan Gerrits Collert
(Gerrit Collart)

Gerrit Jans Collert (ter Neude)
I
Jan Gerrits Collert
I
Reyner Jan Gerrits Collert
I
Meynt Reyners Collart

Via de diverse tynsboeken kon ik ook aan de hand van de hier onder genoemde boerderij “de Neude”
de volgende opstelling van de familie maken. Laat die nu gelijk zijn aan de vorige! Dit stuk klopt dus
zeker!!
NEUDE
Jan
I
Gerrit Jans Collert (tyns 101 1467-1485)
I
Thomas killens alleer lysbeth Jonge killen wyff van vanefelt
Jan Gerrit Collert (tyns 103 1530-1555)
I
Reijner Jan Gerrits Collert (tyns 1706-1754) neemt ook Thomas ten Velde
I
Meijnt Collert X dr. Geertge Wulfs(KM) (tyns 1706-1754)
I
Reij(n)er Collert (tyns 1706-1754)
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Ik kon nu een uitgewerkte stamboom van dit deel van de Collerts opstellen:
Deelstamboom van de Collerts:
1370 Gerrit Collert eigenaar van ½ Erentaell
I
1400 Jan (Neude)
I
1435 Gerrit (gnd in Tynsbk 101 1467-’85)
I
1470 Jan
.
I
I
1500 *Reyner
ws. Gerrit Jan Gerrits met als zoons Wolter Gerrits
I
1530 Meynt Collerts X Geretchen (ovl 1557-17KM) Meuws Elberts (zn. van Elbert MeuwsenX
Geertgen Wulffs)
I
(Tynsboek: “van erve alleer Mee Eyberts”)
- Reyner
- Wouter
- Arisgen X 1. Claes van Steenler X 2. Claes van Oldenbarnevelt
- Anneken (ovl 1592 a/d pest) X Jacob Aerts (ovl in 1592 a/d pest) - Peel Jacobs
- Margriet
- Elbert Jacobs
*Reyner: Oorkondenregister Elten:
1524 Reyner Collert krijgt Erentael na betaling heregewaad.
1526 In de Veetelling wordt Reyner genoemd.
Hierboven is in een kader aangegeven welk deel van de afstamming van de Collerts-familiedoor mij
aangenomen, maar nog niet bewezen is. Dankzij al deze gegevens kon ik in Gerichtssignaten ORA
Veluwe, boek 58 1600, fol 73 e.v. Nijkerk heel veel over Collerts vinden. Gerichtssignaten en Tynsboeken/rollen vullen elkaar heel goed aan.
Gerichtssignaten
Het Gelders Archief heeft een aantal jaren geleden een enorme massa aan gedigitaliseerde bronnen
op internet gezet. Eén daarvan zijn de Gerichtssignaten. Wat zijn dat?
Het zijn de verslagen van de (o.a. civiele) processen uit de tijd vanaf 1418 die doorlopen tot 1810. Omdat heel veel mensen samen wat hadden uit te vechten, zijn er veel verslagen en daarin staan heel
veel namen. Nou kan niemand garanderen dat er voorouders van jullie in voorkomen, maar het is het
zoeken wel waard. Je kunt dit thuis achter je computer doen en je hoeft je niet te haasten!
Hierna een voorbeeld van de Collerts uit deze Gerichtssignaten:
en de transcriptie:
Aenspraecke den Gerichte tot Nykerck avergegeven vuijten
naeme ende van wegen Peel Jacobs voer hem selven
ende als volmechtich van Elbert Jacobs synen broeder
als mede erffgenamen an Za. Jacob Aerts haerVereniging Veluwse Geslachten
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luijder vaeder ende eenige erffgenaemen vande
kijnderen D’welcke D’selve haerluijder vaeder geprocreert heeft bij Anneken Collert zijn tweede
huijsfrouwe die geenige erffgenaeme geweest
zijn van D’voors. Anneken Collert haerluijder moeder
mede erffgenaeme van Meijnt Collert ende
Gerritghen Meuws Elberts dochter haer vaeder
ende Meynders (mits)gaders van Wouter Collert
haer broeder. Ende voorn. kijnderen ook medeerfgenaemen vande voorn. Jacob Aerts haerluijder
vader. Clagers in cas van peijndingen ter eenre
op ende jegens Gerrit van Huijsteen mitsgaders
Arisken Collers naegelaten weduwe van Claes van
Steenler voor haer selven en als volmechtich
van haer suster Margrita Collerts ende haer
sterckmaeckende voor Reijner Collert haeren broeder
pretendeerdende inde voers. qualite te moegen intervenieren voerden voers. Gerrit van Huijsteen
Beclaechde in eijs van pantkeringe ter andere zijde.
Uit het vervolg van het proces kon ik het hele gezin van Meijnt Collert, zoals boven aangegeven,
reconstrueren. In het begin is het lezen wat moeilijk, maar het went snel. Hetzelfde geldt voor het
(ongetranscribeerde) schrift van de Tynsboeken. Als eerste pik je de namen eruit, later vertaal je de
rest wel (als dat interessant is….)
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Horigen en vrijen
Samen met de Tynsboeken en de Gerichtssignaten zijn de boeken van de “Horigen en Vrijen” een rijke
bron van informatie. Ze zijn wat moeilijk te lezen maar kunnen vaak inzicht geven in de familieverhoudingen en de bezittingen van je voorgeslacht.
Het zijn registers bijgehouden in de 15e en 16e eeuw van horige lieden en eigen (vrije) lieden. De laatsten waren bezitters van de allodiale, de eigen of vrije goederen, de eersten de bezitters van leengoederen van hertog, abt en/of abdis. Over de leengoederen moesten tyns worden betaald, dus moest
worden bijgehouden wie wat had!!
Hieronder een bladzijde van één van de boeken over de “Horigen en Vrijen” waarin ook Elbert Hendricks (Ham) wordt genoemd.

Vereniging Veluwse Geslachten
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Item Elbert hammeken guet habet peel elbertss
abdisseman abdissevrouw abdijsseguet
Wat hierboven staat vind je ook weer terug in de tynsboeken. Tynsboek 101: fol. 207
Item peel elberts alleer Elbert hammicken van erve to hollick

III s X d

hz Gertruyt henrick Reyners
Item Elbert hammeken abdissenman abdissenwyf, abdissen guet
ende zailweer gheleghen op slichtenhorst dat huir moder was
wt desen guede hebben gadert ende gerrit vander haer I deel veens noch
De schildschatting, als voorloper van de ”Verpondingen” laat de diverse namen zien die we al hebben
behandeld.
Schildschatting 1463:
Gerit Hammeken
Elbert Hammeken
Peel Meus
Elbert Meus
Rycolt Henric Meusenss
Met Koos Haarsma ben ik vorig jaar naar Anholt geweest om de daar nog aanwezige tynsboeken van
de Batenburgse Pandschap te fotograferen en in die boeken vond ik nog het onderstaande:
P275 1549-1560 It Jan Collert cum matre van synen guede op Nautena
dat myne gen here gevryt heeft
Deselve qu Jonge Gerit Collert ind Elbert syn soin
Dieselve van III mrgn V hont alleer Johan Wilhems
Tot slot een te transcriberen stuk dat ik van onze vroegere voorzitter Paul Bouw ontving:

De naam waarover het gaat, vergroot (2e regel):

Transcriptie van de naam, door iemand vertaald als:
Henrik Hinnekijns”. De juiste naam is: Henrik Hammeken.
En laat dat ook nog mijn voorvader zijn.
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Transcriberen is moeilijk, maar om de juiste namen te kunnen vinden, moet je wel op de hoogte zijn
van de plaatselijk voorkomende namen anders lukt dat nooit! Het is als een puzzel, naarmate je verder komt, kun je (al gissend) de juiste transcriptie vinden.
Het stuk daterend uit 1463!! Met de naam van een van mijn eigen voorouder: Henrick Hammekens!
De gedeeltelijk onjuiste transcriptie:
Gelders Archief Toegang 0583 Huis Laar Inventarisnummer 73 1.
Wij Wulfer *van Kenkeler Heyme Geritssoen hylixlude[..] wegen Elbert Meeus Soene mit Meeus
sijnen soen vander eenre sijde wij [Aelt] bessels Soene ende Aelert van Moerseler hulixlude van
wegen s[..]t *Henrick Hinnekijns soene mit Geertruit sijnre dochter vander ander sijde. 3. Bekennen gementliken mit desen apenen brieve dat wij inden […] ende gemaect hebben enen echten
witliken hulick ter goeder tijt. In vurwerden 4. ende maniren hyr nae bescreven. Inden eersten is
the weten dat Elbert vurschreven mit Alijt sijn echte wijff geven over in hulix vurwerden ende an
5. gerechter medegaven meeus [h]oene soen Alinge 1 ende all halff hoo[..]goet rede ende onrede,
ruerende ende onruerende als sij huden to dage liggende, 6. hebben int kerspel vander Nyerkerck ende hyr namaels kry[..]en mogen [the] gesceiden een stucke lantz geheten Ghijsberts kamp
van vier mergen 7. groet ende dair sall Elbert vurschreven die renthe off bueren soe lange hij
leefft. Ende hij sal dat ongelt 2 betalen dair off dat op dat vurschreven stuck lantz 8. staet. Ende
Elbert noch Alijt sijn huusfrou vurschreven en sullen Meeus hoene soen geen goet onterven noch
ontgeven noch genen kommer op maken 9. in [..]enre was. Ende die ander helfft tot wat tijden
Elbert ende Alijt vurschreven niet en sijnt. Soe sullen sij die leste helfft erven op Meeus hoene
Soen 10. off op sijnen rechten erven ende op nyement anders hyr tege geefft over Elbert Henrick
Hinnekyns Soene Geertruudt sijnre dochter In 11. hulixvurwerden ende in gerechter medegaven
een stucke lantz drie mergen groet gelegen an Ghijsberts kamp. Ende hyr sall Meeus vurschreven off betalen. 12. van desen vurschreven kamp jairlix dat twe deel van enen pondt breningen
ende drie penninge the tijns mijnre vrouwen van Elten ende hyr tho 13. sal Elbert vurschreven
noch geven Geertruud sijnre dochter in gerechter […] geven hondert Rijnscher guldene. Ende die
vurschreven guldene salmen betalen 14. als van Sunte Peter naest komende over vijff jaeren nae
datum sbrieffs ende dan tot Sunte Peter naest volgende vijffentwintich guldene. Ende dair naest
15. volgende tot desen Sunte Peteren op elken termynen [vursscreven] vijffendtwintich guldene
vurschreven. Ende wert3 sake dat Elbert vurschreven die vurschreven Summe op 16. elken te[r]
mine alsoe dan niet en betaelde als vurschreven staet, [soe sal] hij geven van elke vijffendetwintich [gu]ldene vurschreven te gerechter jaerlixer 17. jaerrenthen ander halven gulden payments
vurschreven dat selve […] van hondert gulden vurschreven sess […]. Gheefft noch Elbert vurschreven 18. sijnre dochter vurschreven ene kiste mit cleynoet, een goet bedde mit toe behoir. Ende
dair to te cleden alsmen eenre Joncfrouwen pleecht te cleden 19. die men [se] manire bestaet
Ende myt desen vurschreven goede. Soe staet off Meeus ende Ghertruudt vurscreven al alsulck
goet als hem aen comen mach 20. van dode vaders ende moders Woirt sijn vurwerden dat Elbert
vurschreven mit Meeus sijnen Soen betalen sullen al alsulke scolt al sij op den tijt dage 21. sculdich sijnt uut an gemenen gode Woirt sal Elbert vurschreven myt Meeus sijnen Soen uut goeden
Wessel sijn dochter ende Suster uut den gemenen 22. goede [luy]den, vrienden ende magen nae
vermogenheit des goets. Ende wert sake dat Meeus vurschreven offlivich wurde4 voir Geertruud
sijn echte wijff 23. Sonder ochte [w..]fftige blivende gebuert, Soe sall Geertruudt vurschreven
verbetert wesen dan vierden [penning] nae beloep der medegaven Ende hoir 24. mergen gave
die hoir gegeven sal werden. Ende dair voir sal sij bliven sitten in alinge Meeus goede ther [tyt]
toe dat hoir uut geraket wen den 25. lesten penning […] eersten kist ende cleynoet als sij dair
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in gebrocht hadde. Wert oick sake dat Geertruudt vurschreven off livich wurde voir 26. Meeus
sonder w[..]tige blivende gebuert. Soe sullen hoir erffen weder uut hebben al alsulke medegaven kist ende cleynoet als sij dair in gebrocht 27. hadde. Ende dair voir sullen sij bliven sitten. In
all alinge Meeus gode ther tyt toe dat hem uutgeraket wen den lesten penning mitten eersten
Oick mede 28. sijnt vurwerde [..]goet sij samentliken wynnen ende werken sal staen the geliker
deilinge mit malkanderen halff ende halff. In oirkonde5 der wairheit 29. deser hylixvurwerden vurschreven vaste ende stede te halden. Soe hebben wij Wulfer ende Herme vurschreven gebeden
Wessel loy desen brieff over ons te besegelen 30. om gebrecks wil [myt] Segele op dese tyt dat
ick bessel vurschreven om hoere luden wil [g..ne] gedain heb ende heb mijn Segel an desen brieff
gehangen. 31. Ende om der meerre [..] ussen wil So [heb] [..] Aelt bessels Soen vurschreven my
selve Ende mede voir Aleyt van Moerseler mijn Segel am desen brieff 32. gehangen dat ick Alert
vurgenoemd [hair] [ …] om mynen [bed..] wil geschrivet. Gegheven inden iaeren ons heren ducent
vierhondert drie ende tsestich 33. dess vridages nae Alre zielen dach
* van Kenkeler= van Hennekeler
* Henrick Hinnekijns soene: Henrick Hammekens soene
Is het me nu gelukt om de familie van Gerritje Collert te vinden?
Nee.
Maar via uitsluiting en wegstreping van onmogelijkheden denk ik dat ik er wel dichtbij ben
gekomen. Over niet al te lange tijd hoop ik de resultaten van dat vele jaren in beslag genomen
onderzoek te publiceren via VVG.
De families Hammeken, Collert, Klinckenberg, Moerseler, Beeckman en Strijlant zullen dan grotendeels uit de nevelen van het verleden weer opduiken.

Ondertussen zijn er al diverse tynsboeken getranscribeerd en klaar om te worden ingezien. Onder
DVD-16 zijn er enkele van de Veluwe samengebracht, gefotografeerd en getranscribeerd door Evert
Jan van Asselt en Peter van den Born. G.M. Boerse transcribeerde de Tynsboeken van Barneveld
(1747-1791) en van Nijkerk (1706-1754). Koos Haarsma nam een tynsboek van Putten (1706-1754 en
1791-1813) onder handen en is momenteel bezig met het transcriberen van een tynsboek van Ede
(1624-1667). Tenslotte zijn er tynsboeken van Voorst vertaald door L.J. Keunen (1357-1448 en 1811)
in zijn proefschrift te Wageningen. Zoals jullie zien is er al volop activiteit op dit gebied. Toch wacht er
nog heel veel om te worden gefotografeerd en getranscribeerd. Werk genoeg dus.

TRANSCRIBENTEN GEZOCHT!
In het boeiende artikel van Peter van de Born heeft u uitgebreid kunnen lezen over de Tynsen.
In zijn artikel geeft Peter ook aan dat hij vorig jaar met Koos Haarsma in Kasteel Anholt de
daar nog aanwezige tynsboeken van de Batenburgse Pandschap heeft gefotografeerd. VVG
heeft deze foto-bestanden (meer dan 400 foto’s) op een DVD staan. Slechts een zeer beperkt
deel hiervan is getranscribeerd. Zoals Peter al aangaf: transcriberen kunt u leren. En u kunt
thuis, in alle rust, achter uw eigen pc transcriberen. Bent u enthousiast geworden van het
verhaal van Peter? Heeft u al enige ervaring met oud schrift? Heeft u wat tijd ter beschikking?
Meld u zich dan bij het bestuur! De andere VVG-leden zullen u dankbaar zijn.
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Kwartierstaat
Gerrit van Zeggelaar
door: Jan Piet van Zeggelaar, lidnr. 1858, jpvz@ziggo.nl

Gerrit van Zeggelaar [1] als militair in 1888 te Schaarsbergen (links op de foto)
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Generatie I (proband)
1. Gerrit van Zeggelaar, geb. Voorthuizen 02-12-1868,
hoofdonderwijzer, schrijver, historicus, overl. Zaandam 0510-1934, tr. Voorthuizen 17-08-1897 Johanna Maria van den
Berg, geb. Vleuten 07-02-1876, overl. Ransdorp 05-09-1933
Generatie II (ouders)
2. Aart Gerrit van Zeggelaar, geb. Voorthuizen 01-02-1838,
landbouwer, overl. ald. 02-06-1905, tr. Voorthuizen 28-061866
3. Elberta van de Peppel, geb. Garderbroek 26-05-1830, overl.
Voorthuizen 30-01-1911
Generatie III (grootouders)
4. Gerrit Aartsen van Zeggelaar, geb. Barneveld 14-05-1801,
rietdekker, overl. ald. 23-01-1868, tr. Barneveld 09-12-1830
5. Maria Petronella Somerwill, geb. Leiden 05-02-1802,
overl. Voorthuizen 30-05-1866
6. Gerrit Evertsen van de Peppel, geb. Barneveld 05-05-1775,
landbouwer, overl. ald. 06-01-1850, tr. Barneveld 1811
7. Hendrikje Wouters van Voorthuizen, geb. Barneveld 1785,
overl. Barneveld 26-04-1849

Gerrit van Zeggelaar [1] met zijn bruid, 1897
in Voorthuizen, vlak voor hun vertrek naar
Ransdorp

Generatie IV (overgrootouders)
8. Aart Gerritsen, geb. Garderen 29-08-1756, overl. Barneveld
01-09-1827, tr. 11-11-1847
9. Elbertje Riks
10. Pieter Somerwill, geb. 1761, ged. Leiden 11-02-1761, tr.
1793
11. Maria Catharina Boffai, geb. ca. 1771
12. Evert Jansen van de Peppel, ged. Lunteren, overl.
Barneveld 27-03-1819, tr. 04-10-1770
13. Maria Reijers, geb. 10-01-1751, overl. Barneveld 14-051816
14. Wouter Gerritsen van Voorthuizen, ged. Lunteren
23-05-1751, overl. ald. 30-10-1802. Ook Wauter van
Elberta van de Peppel [3], foto genomen in
Voorthuijsen genoemd. Hij was korenmolenaar op de
Voorthuizen ca. 1900
Walderveense Molen, tr. 1784 (toestemming gekregen te
Voorthuizen op 21-03-1784)
15. Jantje Heijmens van Middendorp, geb. 1756, ged. Voorthuizen 01-01-1757, molenaarster,
overl. Lunteren 02-04-1819
16. Gerrit Wouters, geb. 14-03-1702, overl. Appel 22-11-1791, tr. 07-11-1745
17. Stijntje Hendriks, geb. 22-01-1719, overl. Stroe 28-11-1789

23

43e jaargang nr. 1

Generatie V (betovergrootouders)
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Abraham Somerwill, ged. Leiden, 09-11-1727, tr. Leiden 1775
Magdalena Owel, ged. Leiden 02-04-1732
Jan Boffai, ged. Leiden 01-12-1745, tr. Leiden 24-06-1770
Catrina van der Walle, ged. Leiden 15-02-1750
Jan Woutersen, tr.
Hendrikje Everts
Reyer Gerritsen, geb. 05-10-1727, tr. 04-02-1747
Gerritje Dirks
Gerrit Gijsbertse van Voorthuysen, ged. Barneveld 06-03-1712, landbouwer, begr. Lunteren 1306-1782. Naast molenaar op de Walderveense Molen was hij in 1739 beleend met De Hoef. Eén
van de tynsboeken van Ede, behorende tot de rekenkamer van het Arnhemse RA, vermeldt voor
1766: “Gaert Giesberts, mulder van de Walderveense molen, die als gebruikelijk vijf goltgulden
jaarlijks moet afdragen op St. Marten” (= 11 november); tr. Renswoude ca. 1744
29. Hendrikje Wouters, ged. Barneveld 14-05-1710, begr. Lunteren 25-09-1787
30. Heijm Evertsen, tr.
31. Evertje Dirksen
Generatie VI (oudouders)
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
49.
56.

Abraham Somerwil (Sommerville), ged. Leiden 08-12-1669, tr. Leiden 19-07-1710
Anna Coenraads
Pieter Owel, toestemming voor zijn huwelijk verkregen te Leiden op 01-02-1726, tr.
Magdaleine Du Pré
Jacob Boffai (Boffar, Bouffai), ged. Leiden 01-06-1716, tr. Leiden 15-05-1740
Helena Sandtdijk (Zandijk), ged. Leiden 21-03-1714
Jacobus van der Walle, verversknecht, tr.
Johanna Kruijk (Kruijp)
Gijsbert Melisz van Voorthuysen, geb. Mourik ca.1657, molenaar op de Walderveense molen,
overl. 1731. Hij koopt kort na zijn 1e huwelijk in 1699 de Walderveense molen. In 1703 wordt hij
beleend met De Hoef, d.i. een Scherpenzeels Leen in het buurtschap Het Woud; tr. Rhenen 0307-1698
57. Gerritje Jansdr, geb. Leersum ca. 1670
Generatie VII (oudgrootouders)
80. Abraham Somerwil, ged. Leiden 20-02-1699, otr. Leiden 24-07-1722, tr. Leiden 1722
81. Susanna Lobee, ged. Leiden 26-09-1696
88. Jan Boufai, ged. Leiden 28-05-1763, tr. 1699
89. Marij Delsen (Del Senne, De Saan, Delsaan), geb. Leiden 1678
90. Arij Sandtdijk, tr.
91. Antje van Deventer
112. Amelis Gerritsz van Voorthuysen, geb. Avezaath 21-10-1632, molenaar op de Westpoortmolen te Rhenen, tr. 1656
113. Aaltje Gijsberts van Wolfswinkel, geb. ca. 1635
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Amelis Gerritsz v Voorthuysen [112] was midden 17e eeuw molenaar op de West(er)molen te Rhenen. Afbeelding: N. Wicart,
Buijten de Utregtse Poort te Reene, 1780-1810. Het Utrechts archief cat.nr. 206090.

Generatie VIII (oudovergrootouders)
160.
161.
162.
163.
176.
177.
178.
224.

225.

Pieter Andriesz Somerwil (Somerwiel), ged. Leiden 09-01-1641, tr. Leiden 03-12-1662
Jannetje Korsse (Jannetje Christiaans), geb. Leiden 1640
Pieter Lobee, tr.
Aaltje Blaas
Jean Beaufai (Bofij), ged. Delft 17-04-1644, greinwerker, otr Leiden 11-06-1667, tr. Leiden
1667
Anna Cormeau, geb. in Limburg ca. 1645
Claas Delsen
Gerrit Petersz van Voorthuysen, geb. ca. 1610, overl. ca. 1665. Hij was molenaar te Ingen. Hoe
hij daar verzeild is geraakt is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat Prins Frederik Hendrik bij
het beleg van Den Bosch in 1628-1629 op grote schaal jonge molenaars o.a. van de Veluwe had
gerecruteerd om de watermolens te bemannen die het onder water gezette land rondom die
stad moesten droogmalen. Mogelijk is Gerrit daar met zijn broer Evert geronseld en blijven hangen. Evert is later toch weer van Opheusden naar Doesburg bij Ede verhuisd; tr.
Stijntgen Melissen van Voorthuijsen, geb. ca. 1610, overl. vóór 1663. Zij was een nicht van
Gerrit
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Generatie IX (oudbetovergrootouders)
320.
321.
352.
354.
448.

Andries Robbrechts Somerwil, geb. Leiden 1610, overl. ald. 1654, otr./tr. 15-05/01-06-1631
Perijntje Claesdr. Schrijers, geb. 1610
Henri Beaufai (Bofie, Bafoij), geb. ca. 1622
Simon Cormeau
Peter Gerrits van Voorthuysen, geb. ca. 1585, overl. na 1641. In 1630 wordt hij burger van
Harderwijk. Hij werd molenaar op de Nieuwe Blokhuismolen te Harderwijk, waar zijn grootvader Cornelis Gerritsz van Voorthuysen ook reeds een belang had. Hij was eigenaar van een knipmolen op het goed Bijler te Voorthuizen (vermeld 1642-43); tr. ca. 1608
449. Aelken Wouters, geb. ca. 1585, overl. ca. 1640
Generatie X (stamouders)
640. Robbert Pieters Somerwil, geb. ca. 1580 te “Baerstebbel in Engelant” (Barnstaple in Devon?),
opperman, otr. Leiden 24-03-1604, toestemming voor dit huwelijk is verkregen in Engeland op
24-03-1604, tr. Leiden 1604

Huwelijksaankondiging van Robbert Pieters [640] op 24 maart 1604. Er staat geschreven dat Robbert Pieters, opperman,
wonende te Baerstebbel (Barnstable) in Engelant gaat huwen met Neeltjen Cornelis, jongedochter van Leyden, waarbij vermeld
dat Fijtje Jans haar moeder en Maria Roeien haar bestemoeder (=grootmoeder) is. Bron: Nederlands Hervormd Ondertrouw
1575-1795.
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641.
642.
643.
896.

Neeltje Cornelisdr., geb. Leiden ca. 1580
Claes Schrijers (Scheriers), tr. ca. 1608
Barbara Dominicus
Gerrit Cornelisz van Voorthuysen, geb. Harderwijk ca. 1555. Op 18-02-1597 vermeldt het recognitieboek van Harderwijk: “Anna weduwe van Cornelisz Gerritsz (van Voorthuysen) en Gerrit
Cornelisz haar zoon mede voor Goertje zijn huisvrouw en Aelt Arisz en Evertje zijn huisvrouw,
Maes, Aert en Naele Cornelis, Naele gess. met Gerrit Cornelisz (van Voorthuysen) haar broeder
verkopen aan Cornelis Hessels een stuk land te Hierden”. Hij wordt genoemd als burger op 1501-1585. Hij zal zo rond 1600 van het Rooms Katholieke naar het Gereformeerde geloof zijn
overgegaan; tr. ca. 1585
897. Goertje Jansz, geb. Harderwijk ca. 1560, overl. 20-01-1619
Generatie XI (stamgrootouders)
1280.
1282.
1283.
1284.
1285.
1792.

Pieters Somerwil, geb. 1545
Cornelis, tr.
Fijtje Jans
Gerard Schrijers (Scheriers), tr.
Prijntje Christiaans
Corneliss Gerritsz van Voorthuysen, geb. rond 1530, molenaar te Harderwijk, overl. vóór
1597. Op 03-01-1586 borgen Cornelis van Voorthuysen en Aert Rijcks Haen voor Aert Aerts
(van Wenum) mullenaar voor 1000 gld aan het gerecht dat hij de Hulsthorstermolen op zijn
kosten binnen de stad zal zetten aen het Nieuwe Blokhuis. In 1595 mag Aert Aertsen van Wenum (schoonzoon van Cornelis die in 1585 muller werd genoemd, zijn Hulsthorstermolen binnen Harderwijk in het Nieuwe Blokhuis plaatsen onder zekere voorwaarden; tr. (2) Harderwijk
21-06-1551
1793. Anna Gerrits Wolfs, geb. ca. 1530, overl. Harderwijk 1603, begr. ald. 06-10-1603. Anna heeft
een aandeel in het goed Schoonenck te Zeumeren bij Voorthuizen (HG Veluwe i-89). Op 07-111601 wordt zij daar genoemd als weduwe van Cornelis Gerritsz van Voorthuijsen.
Generatie XII (stamovergrootouders)
3584. Gerridt Corneliss van Voorthuysen, geb. ca. 1505, molenaar te Harderwijk
3586. Gerrit Wolfs, geb. Harderwijk ca. 1505, overl. ald. 15-04-1565. Bij het overlijden van zijn dochter Anna staat vermeld dat “Gherit Wolfs gemeensman en gildemeester schoenmakersgilde
te Harderwijk” was; tr.
3587. Mechteld Pannebackers, geb. ca. 1513
Generatie XIII stambetovergrootouders)
7168. Cornelis Gerridts van Voorthuysen, geb. Harderwijk ca. 1480. Cornelis is getuige geweest
van de grote stadsbrand die Harderwijk in 1503 trof. Arend van Slichtenhorst beschrijft deze in
de “Geldersche Geschiedenissen” aldus: “doen ter tijd heeft de stad van Harderwijk beslaende
’t eyndens de Velouw den uterstenboord van de Zuyder-zee, een deerlijk ongeval getroffen.
Alzoo een schielyje brand, waer van niemant den oorsprongh en wist, op den helderen middagh dese plaets, die onder de mindere steden van Gelderland de minste niet en is, binnen drie
uyren tijds in ’t geheel heeft omgekeerd en zoo vernielt, dat daer over de drie ofte vier huysen
niet overigh en bleeven” enz. In de Amersfoortse kroniek staat hierover nog dat er ca. 25
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huizen over gebleven waren en: “oock verbranden alle kercken, capellen, godtshuysen ende
clocken, soo dat in de geheele stad niet een godtshuys en bleef”. Op 24 september 1513: “Cornelis van Voirthusen loofde dat hij op de steede bij Jan Groll daer de loeye op staet een huys
zetten zal in harde dake buiten Jans kosten”.
7172. Roderick de Wolff, geb. Ede ca. 1479, tr.
7173. Christine van Wijnbergen, geb. ca. 1475
Generatie XIV (stamoudouders)
14336. Gherit Evertssoen van Voorthuysen, geb. ca. 1435, overl. Harderwijk na 1485. In september
1485 wordt in het Harderwijker recognitieboek vermeld: “Gerit van Voirthussen sprak aan
Wolter van Renseler dat hij een huwelijksbrief bezegelen zou na vermogen van een onbezegelde brief die hij in het Gericht toonde” etc. Deze Wolter van Renseler was de overgrootvader van Kiliaen van Renseler, de Amsterdamse juwelenhandelaar, die “Renselaerswijck” aan de
Hudson bij het huidige New York liet stichten. Gherit heeft de oorlog tussen Amsterdam en
Harderwijk in 1497 meegemaakt (een soort zee-oorlog); rel. met
14337. N Andrees Fusselmansdr., geb. ca. 1445
14344. Wolter de Wolff, geb. ca. 1445
14346. Johan van Wijnbergen, geb. ca. 1432, overl. ca. 1484, tr. Harderwijk 30-09-1463
14347. Golda van Blarickhorst, geb. ca.1442, overl. ca. 1482

Generatie XV (stamoudgrootouders)
28672. Evert Ridder van Voorthuysen, geb. ca. 1400, overl. vóór 1495. In mei 1456 wordt vermeld:
“Heer Evert van Voirthusen machtigt Gerrit Stevenszoon in te manen 2 gulden van Henric
Dibboltsz”. Uit de betiteling “Heer” kan men concluderen dat Evert Ridder was (exclusief voorbehouden aan de hogere adel). In mei 1495 wordt te Harderwijk vermeld: “Joffer (dochter van
een edelman) Liesken van Voirthusen in wereldlike klederen heeft tot haar momber gekozen
Jan van der Zeede” en hem gemachtigd inzake het versterf van haar vader en moeder. Zij was
dus waarschijnlijk religieuze. Evert was dus blijkbaar Riddermatig, niet erfelijk, maar uitsluitend door eigen verdienste. In ca. 1400 is er sprake geweest van ene Heer Evert van Voirthuesen, wonende te Harderwijk en Anna Gerrit Wolffsdochter (zie 3586), ook wonende te Harderwijk. Anna Gerrits was geërfd te Voorthuizen met een gedeelte van het goed Schoonenck
in de buurt van Zeumeren.
28692. Syvert II van Wijnbergen, geb. Wijnbergen ca. 1395, overl. ca. 1435, tr. ca. 1425
28693. Johanna Nn, geb. ca. 1402
Generatie XVI (stamoudovergrootouders)
57344. Volquijn Blankerts van Voorthuysen, geb. Voorthuizen ca. 1355. In het “Thinsregister
Voorthuijsen” staat vermeld: “Elbert Claessen ind Heijn Elberts, voorl. Aernd Blankers, Beert
Poerts van 1 molenstede lllp., deszelve van een wech gelegen bij Volquins hoffstadt tho Garderwert, lp”. Garderwert lag in het kerspel van Putten nabij de hoeve Coestapel. Volquin, Dolquin die Olde en die Jonge kunnen ook broers zijn
57384. Sweder II van Wijnbergen, geb. Wijnbergen (Gld.) ca. 1350, overl. Montfoort ca. 1407, tr. ca.
1380
57385. Elisabeth van Heeckeren, geb. Gorssel ca. 1359, overl. ca. 1412
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Generatie XVII (stamoudbetovergrootouders)
114688. Arnt Blankerts van Voorthuysen, geb. ca. 1312. Het “Blankertsgoed” te Voorthuizen was
in 1380 een eigen goed (vrouwengoed van Elten). In 1380 Arnt Blanckertsgoed: “Voor stedicheit in de hof te Appel uit het kerspel Voorthuysen: Arnt Blanckerts: 2 molder rogg en 2
molder gerst”. In 1432 wordt de grens tussen Eltense en Paderbornse tienden nauwkeurig
vastgelegd. Genoemd worden daarbij Blankert Barents (vermoedelijk zoon van Barent Blankerts) en Willem van Wedichem.
114768. Syvert I van Wijnbergen, geb. Wijnbergen ca. 1310
114770. Hendrik van Heeckeren, geb. ca. 1335, overl. in Huize Dorth (Bathmen, Overijssel) ca. 1395,
tr. ca. 1359
114771. Aleida van Keppel, geb. ca. 1340, overl. ca. 1383
Generatie XVIII (edelouders)
229376. Blankart van Voorthuysen, geb. Elten ca. 1290. Wordt vermeld op de Veluwe in 1325.
“Blankart van Voerthusen” wordt genoemd onder: “die andere Heren Luden**onder de
Abbatisse Altinensi, de twaalfde abdes van Hoog Elten, genaamd Mabilia Jongkvrouwe van
Batenburg (dr. van Gerard van Batenburg en Mabelia), 1308-1333”. Het klooster St. Vitus
van Hoog Elten had alleen al op de Veluwe 65 goederen of boerderijen, zgn “Vrouwengoederen”, beheerd door het rentmeesterhuis “Kemma” te Nijkerk. Blankart woonde in de “cloeft
van Gherderen”. Hij was waarschijnlijk dienstman van de Abdij van Hoog-Elten en het goed
Voorthuijsen bij Elten. Volgens het tynsboek van Elten was het Blankertsgoed een dienstmansgoed. Blankert van Voorthusen wordt daarin genoemd in 1330 (bij de schatting) en in
1350 wordt zijn zoon Arnt Blankerts genoemd.
229536. Sweder I van Wijnbergen, geb. Harderwijk ca. 1283, tr.
229537. Margareta (Griete) van Brake
229542. Diederik I van Keppel, geb. ca. 1320, tr.
229543. Aleida van Aeswijn, geb. ca. 1320
Generatie XIX (edelgrootouders)
458752. Mathias van Voorthuysen, geb.’s Heerenberg ca. 1265, overl. na 1310. Hij wordt genoemd
in het archief van “Huis Bergh” op 9 november 1310 als Mathias van Vorthusen.
459084. Roderic I van Voorst, geb. ca. 1295, tr. 1330
459085. Beatrijs van Keppel, geb. ca. 1300
Generatie XX (edelovergrootouders)
917504. Scaken van Voorthuysen, geb. ’s Heerenberg ca. 1240. Er bestaan 3 Voorthuizens: bij Elten,
bij Drempt nabij Doesburg en bij Barneveld. Alle drie hebben banden met St. Vitusstift op
de Elterberg. Voorthuizen bij Elten was de hoofdhof van het stift. Voorthuizen bij Barneveld
en bij Drempt hadden leenverhoudingen met de abdij. In aktes d.d. 6 september en 9 november 1310 te ’s Heerenberg worden de gebr. Mathias en Noijde Scakensz van Voorthuizen
genoemd
918170. Wolter (Wolterus) III van Keppel, geb. ca. 1280, overl. ca. 1330, tr.
918171. Jutta van der Sluis, geb. ca. 1281, overl. ca. 1338
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Generatie XXI (edelbetovergrootouders)
1835008. Bernardus ? van Voorthuysen, geb. ca. 1210. Deze Bernardus wordt vermeld in 1252
1836340. Derk II van Keppel, geb. ca. 1250, overl. 07-07-1302. Ridder in 1272. Door Graaf Floris van
Holland beleend op 26-07-1297 met “Hof Olbergen”; tr.
1836341. Beatrix van Meurs, geb. ca. 1245
Generatie XXII (edeloudouders)
3672680. Wolter II (Wouter) van Keppel, geb. Verwolde (Gld.) ca. 1225
3672682. Diederik II van Meurs, geb. Mörs/Rheinland Pfaltz ca. 1225, overl. ca. 1262, tr.
3672683. Elisabeth van Altena, geb. ca. 1225, overl. ca. 1263
Generatie XXIII (edeloudgrootouders)
7525360. Derck I van Keppel, geb. Verwolde ca. 1180, overl. 27-07-1227. Hij sneuvelt in een slag in
Drenthe, bij Ane bij Gramsbergen, waarbij zeer veel Gelderse edelen sneuvelden.Die Gelderse edelen vochten aan de zijde van de bisschop van Utrecht
7345364. Dietrich I von Moers, geb. ca. 1185. Hij schonk in het jaar 1207 goederen aan het klooster
van Bethlehem bij Doesburg
Generatie XXIV (edeloudovergrootouders)
15050720. Waltherus (Wouter) An Keppel, geb. Verwolde ca. 1155, overl. ca. 1207. Wolter wordt
genoemd in 1180 als hij samen met Graaf Hendrik van Gelre grond schenkt voor het
stichten van het klooster Bethlehem bij Doesburg; tr.
15050721. Beatrix Nn, geb. ca. 1160
14690728. Reginar van Freusburg, geb. ca. 1145, tr.
14690729. Richeza Nn, geb. ca. 1155
Generatie XXV (edeloudbetovergrootouders)
29381456. Herman II van Cuijck, geb. ca. 1098, overl. ca. 1168. Hij was voogd van St. Servaes te
Maastricht; tr.
29381457. Alveradis van Chiny, geb. ca. 1110, overl. ca. 1170. Alveradis was een dochter of nicht
van Adelbert. Adelbert was eigenaar van Freusburg (bron: Gerhard Flamens/books-google)
Generatie XXVI (edelstamouders)
58762912. Hendrik I van Cuijck, geb. ca. 1065, Burggraaf van Utrecht, overl. 09-08-1108. De voorouders van Hendrik gaan zeer ver terug tot de Keizers van Rome tr.
58762913. Alverada van Hochstaden, geb. ca. 1065
Generatie XXVII (edelstamgrootouders)
117525824. Ermengard van Namen, geb. ca. 1030, tr. ca. 1065
117525825. Herman I van Cuijck van Malsen, geb. ca. 1030, overl. ca. 1080. Kort voor 1096 wordt
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Herman door vermoedelijk de Duitse Keizer Hendrik IV beleend met het land van Kuijc.
Hij was Heer van Malsen en stamvader van het geslacht van Cuijck. Hij nam op 28 juni
1061 deel aan de slag bij Nederhemert.
Generatie XXVIII ( edelstamovergrootouders)
235051648. Albert II van Namen. geb. ca. 997, Graaf van Namen, overl. rond 1063, tr.
235051649. Regelinde van Lotharingen, geb. ca. 1000, overl. ca. 1064
Generatie XXIX (edelstambetovergrootouders)
470103296. Ermengard van Lotharingen, geb. ca 974, overl. ca. 1049, tr.
470103297. Albert I van Namen, geb. ca. 960, overl. ca. 1011
Generatie XXX (edelstamoudouders)
940206592. Karel van Lotharingen, geb. ca. 953, Hertog van Neder Lotharingen/Graaf van Laon,
overl. ca. 992, tr. ca. 975
940206593. Adelaïde van Troyes, geb. rond 955
Generatie XXXI (edelstamoudgrootouders)
1880413184. Lodewijk IV der Franken, geb. 10-09-920, Koning der Franken, Koning van West Francië, overl. ca. 954, tr. ca. 939 (HH: volgens internet)
1880413185. Gerberga van Saksen-Ludolf, geb. ca. 914, overl. ca. 984,
1880413186. Robert I van Meaux, geb. ca. 922, overl. ca. 967
1880413187. Adelheid van N
Generatie XXXII (edelstamoudovergrootouders)
3760826368. Karel III der Franken, geb. 17-10-879, Koning van West Francië, overl.
Peronne 07-10-929, tr. 10-02-917
3760826369. Frederune Nn, geb. ca. 885
Generatie XXIII (edelstamoudbetovergrootouders)
7521652736. Lodewijk II van West Francië, geb. 01-11-846, tr. ca. 875
7521652737. Adelheid van Parijs, geb. ca. 853, overl. 10-11-901
Generatie XXXIV (voorouders)
15043305472. Karel II de Kale, geb. Frankfurt a/d Main 13-06-823, overl. Mauriënne 06-10-877. Hij
is begraven in het klooster van Mantua, later Saint Denis,tr. Quierzy 13-12-842
15043305473. Ermentrudis van Orleans, geb. 27-10-830, overl. 06-10-869
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Generatie XXXV (voorgrootouders)
30086610944. Lodewijk I (de Vrome) der Franken, geb. ca. 778, Koning van Aquitanië, overl. 2806-840 op een eiland in de Rhein bij Ingelheim, begr. in St. Arnould bij Metz. Door Paus
Hadrianus I tot Koning van Aquitanië gezalfd te Rome. Na de dood van zijn oudere
broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld, Aken 11-09-813. Alleenheerser 28-01-814. Laat zich door Paus Stephanus IV
opnieuw tot keizer kronen te Reims op 28-10-816, ontwerpt te Aken in juli 817 een
regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii), welke hij echter
in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel, hetgeen
tot een reeks burgeroorlogen leidt. Tot afstand gedwongen in Compiègne okt. 833,
doch door zijn jongere zoons hersteld in Saint Denis 01-03-834; dit bevestigd door de
hernieuwde kroning te Metz op 28-02-835; tr. (1) ca. 794 Theudelinde der Merovingen
(ca. 760-800), tr. (2) Irmingard van Haspengouw (ca. 778-818), tr. (3) 21-2-819
30086610945. Judith van Beieren-Altdorf, geb. ca. 805, overl. ca. 843.
Generatie XXXVI (voorovergrootouders)
120346443776. Karel de Grote, geb. Aix-la-Chapelle 07-04-748, ged. door Bonefacius, Aartsbisschop
van Mainz, overl. 28-01-814, begr. in de Dom te Aken

Karel de Grote Bron: history.com
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125 jaar Restaurant
‘De Keet’ in Heerde
door: Rijk (R.J.A.) van Ark Jzn, lidnr. 236, rjvanark@xs4all.nl

In het kader van het 125 jarig bestaan werd onderzoek gedaan naar de herkomst van de naam
“De Keet”, de naam van het Restaurant aan de Eperweg, te Heerde, waarbij de steun van
streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven onontbeerlijk was.
De kadastrale oorsprong van “De Keet”
Door de geslaagde speurtocht hebben we datgene wat er achtereenvolgens met de grond
rond “De Keet” is gebeurd kunnen volgen. We
nemen de lezer mee naar 1832 en wel naar de
bijlage van de Kadastrale Kaart van dat jaar.
Daarop staan voor Heerde - Veessen de percelen

410 en 411 -en dat is dan de locatie in kwestie
vermeld als heide, langs de grindweg van Zwolle
naar Apeldoorn. Ze hebben een grootte van respectievelijk 8 hectare, 97 are en vijftig centiare
enerzijds en 4 hectare, 69 are en 60 centiare anderzijds. Door aan- en verkopen veranderen de
kadasternummers. Door de namen van kopers

Kadastrale kaart van 1832
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en verkopers is één en ander goed te herleiden.
Zeer waarschijnlijk brengt men rond 1836 deze
heide in cultuur. Ze is dan eigendom van de gemeente Heerde. Het kadaster geeft aan dat het
in cultuur brengen in 1844 een feit werd.
Bij onderhandse akte koopt Willem Jonker,
commies bij de Rijksbelastingen, wonende in
Eibergen, op 25 april 1838 van zijn ouders Abraham Jonker en Bijgjen Ruijs een huisje, erf en
bouwland in de buurt ‘de Horsthoek’ onder de
gemeente Heerde. Willem Jonker verkoopt het
geheel op 7 januari 1842 (akte 570) aan Daniël
Uit den Boogaard voor 380 gulden. Genoemde
Daniël, arbeider in Heerde, verkoopt het huisje,
erf en bouwland, gelegen op de Horsthoek, op
31 maart 1852 (akte 2485) aan Willem en Bartus
Uit den Boogaard, bakkers in Heerde, voor 700
gulden. Er is dan sprake van de kadastrale nummers sectie H, nummers 823 en 928. Bij akte
van 22 november 1854 (nummer 3001) kopen
Willem en Bartus, de genoemde bakkers, van
Albertje Vorstelman uit Heerde een stuk veldgrond dat deel uit maakt van Sectie H nummer
793 voor 100 gulden. Bakker Bertus verkoopt zijn
helft bij akte van 12 mei 1858 (nummer 3700)
aan naam- en beroepsgenoot Willem. Dan is
het aantal kadastrale nummers in sectie H uitgebreid met perceel 10.
Op 13 april 1864 (akte 4902) koopt Willem een
kamp weiland, gelegen aan de grindweg in de
buurt de Horsthoek, sectie H nummer 383 voor
1.150 gulden van Adolf Wijgman, landbouwer in
Heerde. Mannes Johannes Vosselman, landbouwer in Epe, als mondeling en ten deze speciaal
gemachtigde van Aaltje Vorselman, weduwe
van Willem Uit den Boogaard, winkelierster in
Heerde, verkoopt en draagt in eigendom over
aan Willem Veldwijk, zonder beroep, wonend
in Terwolde, bij akte van 20 november 1884
(nummer 236) een huis ‘De Keet’ genaamd, met
schuur, erf, tuin, bouw- en weiland, alles in de
gemeente Heerde, groot 2 hectare, 68 are en 8
centiare. Kadaster gegevens: sectie H, de nummers 921, 1063, 1261, 1272 en 1273. Let wel:
het is de eerste keer dat hier, in een acte, de
naam ‘De Keet’ valt. Maar het is dan dus reeds
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als zodanig bekend! Lastgeefster is voor de helft
eigenaresse krachtens de huwelijksgemeenschap
en voor de helft krachtens zijn (bedoeld wordt
Willem Uit den Boogaard) testament, verleden
voor notaris Van Meurs op 1 oktober 1873. Verkregen bij akte van koop, verleden voor deze notaris, 31 maart 1852, 22 november 1854, 12 mei
1858 en 13 april 1884 verkocht voor een som
van 7.000 gulden voor of op 1 mei aanstaande,
hetgeen wil zeggen 1885. Er zijn uitzonderingen op de verkoop wat betreft de inboedel met
betrekking tot onder andere winkelinventaris en
een bakkerstrog.
Bij akte 194, de dato 3 september 1892 verkoopt Willem Veldwijk, bakker en winkelier in
Heerde, aan Gerrit Reinder van Neck, molenaar
in Voorst, het huis genaamd ‘De Keet’ met
twee schuren, erf, tuin, bouw- en weiland, alles
liggend in de gemeente Heerde, samen groot 2
hectaren, 68 are en 8 are. Kadastraal sectie H de
nummers 921, 1963, 1261, 1272 en 1273. Op dit
moment begint de familiegeschiedenis Van Neck
– van Ark. Blijkens onderhandse akte de dato 15
januari 1930 koopt Johannes Albertus van Ark
een woonhuis met café, schuur, schuur, erf, tuin
en weiland onder Heerde aan de Eperweg 57,
groot 2 hectaren en vijf en dertig aren, kadaster
gemeente Heerde, sectie H, nummer 2589. Middels een akte van scheiding en deling verkrijgt
Rijk Jacobus van Ark, caféhouder, wonende te
Heerde, op 29 december 1961 en aanvaard op
1 januari 1962 vorenstaand onroerend goed. Bij
akte van 3 augustus 1973 verkoopt Rijk Jacobus
van Ark, caféhouder, een perceeltje grond, groot
twee aren, aan de Keetweg te Heerde aan het
Rijk ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg
50. Op 13 oktober 1983 wordt bij akte, verleden
voor notaris mr. Andries Bok te Heerde, door
de comparanten Rijk Jacobus van Ark, caféhouder, wonende te Heerde, Johannes Albertus
van Ark, ondernemer, wonende te Heerde en
Berend Gerrit Reinder van Ark, ondernemer,
een vennootschap onder firma opgericht. De
vennootschap draagt de naam “Familie van Ark,
restaurant de Keet” en is gevestigd te Heerde.
De vennootschap heeft onder andere tot doel
de uitoefening van een café-restaurant bedrijf.

Een en ander ter voorzetting van de tot 1 januari 1983 gedreven onderneming door Rijk Jacobus
van Ark. Eveneens worden bij akte, verleden
voor voornoemde notaris, de hiervoor genoemde onroerende goederen door Rijk Jacobus van
Ark, ingebracht in de vennootschap onder firma.
Door het overlijden van de beide vennoten Johannes Albertus van Ark op 11 mei 2000 en Rijk
Jacobus van Ark op 15 januari 2013 wordt het
bedrijf thans gedreven door Berend Gerrit Reinder van Ark, samen met echtgenote en zoon.
Genealogie familie van Neck-van Ark
Genealogie van Neck
Gerrit Reinder van Neck, geb. Voorst 27-06-1867, molenaar, z.v. Hendricus van Neck, molenaar en
Jacoba Maria Sager, zb, tr. Voorst 25-06-1892 Wendelina van Voorst, geb. Deventer 16-06-1867
Zij vestigen zich in Heerde op 15 februari 1893, Horsthoek D27
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Marinus, geb. Voorst 17-08-1892
2. Geertruida Maria, geb. Heerde 25-07-1895
3. Wendelina Gerritdina (Lien), geb. Heerde 23-04-1897, volgt onder I
Genealogie van Ark
Rijk Jacobus van Ark, geb. Heerde 24-12-1853, bakker, overl. Heerde 21-06-1926, z.v. Timen van Ark,
broodbakker en Jennigjen van Doesburg, tr. Heerde 28-10-1888 Hermina Schrijver, geb. Vorgten 2609-1860, overl. Zwolle 14-03-1928, d.v. Jan Schrijver, landbouwer en Tonia Dijkman
Uit dit huwelijk:
1. Martinus Johan, geb. Heerde 18-04-1890, overl. ald. 20-04-1890
2. Tonia Christina (Toos), geb. Heerde 07-05-1891
3. Martinus Johan (Ties), geb. Heerde 04-06-1893
4. Jan Geerhard, geb. Heerde 21-07-1895
5. Johannes Albertus (Jo), geb. Heerde 22-01-1897, volgt onder I
6. Gerrit Jan (Gé), geb. Heerde 03-07-1898
7. Alberdina Johanna Reinira (Die), geb. Heerde 11-09-1901
8. Rijk Herman Jacobus (Riek), geb. Heerde 11-12-1904, bakker
Genealogie van Ark-van Neck
I
Johannes Albertus (Jo) van Ark, geb. Heerde 22-01-1897, bakker, overl. ald. 26-6-1960, tr. Heerde
30-04-1926 Wendelina Gerritdina (Lien) van Neck, geb. Heerde (Horsthoek) 23-04-1897, overl.
Heerde 04-02-1985, d.v. Gerrit Reinder van Neck, bakker en Wendelina van Voorst
Uit dit huwelijk:
1. Wendelina Gerritdina Reiniera, geb. Heerde 14-01-1927, volgt IIa
2. Rijk Jacobus, geb. Heerde 13-02-1929, volgt IIb
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IIa
Wendelina Gerritdina Reinira van Ark, geb. Heerde 14-01-1927, tr. Heerde 28-09-1950, Willem
(Wim) Blok, geb. Heerde 14-01-1927, chef loonadministratie
Uit dit huwelijk:
1. Gerhardus Willem (Gerard) Blok, geb. Ommen (Lemelerveld) 16-03-1952
2. Johannes Albertus (Hans) Blok, geb. Heerde 07-11-1954
IIb
Rijk Jacobus van Ark, geb. Heerde 13-02-1929, restauranthouder “De Keet”, overl. Zwolle 15-012013, begr. Heerde 21-01-2013, tr. Epe 27-10-1955, Maria Lambertha (Mieke) Welink, geb. Leek
24-06-1934, overl. Zwolle 16-01-2013, begr. Heerde 21-01-2013, d.v. Berend Sake Welink en Klasina
Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Albertus (Joop), geb. Zwolle 11-11-1957, volgt IIIa
2. Berend Gerrit Reinder (Bé), geb. Zwolle 02-01-1959, volgt IIIb
3. Wendelina Klasina (Wendy), geb. Zwolle 26-03-1963, volgt IIIc
IIIa
Johannes Albertus (Joop) van Ark, geb. Zwolle 11-11-1957, eigenaar De Keet van Heerde, overl.
Heerde 11-05-2000, tr. Heerde 12-04-1984, Ilse Hartkamp, geb. Hattem 18-02-1964, administratief
medewerkster De Keet van Heerde, d.v. Gerrit Hartkamp en Catharina Hofmeijer
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina (Marianne), geb. Zwolle 19-10-1986, volgt IVa
2. Elise Theresa, geb. Zwolle 08-12-1987
3. Rijk Jacobus Gerrit (Rick), geb. Zwolle 08-02-1991
IIIb
Berend Gerrit Reinder (Bé) van Ark, geb. Zwolle 02-01-1959, restauranthouder De Keet van Heerde,
tr. Heerde 03-12-1982 met Fennigje (Fenny) Velthuis, geb. Veessen (Heerde) 30-07-1962, eigenaar
van de Keet van Heerde, d.v. Hendrik Jan Velthuis en Johanna van Leeuwen
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Lambertha (Annabeth), geb. Heerde 28-10-1988
2. Rijk Jan Jacobus (Rico), geb. Zwolle 27-03-1991
IIIc
Wendelina Klaziena (Wendy) van Ark, geb. Zwolle 26-03-1963, chef-kok De Keet, tr. Heerde 03-021989 Harmen Jan (Harrie) van Assen, geb. Epe 07-10-1964, agrariër, z.v. Harmen Jan van Assen en
Jannie Willie Schrijver
Uit dit huwelijk:
1. Maria Jannie van Assen (Marina), geb. Vorchten 16-02-1992,volgt IVb
2. Harmen Jan van Assen (Ronald), geb. Vorchten 23-11-1993
IVa
Maria Catharina (Marianne) van Ark, geb. Zwolle 19-10-1986, tr. Voorst 27-05-2016 Pim Wilhelmus Engelbertus Buiting, geb. Apeldoorn 06-11-1985
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IVb
Maria Jannie van Assen, geb. Heerde 16-02-1992, tr. Heerde 04-03-2016 Sarris Sander Volkers,
geb. Zwolle 01-09-1990
Werkzaam binnen Café Restaurant “De Keet” in de periode 1892 - 2017
Gerrit Reinder van Neck

x

Wendelina van Voorst (zie gen. van Neck)

Wendelina Gerritdina van Neck

x

Johannes Albertus van Ark (zie I)

Rijk Jacobus van Ark

x

Maria Lambertha Welink (zie IIb)

Johannes Albertus van Ark
x
Ilse Hartkamp (zie IIIa)

Berend Gerrit Reinder van Ark
x
Fennigje Velthuis (zie IIIb)

Wendelina Klazina van Ark
x
Harmen Jan van Assen (zie IIIc)

Rijk Jan Jacobus van Ark
(zie IIIb.2)
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DNA-Blog 1
door: Gerrit Woertman, Soest; gerrit.woertman@gmail.com (www.dnagezocht.com)

Aan het begin van mijn eerste DNA-blog voor
VVG eerst maar eens voorstellen. Ik ben in 1954
geboren in Epse, en op mijn 5e verhuisd naar
Deventer. Daar werd ik op mijn 14e besmet
met het genealogie-virus. In vrije uren naar het
gemeentearchief. Al gauw ook naar de Rijksarchieven in Zwolle en Arnhem, met fiets/brommer/trein. Vele multomappen volgeschreven
en per persoon systeemkaartjes gemaakt… .In
Gorssel mocht ik van de koster in de kluis van de
kerk rondkijken; daar waren originelen die toen
nog niet in het archief lagen. Nu niet meer voor
te stellen. Voor mijn moeders familie moest ik
verder weg naar archieven in het Westland en
Noord-Holland.
Na de middelbare school kwam een studie
scheikunde in Utrecht, maar daar hadden ze
ook iets anders: computers. Na mijn scheikunde studie heb ik les gegeven in scheikunde en
natuurkunde. Het aantal lesuren ging fors naar
beneden. Tijd voor verandering: les geven op
computergebied bij Digital Equipment. Digital
werd Compaq en Hewlett Packard, in vele rollen.
In 2014 werd ik ZZP-er op computergebied, en
dan vooral het besturingssysteem OpenVMS,
waar ik sinds 1981 mee werk. Sinds 2014 wordt
OpenVMS verder ontwikkeld door VMSSoftware
in de buurt van Boston.
Terug naar genealogie: de grootste genealogische database bij de Mormonen in Salt Lake City
draait op OpenVMS. Dat is wel grappig. Mijn
eigen genealogische bestand is nu na tientallen
jaren zoeken 87.000 personen groot.
Daarin ook mijn vaderlijke lijn Woertman:
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Epse-Diepenveen-Gorssel-Bathmen. Boerderij
Woertman aan de Woertmansweg in Bathmen.
Terug tot 1670. Omstreeks 1625 zijn er in Deventer en omgeving 6 families Woertman. Zou
leuk zijn om een verbinding te leggen, maar ja
welk van die families moet ik hebben.
Dan heb je in Salland en de Achterhoek boerderijen op de Woert, en in Duitsland Wortmann.
Taalkundig is de stam Woort/Woord/Wurde:
(een boerderij op) een (soms verhoogd) stuk
akkerland met omheining. Dat zowel in Nederland als Duitsland. De bewoner kan dan “heten”
op de Woert, of het achtervoegsel man krijgen
achter de stam Woort/Wurde. Typische namen
zijn dan Woertman/Würdemann/Wortman/
Wordman/Woerdeman/Woerdman/Wyrdeman/
op de Woerd.
In mijn genealogie-bestand heb ik bijna 200
W*rd/tman*-groepen verzameld uit NL/D/USA
en bewoners van Amsterdam (afkomstig uit
Duitsland).
Al jaren had ik iets van DNA zien langskomen. In
2010 besloot ik een Y-DNA test (in vaderlijke lijn)
te doen. En kreeg ik een “match”/overeenkomst
met een Lew Würdemann, die in New Mexico
woont.
Zijn familie is afkomstig uit Oldenburg in
Oost-Friesland. In het archief kan ik (nog?) niet
terug speuren richting Oldenburg, met DNA wel.
De graaf van Oldenburg had omstreeks 1350
geld nodig, kapte bos en gaf boerderijen in erfpacht uit: Wurt. Daar kwamen dus veel gezinnen met allemaal de bijnaam Wurt-mann, enz.
Blijkbaar ben ik vatbaar: na het genealogie-virus

kwam het DNA-virus. Een heel nieuwe wereld
om te ontdekken, over te vertellen, artikelen
te schrijven, mensen te testen. En zelf ook
elke keer nieuwe familie te kunnen ontdekken,
die ik nog niet had gevonden met de bekende
genealogie. Waar kom ik vandaan verder terug
dan de genealogische mogelijkheden, zijn die
families nu wel/niet familie van elkaar, onbekende vaders, zijn we wel broers/zusters, enz. Op
mijn website www.dnagezocht.com is het een
en ander te vinden.
Ter afsluiting voor deze keer een stukje
DNA-theorie. Het zit eigenlijk best ingewikkeld
in elkaar.
Ingewikkelder ook dan we vroeger misschien
geleerd hebben over de monnik Mendel die zaad
kruiste, en daar een goede theorie over had.
Voor het doen van een DNA-test is deze kennis
niet nodig; het kan handig zijn bij het begrijpen
van een testuitslag, maar ook niet meer dan
dat.
DNA is de drager van erfelijke eigenschappen,
en geeft via de (wat nu geschat wordt 23000)
genen door dat de juiste eiwitten worden
aangemaakt. DNA bevat ongeveer 3 miljard base-paren Adenine/Thymine (AT), Cytosine/Guanine (CG), die in een dubbele helix (spiraal) zitten,
verbonden door waterstofbruggen.

Maar waar zit dat DNA dan?
In elke lichaamscel hebben we een celkern met
daarin 23 paar chromosomen, waar de genen

op zitten. De lengte hiervan in elke cel is iets
meer dan 2 meter! En dan ergeren wij ons soms
aan een telefoonsnoertje wat in de knoop zit…
Van de 23 paar chromosomen worden er 22
paar genoemd autosomale chromosomen. Die
hebben zowel mannen als vrouwen. Van elk
paar komt er 1 chromosoom van de vader, en
1 chromosoom van de moeder. Dat is in grote
lijnen zo, 50% van de ene en 50% van de andere
ouder.
Maar ja, we weten dat broers en zussen allemaal net iets verschillend zijn. Dat komt omdat
in werkelijkheid de verhouding vader/moeder bij
het doorgeven van de erfelijke informatie niet
precies 50-50 is; voor stukjes kan het zijn 30-70,
20-80, 90-10, 100-0.Met een moeilijk woord
wordt dit recombinatie genoemd. Dit stuk DNA
met die 22 chromosoom-paren heet autosomaal DNA of at-DNA.
Het 23e chromosomenpaar betreft de geslachts-chromosomen die bepalen of iemand
een man of een vrouw is. Bij vrouwen zijn dat 2
X-chromosomen en bij mannen een X- en een
Y-chromosoom.
Vrouwen krijgen een X van hun moeder (met
recombinatie), en een ongewijzigde X van hun
vader. Mannen krijgen een X van hun moeder
(met recombinatie), en een Y van hun vader.
Y-DNA komt rechtstreeks vrijwel ongewijzigd
van vader-vader-vader, enz.
In elke cel buiten de celkern zitten vele
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mitochondriën; dit zijn de energie-fabriekjes in
ons lichaam.
Mitochondriën worden alleen door moeders
doorgegeven aan hun zoons en dochters. We
praten hier over mitochondriaal DNA of mtDNA. Dan krijgen we bijgaande plaatjes van
overerving van Y-DNA, mt-DNA, en at-DNA.
U mist in de plaatjes X-DNA; daarvan is de overerving ingewikkeld. Daar kom ik later op terug.
In de volgende blogs wil ik u graag meenemen
op DNA-ontdekkingsreis door de bril van een
genealoog. Op www.dnagezocht.com staan wat
meer voorbeelden om eventueel alvast naar te
kijken.

Reacties/vragen/suggesties welkom! Kan
ik de volgende keer op reageren.
gerrit.woertman@gmail.com
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Kwartierstaat
Broekhuis-Moesbergen,
deel 3
door: Gerrit Jan Broekhuis, lidnr. 700, broekhuis.gj@gmail.com

Inleiding
Dit is alweer het derde deel van de kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen. We beginnen deze keer
bij alweer de 8e generatie. Er is echter wel een verschil met de vorige twee publicaties. Vanaf
deze publicatie zijn de kinderen van een echtpaar weggelaten. Mocht er hier toch interesse in zijn,
dan verwijs ik u graag door naar het volledige bestand dat op het internet te vinden is. Hier is
een kwartierstaat van vrijwel alle ooms, tantes, aangetrouwden enzovoort. Het bestand van ca.
50.000 personen is te vinden door te zoeken in Google op de naam “BROBOL genealogie”.
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Generatie VIII
128. Jacob Derksen Broekhuijs (Hoevelaken-Barneveld-Amersfoortse-Voorthuisense-Epese-Beekbergse takken), geb. ca. 1675, pachter van Praestinc in 1724, overl. Beekbergen 17-05-1762, tr.
ca. 1698.
129. Teunisje Cornelissen, geb. ca. 1675, overl. Beekbergen 17-05-1742, begr. ald. 23-05-1742.
130. Henderik Klaassen Timmer, geb. ca. 1680, tr. (2) kerk ca. 1710 Maria Theunissen, geb. ca.
1685, tr. (1) kerk ca. 1705.
131. Jenneken Henderix, geb. ca. 1680.
132. Jan Hendriksen (van de Bart), ged. Lunteren 11-02-1677, tr. (2) kerk Ede 11-04-1728 Hendrikje
Jacobse van Veenendaal, geb. ca. 1700, tr. (1) kerk Lunteren 22-03-1705.
133. Gerritje Gijsberts (van ‘t Heyveldt), geb. Lunteren? ca. 1679.
134. Hendrik Hendrikse, ged. Lunteren 05-04-1685, bouwman op Sporler in het wout onder Lunteren, tr. kerk Ede? ca. 1716.
135. Gerritje Geurts (Geurs.), geb. ca. 1690.
136. Jan Jacobs, ged. Barneveld 21-06-1663, otr. Barneveld 26-02-1693, tr. kerk Barneveld 19-031693.
137. Evertje Breunissen van Malkenhorst, ged. Barneveld 07-05-1676.
138. Geurt Jansen, ged. Lunteren 23-08-1682, otr. (2) Garderen 02-07-1713, tr. kerk Garderen 2307-1713 Reyntje Teunissen, geb. ca. 1690, tr. (1) kerk Lunteren 20-03-1707.
139. Breunisje Jansen, geb. ca. 1684, overl. Garderen 10-04-1712.
140. Gijsbert Melisz van Voorthuysen, geb. Maurik ca. 1657, molenaar op de Walderveense molen,
overl. na 1731, tr. (1) kerk Rhenen 03-07-1698 Gerritje Jansdr, geb. Leersum ca. 1670, otr. (2)
Lunteren 14-04-1709, tr. kerk Barneveld 27-04-1709.
141. Neeltje Willemsdr, ged. Lunteren 31-12-1676.
142. Wouter Melissen, geb. Voorthuizen ca. 1680, tr. kerk ca. 1700.
143. Agniette (Agniet) Lubberts, ged. Barneveld 20-11-1676, begr. ald. 16-09-1756.
144. Gijsbert Roelofs Methorst, ged. Renswoude 24-01-1675, landbouwer op Wittenoord, tr. kerk
Renswoude 27-02-1701.
145. Aaltje Cornelisz van Aarderoort, ged. Renswoude 09-07-1676.
146. Jan Hendrikz Bosch, geb. ca. 1670, otr. 01-08-1706, tr. kerk Woudenberg 15-08-1706.
147. Willemijntje Arentz, ged. Renswoude 20-10-1667, otr. (1) Woudenberg 24-08-1694, tr. kerk
Renswoude 09-09-1694 Cors Teunisz, geb. ca. 1665.
150. Gijsbert (Geijsbert) Wouters (Wolberts), geb. ca. 1686, tr. (1) kerk ca. 1709 Geertje Rijcks,
geb. ca. 1689, otr. (2) Barneveld 07-10-1719, tr. kerk Barneveld 11-11-1719.
151. Hendrikje Willems, ged. Barneveld ca. 1693.
154. Jan Fransen Valet, geb. Geertruidenberg ca. 1682, jager, overl. na 1742, tr. (1) kerk ca. 1720
Willempje Willems, geb. ca. 1687, tr. (2) kerk Amersfoort 31-10-1724.
155. Elbertje Hendriks, geb. Barneveld 09-10-1701.
156. Wouter Geurts (Gijsberts) (van de Top), ged. Barneveld 18-02-1644, otr. 02-02-1696, tr. kerk
Barneveld 16-02-1696.
157. Fijtje Tijmens, ged. Veenendaal 08-03-1674.
158. Jan Hendriksen, geb. Voorthuizen ca. 1690, tr. kerk Voorthuizen 22-03-1720.
159. Marritje Jansen, ged. Barneveld 21-11-1697, overl. voor 1768.
160. Evert Maesz van Veldhuisen (van Veldhuysen), geb. ca. 1625, pachtboer, otr. (1) voor 1649
Gerritje Jansen van Langeveld, geb. ca. 1630, otr. (2) ca. 1670.
161. Lijsbeth Jacobs, geb. ca. 1640.
162. Hendrick Gerritsen, geb. ca. 1650, pachtboer, tr. kerk voor 1681.
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163.
164.
165.
166.
167.
168.

Jantjen Eversen, geb. ca. 1655.
Cornelis Beertsen, geb. ca. 1665, tr. kerk voor 1689.
Maritjen Egbers, geb. ca. 1665.
Hermanus Hendriks (Hermen) Kleyn, ged. Apeldoorn 03-03-1676, tr. kerk ca. 1700.
Gerritjen (Gerritien) Hendriks, geb. ca. 1675.
Aart Tijmensen, geb. ca. 1680, tr. (2) kerk Woudenberg 20-09-1716 Teuntje Peters van Breeschoten, ged. Renswoude 19-02-1682, tr. (1) kerk ca. 1707.
169. Evertje Jansen (van Voskuijlen), geb. ca. 1685.
170. Hendrik Lambertsz, geb. ca. 1690, otr. Amerongen 13-11-1712, tr. kerk Scherpenzeel 11-121712.
171. Eeghje Gijsberts, ged. Scherpenzeel 14-03-1680.
172. Jan Stijneker, geb. ca. 1670.
176. Hendrick Gijsbertsz, ged. Renswoude 13-10-1667, tr. kerk ald. 09-10-1701.
177. Jantje Hendrickx, geb. op Veenschoten, ged. Renswoude 30-09-1682, tr. (1) kerk ald. 22-021691 Cornelis Hendricksz, geb. ca. 1670.
178. Jan Reyers, geb. ca. 1675, tr. kerk Renswoude 10-11-1700.
179. Jannetje Gijsberts, ged. Renswoude 22-11-1676.
182. Geurt Jansz, ged. Veenendaal 27-01-1689, boer op het Ruisseveen (VG 1999-124), tr. (1) kerk
Veenendaal 04-12-1712 Teuntje Herms, geb. ca. 1690, tr. (2) kerk Veenendaal 19-05-1715.
183. Willempje Reyers van Harten, geb. ca. 1688.
184. Jan Harmsen, geb. ca. 1675, overl. Garderen 00-10-1753, tr. kerk ca. 1698.
185. Geertjen Aarts (van Houtdorp), geb. ca. 1675.
186. Jacob Evertsen (van Essen), ged. Ermelo 05-06-1681, tr. kerk Ermelo? ca. 1710.
187. Aartjen Lubberts, ged. Ermelo 25-03-1688.
192. Frans Cornelisz Moesbergen, geb. ca. 1605, overl. voor 1673, tr. kerk ca. 1640.
193. Jannetje Cornelisz, geb. ca. 1620.
194. Geurt Stevensen, geb. ca. 1657, rel.m.
195. Lijsje Ernsten, geb. ca. 1662.
200. Teunis Willemsen van Voorthuysen (van Westerveld), geb. Harderwijk ca. 1650, landbouwer
op Groot Westerveld onder Voorthuizen, tr. (2) kerk Leusden 26-04-1715 Jantje Willems, geb.
ca. 1660, otr. (1) Barneveld 28-06-1685, tr. kerk Voorthuizen 12-07-1685.
201. Geertje Heymen Teunissen van Herseler, geb. ca. 1660.
202. Willem Jordensz (van Groot Daatselaar/van Engelaar.), geb. ca. 1660, tr. kerk Renswoude 0401-1685.
203. Aeltje Claas, geb. ca. 1665.
204. Ernst Hermsen (Evert) van Ginkel, geb. Amerongen 12-02-1654, pachter van de Leeuwerikkenpol (in het Nederwoud) vanaf 1712, otr. ca. 1685.
205. Weijmpje Hendriksen, geb. ca. 1665.
206. Jan Brandtsz, geb. ca. 1652, tr. kerk 24-06-1677.
207. Cornelia Hermans de Cruijf, geb. ca. 1655.
208. Gerrit Jansen (van ‘t Broeck/van Kleyn Lambalgen.), ged. Scherpenzeel ca. 1645, tr. kerk ald. 1112-1670.
209. Geertje Rijcksen van de Vliert, ged. Renswoude 01-03-1647, tr. (2) kerk Scherpenzeel 18-011680 Roelof Cornelissen van Egdom, geb. ca. 1645.
210. Jan Arissen Swart (van Ravenhorst), ged. Scherpenzeel 12-12-1641, landbouwer op Olde
Wolfswinkel te Renswoude, schepen, geërfde en diaken aldaar, overl. Renswoude 18-12-1710,
tr. (1) kerk Scherpenzeel 18-09-1670 Jantje Geurts, geb. ca. 1650, tr. (2) kerk Renswoude 08-061674.
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211. Jantje (Jantge) Breunissen, geb. Renswoude ca. 1648, overl. ald. 10-12-1713.
212. Claes Evertsz (van Kleijn Landaes), geb. ca. 1662, overl. voor 1745, tr. kerk Woudenberg 06-021687.
213. Willemijntje Errissen (van Woudenberg), geb. ca. 1667.
214. Jan Tijssen van Ginkel, ged. Scherpenzeel 22-03-1668, landbouwer te Woudenberg aan de
Wetering, overl. 1738, tr. kerk ald. 21-04-1690.
215. Marij Lamberts Lagerweij, ged. Woudenberg 15-02-1668, overl. ald. 23-10-1747.
216. Claas Rutgers, ged. Barneveld 10-05-1668, tr. kerk 10-04-1696.
217. Gerritje Otten, geb. ca. 1675.
218. Hendrick Albertsz, ged. Amerongen 17-10-1662, tr. kerk Amerongen 10-11-1695.
219. Merrighie (Maighie) Jan Hendricksdr, ged. Amerongen 10-04-1669.
220. Hendrik Claasse Veenendaal, ged. Veenendaal 23-05-1680, tr. kerk Maarn 15-03-1704.
221. Maagje Elisz (van Landaes), geb. ca. 1673.
222. Hendrick Willems van Coudijs, ged. Scherpenzeel 27-05-1672.
224. = 160 Evert Maesz van Veldhuisen (van Veldhuysen).
225. = 161 Lijsbeth Jacobs.
226. = 162 Hendrick Gerritsen.
227. = 163 Jantjen Eversen.
228. = 164 Cornelis Beertsen.
229. = 165 Maritjen Egbers.
230. = 166 Hermanus Hendriks (Hermen) Kleyn.
231. = 167 Gerritjen (Gerritien) Hendriks.
232. = 168 Aart Tijmensen.
233. = 169 Evertje Jansen (van Voskuijlen).
234. = 170 Hendrik Lambertsz.
235. = 171 Eeghje Gijsberts.
236. = 172 Jan Stijneker.
240. Hendrik Aartsen, geb. ca. 1660, bouwman op de Olde Jans Hofstede, overl. ca. 1730, otr.
(2) Lunteren 03-12-1717 Grietje Jansen, geb. ca. 1692, begr. Ede 04-10-1750, tr. (1) kerk
Renswoude 02-01-1687.
241. Gerritje (Geusje) Willemsen, ged. Renswoude 14-02-1669.
242. Rijk Hendriksen, geb. ca. 1665, timmerman, otr. ca. 1690.
243. Thonisjen Thonissen, geb. ca. 1670.
246. Jan Aartsen, geb. ca. 1672, otr. ca. 1695.
247. Jantje Jans, geb. ca. 1675.
250. Hendrick Jacobsen van Lijssel, geb. ca. 1655, overl. Lunteren 18-07-1761, begr. 22-07-1761,
otr. ca. 1688.
251. Bijken Evers, geb. ca. 1668, overl. Lunteren 25-09-1762.
252. Anthonis Cornelisse (Teunis) Floren, ged. Amerongen 13-09-1674, overl. 24-12-1702, tr. (1)
kerk Amerongen 17-03-1695 Willempje Claesz, geb. ca. 1675, otr. (2) Rhenen 12-08-1696, tr.
kerk Veenendaal 30-08-1696
253. Geertje Cornelissen, geb. ca. 1675, tr. (2) kerk Leersum na 24-12-1702 Albert Jansz, geb. ca.
1670.
254. Evert Hendrixen, geb. ca. 1650, otr. ca. 1680.
255. Brentjen Wouters, geb. ca. 1660.
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Generatie IX
256.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
272.

Derk (Jacobs) Broekhuisen (hypothese), geb. ca. 1650, tr. kerk ca. 1675.
Hendrik Janssen, geb. ca. 1650, tr. kerk ca. 1675.
Marritjen Gerrits, geb. ca. 1655.
Gijsbert Arissen (op ‘t Heyveldt), geb. ca. 1655, tr. kerk ca. 1678.
Grietje Hendrix, geb. ca. 1660.
Jan Hendrixen, geb. ca. 1660, tr. kerk ca. 1684.
Willemtjen Hermsen, geb. ca. 1660.
Jacob Joosten, geb. ca. 1620, onderscholt in 1663 te Barneveld, overl. voor 1693, tr. kerk
Barneveld 10-03-1650.
273. Neeltie Helmerts van Coudijs, geb. Scherpenzeel ca. 1625.
274. Breunis Arissen van Malkenhorst (van Malckenhorst), geb. ca. 1650, overl. 1712, otr.
Barneveld 20-06-1675, tr. kerk Barneveld 04-07-1675.
275. Ceeltje Joosten (Twiller), geb. te Essen onder Garderen ca. 1650.
276. Jan Geurtsen, geb. ca. 1655, tr. kerk ca. 1680.
277. Grietje Bruenissen, geb. ca. 1655.
280. Amelis Gerritsz van Voorthuysen, geb. Avezaath 21-10-1632, molenaar op de Westpoortmolen te Rhenen, tr. (2) kerk ca. 1675 Selichje Jans van Domselaar, geb. ca. 1650, tr. (1) kerk
Maurik 24-08-1656.
281. Aaltje Gijsberts van Wolfswinkel (Uit ‘t Veen), geb. ca. 1635.
282. Willem Everts, geb. ca. 1650, tr. kerk ca. 1675.
283. Luytje Franken Schuurman, geb. ca. 1650.
284. Melis Gijsbertsen, geb. ca. 1640, otr. Voorthuizen (?) ca. 1675.
285. Aeltjen Arissen, geb. ca. 1660.
286. Lubbert Geurts, geb. ca. 1638, tr. (1) kerk ca. 1662 Hendrikje Willems, geb. ca. 1643, otr. (2)
Barneveld 30-10-1674, tr. kerk Barneveld 29-11-1674.
287. Hendrikje Jans, ged. Barneveld 05-01-1648.
288. Roelof Roelofsz van Methorst, geb. ca. 1638, ged. Renswoude (?), bouwman op Wittenoord,
overl. Renswoude 09-05-1718, tr. kerk ca. 1669.
289. Hendrikje Evertsdr van Achtevelde, geb. ca. 1650, overl. Renswoude 27-03-1713.
290. Cornelis Tijssen van Aarderoort, geb. ca. 1640, overl. Renswoude 28-12-1715, otr. (1)
Woudenberg 05-10-1662, tr. kerk Renswoude 19-10-1662 Gerritje Hendriks Haalboom, geb.
ca. 1640, tr. (2) kerk Renswoude 26-04-1674.
291. Merritje Jans (van ‘t Wout.), geb. ca. 1645, otr. (1) Renswoude 01-09-1667, tr. kerk ald. 22-091667 Wolff Woutersz, geb. ca. 1641,
294. Aert Meijnsz (j.m. van Emmikhuizen), geb. ca. 1640, overl. Renswoude 02-07-1708, otr.
Renswoude 30-09-1666, tr. kerk ald. 14-10-1666.
295. Claertie Arris, ged. Renswoude 16-12-1639, overl. ald. 01-02-1710.
302. Willem Reyers van Bitterschoten, ged. Barneveld 18-04-1641, landbouwer, otr. Barneveld 1710-1675, tr. kerk ald. 14-11-1675.
303. Geertje Jans, geb. ca. 1652.
308. Francois Franszen Valet (Waleth), geb. Asschat bij Leusden. ca. 1650, jachtopziener te Amersfoort, overl. Amersfoort 27-09-1707, tr. kerk ca. 1680.
309. Jannetje Jansdr, geb. ca. 1655, overl. Amersfoort 16-11-1737.
310. Hendrick Jansen, geb. Barneveld ca. 1664, tr. kerk Barneveld 02-06-1695.
311. Grietje Dircks, geb. Barneveld 18-02-1666.
312. Gijsbert Toenissen, geb. ca. 1620.
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314. Tijmen Wouters, geb. ca. 1650, tr. kerk ca. 1672.
315. Geertien Peters, geb. ca. 1652.
318. Jan Gerritsen (van Harselaar), geb. ca. 1672, otr. Voorthuizen 17-02-1695, tr. kerk ald. 03-031695.
319. Willempje Gerrits, geb. ca. 1675.
320. Maes Evertsen van Veldhuisen (van Veldhuysen), geb. ca. 1600, pachter van de “bouhof
Velthuys” te Ede, tr. kerk ca. 1625.
321. Lijsbeth Willems, geb. ca. 1605.
332. Henderick Hermans Kleyn, geb. ca. 1645, otr. ca. 1672.
333. Stijntjen Litsouw, geb. ca. 1650.
334. Henderick Hendericks Crekeel, geb. Apeldoorn ca. 1650, mr. papiermaker en mede-eigenaar
op Holtshuizen, otr. (2) ca. 1676 Weymtjen Gerrits, geb. ca. 1655, tr. (1) kerk ca. 1674.
335. Beertje Jansen, geb. ca. 1654.
342. Gijsbert Hendricksen (van Renkum), geb. ca. 1650, tr. kerk Renkum 01-01-1672.
343. IJtje Aelberts (van Ginckel), geb. ca. 1652.
354. Hendrick Willemsen, geb. ca. 1650, tr. kerk Scherpenzeel 07-02-1675.
355. Jenneken Ernsten, geb. ca. 1655.
356. Reyer Jansz, geb. Renswoude? ca. 1650, tr. kerk ca. 1674.
357. Reyertje Jans, geb. Renswoude? ca. 1650.
358. Gijsbert Jans, geb. ca. 1645, tr. kerk Renswoude 28-02-1675.
359. Geurtje Willems, geb. Renswoude ca. 1648.
364. Jan Geurts, ged. ca. 1655, otr. Veenendaal 30-11-1684, tr. kerk ald. 14-12-1684.
365. Grietjen Jans, geb. ca. 1660.
366. Reyer Hendriksen van Harten, geb. Renkum ca. 1660, tr. kerk Scherpenzeel 05-11-1682.
367. Geertje Willemsen, geb. ca. 1664.
372. Evert Jacobs, ged. Ermelo 23-11-1656, overl. voor 1722, otr. Ermelo 30-04-1675.
373. Lijsje Borren, geb. ca. 1652.
374. Lubbert Jacobsen, geb. Hierden ca. 1665, tr. kerk ca. 1686.
375. Truitje Jans, geb. Ermelo 00-05-1661.
384. Cornelis (Jansen?) Moesbergen (Cornelis Jansen), geb. ca. 1575, tr. kerk ca. 1600.
400. Willem Gerritsz van Voorthuysen, geb. Harderwijk ca. 1595, tr. kerk ca. 1643.
401. Jacomijne NN, geb. ca. 1620.
402. Heijmen Teunis van Herseler, geb. ca. 1620, tr. kerk 01-03-1651.
403. Merritgen Hessels, geb. ca. 1625.
408. Hermen Jansen van Ginkel, geb. ca. 1632.
412. Brandt Gerritsz, geb. ca. 1618, tr. kerk ca. 1641.
413. Gerritje Hendrcks, geb. ca. 1621.
416. Jan Gerrit Woutersen, geb. Scherpenzeel 26-09-1610.
418. Rijck Claesse van Blotenburg (van de Vliert), geb. ca. 1615, overl. Renswoude 02-06-1674, tr.
kerk Renswoude 04-11-1644.
419. Merritjen Gerrits, geb. ca. 1625, overl. Renswoude 05-07-1702.
420. Aris Jansz Swart, ged. Scherpenzeel 26-12-1613, bouwman op Wollefswinckel, tr. (2) kerk
Renswoude 13-08-1654 Oetje Hermens, geb. ca. 1620, tr. (1) kerk Barneveld 17-03-1647
421. Geertjen Jans van Oteler, geb. ca. 1626.
422. Breunis Aartse, geb. ca. 1615, overl. na 1668, tr. kerk ca. 1639.
423. Marritie Hendriks, geb. ca. 1620, overl. Renswoude 02-03-1703.
424. Evert Claesz, geb. ca. 1630, overl. voor 1686, tr. kerk ca. 1654.
425. Arrisge Aerts, geb. ca. 1632.
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428. Thijs Rutgersen van Ginkel, ged. Amerongen 03-08-1645, overl. ca. 1668, otr. Scherpenzeel
14-04-1667.
429. Willemtien Jansen van Davelaar, ged. Scherpenzeel 26-01-1640, overl. ca. 1727, tr. (2) kerk
00-12-1669 Jan Cornelissen van Egdom, geb. ca. 1642.
430. Lambert Dirksz Lagerweij, geb. ca. 1642, overl. voor 1696, tr. kerk ca. 1669.
431. Aeltje Claessen, geb. Doorn ca. 1645.
432. Rutger Jansen, geb. ca. 1634, tr. kerk ca. 1664.
433. Trijntje Geurtsen, geb. ca. 1639.
434. Oth Woutersen, geb. ca. 1650, tr. kerk Scherpenzeel 21-03-1675.
435. Evertje Hendricksen, geb. ca. 1655.
436. Aelbert Hendriksz, geb. ca. 1630, tr. kerk Amerongen 08-01-1654.
437. Niesje Crijnen, geb. ca. 1630, tr. (1) kerk ca. 1643 Elis Cornelisze, geb. ca. 1620.
438. Jan Reyers (Hendricks), geb. ca. 1645, tr. kerk Amerongen 31-05-1669.
439. Trijntje Teunisz (Pater), geb. Amerongen ca. 1649.
440. Claas Henricksen, geb. ca. 1655, otr. Veenendaal 02-06-1679, tr. kerk ald. 08-06-1679.
441. Cornelia Jans (van Aelst), geb. ca. 1655, tr. (1) kerk ca. 1678 Albert Egberts, geb. ca. 1655.
442. Elis Jansz van Landaes, geb. ca. 1645, timmerman, begr. Doorn 23-05-1723, tr. kerk ca. 1670.
443. Elisabeth (Lijsie) Jans, geb. ca. 1650.
444. Willem Jacobs van Coudijs, geb. ca. 1625, timmerman, overl. 07-02-1684, tr. kerk Utrecht?
1658.
445. Aertje Cornelissen van ‘t Voort, geb. ca. 1640.
448. = 320 Maes Evertsen van Veldhuisen (van Veldhuysen).
449. = 321 Lijsbeth Willems.
460. = 332 Henderick Hermans Kleyn.
461. = 333 Stijntjen Litsouw.
462. = 334 Henderick Hendericks Crekeel.
463. = 335 Beertje Jansen.
470. = 342 Gijsbert Hendricksen (van Renkum).
471. = 343 IJtje Aelberts (van Ginckel).
480. Aart Peelen, geb. ca. 1630, bouwman op Olde Jans Hofstede, overl. 17-02-1693, otr. ca. 1655.
481. Jannetje Jans, geb. ca. 1635, overl. 29-11-1691.
482. Willem Jansen Swart, geb. Renswoude ca. 1622, otr. Renswoude 09-10-1659, tr. kerk ald. 3010-1659.
483. Gerrichje Thijsz, geb. Ede ca. 1638.
492. Aart Evertsen, geb. ca. 1650, otr. ca. 1670.
493. Jantjen Everts, geb. ca. 1650.
500. Jacobus van Lijssel, geb. ca. 1625.
504. Cornelis Cornelisz Floor (van Eijckelkamp), geb. ca. 1650, overl. ca. 1692, otr. (2) Amerongen
29-12-1695 Marijghien Cornelis van Hardeveld, geb. ca. 1660, tr. (1) kerk Amerongen 29-101671.
505. Aeltjen Meyns, geb. ca. 1631, overl. Leersum 1692, tr. (1) kerk Renswoude 06-02-1653 Teunis
Corse, geb. ca. 1630.
506. Cornelis Celissen, geb. ca. 1650, rel.m.
507. Jantje Willems, geb. ca. 1655.
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Generatie X
544.
545.
546.
548.
549.
550.
560.
561.
562.
563.
566.
567.
572.
573.
574
575.
576.

577.
578.
579.
580.
581.
588.
589.
590.
591.
604.
605.
606.
607.
620.
621.
622.
623.
624.
638.
639.
640.
744.

Joost Hendrixs, geb. ca. 1585, otr. Barneveld 25-04-1617.
Evertje Jans, geb. ca. 1595.
Helmert Hendricksz van Coudijs, geb. ca. 1600.
Aris Hendriks van Malkenhorst (van Malckenhorst), geb. ca. 1606, overl. na 1664, otr.
Barneveld 27-04-1634, tr. kerk ald. 27-07-1634.
Evertje Breunis (tot het Sticht.), geb. in het Sticht. ca. 1614.
Joost Fransen, geb. ca. 1616, overl. voor 1677.
Gerrit Petersz van Voorthuysen, geb. ca. 1610, molenaar te Ingen, overl. ca. 1665, tr. (2) kerk
Maurik ca. 1663 Barbara Jansdr Verbrugh, geb. ca. 1615, otr. (1) ca. 1630.
Stijntgen Melissen van Voorthuizen, geb. ca. 1610, overl. voor 1663.
Gijsbert Gerritsz, geb. ca. 1610, molenaar te Ederveen, otr. ca. 1630.
Catharine Cornelisz van Wolfswinkel, geb. ca. 1610.
Franck Gerrits Schuurman, geb. ca. 1615, otr. ca. 1650.
Willempje Jacobs, geb. ca. 1625.
Geurt Jacobs (op Esvelt), geb. ca. 1615, otr. voor 1639.
Agnietje Lubberts, geb. ca. 1620, tr. (2) kerk Barneveld 03-10-1647 Geurt Jansz, geb. ca. 1622.
Jan Harms van Ginkel (van Werheis?), geb. ca. 1624, tr. kerk Barneveld 01-12-1644.
Trijntje Gerrits, geb. ca. 1624.
Roelof Jan Maesz van Methorst, geb. ca. 1608, landbouwer op Groot Lichthorst, overl.
Renswoude 13-05-1670, tr. (2) kerk Rhenen 27-01-1661 Weyntje Cornelisdr, geb. ca. 1625,
otr. (1) ca. 1632.
Reyertje Claessen, geb. ca. 1610, overl. Renswoude 21-02-1658.
Evert Hendrikse van Achtevelde (van Achtevelde), geb. ca. 1630, overl. 15-04-1698, tr. kerk ca.
1650.
Hendrickje Willems, geb. ca. 1630.
Thijs Claesz, geb. ca. 1610, otr. ca. 1635.
Jutgen Hermans, geb. ca. 1610.
Meijns Wouters, geb. Emmickhuizen ca. 1600, tr. kerk ca. 1627.
Adriaentje Aerts, geb. ca. 1605, overl. Scherpenzeel 27-02-1688.
Arris Teunissen, geb. ca. 1615, rel.m.
Claesje Gerrits, geb. ca. 1618.
Reyer Hendriks van Bitterschoten (Baatjes), geb. ca. 1608, landbouwer op Groot Bitterschoten, otr. Barneveld 15-08-1630.
Merijtje Otten, geb. ca. 1609.
Jan Teunissen (Op Borgstede), geb. Lunteren ca. 1615, otr. Barneveld 15-05-1636, tr. kerk ald.
03-07-1636.
Willempjen Hendrixs, geb. ca. 1615.
Jan Jorissen, geb. Barneveld 17-06-1638, rel.m.
Hendrikie Roeders, geb. ca. 1643.
Dirck (Hendrik) Willemsen, geb. ca. 1640, tr. kerk ca. 1665.
Cnelesien Jans, geb. ca. 1642.
Thonis Everts, geb. ca. 1590.
Gerrit Lambertsen, geb. ca. 1650, tr. kerk ca. 1677.
Aaltje Wouters, geb. ca. 1652.
Evert Maesz van Veldhuisen (de Jonghe), geb. ca. 1570, overl. ca. 1633.
Jacob Gerritsen, geb. ca. 1625, tr. kerk ca. 1654.
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745. N Everts, geb. ca. 1625.
746. Bor Evertsen, geb. ca. 1620, overl. ca. 1719, tr. kerk ca. 1645.
747. Aaltje Everts (Aartje Dreessen), geb. ca. 1625.
750. Jan Eversen, geb. ca. 1636.
800. Gerrit Cornelisz van Voorthuysen, geb. Harderwijk ca. 1555, tr. kerk ca. 1585.
801. Goertje Jansz, geb. Harderwijk? ca. 1560, overl. 20-01-1619.
816. Jan Hermse van Ginkel, geb. ca. 1610.
832. Gerrit Wouters (Gerart Woltersen), geb. ca. 1590.
836. Claes Rijcks van Blotenburg, geb. ca. 1576, overl. ca. 1649, otr. ca. 1614.
837. Truitgen Gerrits van Langelaer, geb. ca. 1575.
838. Gerrit Wolters, geb. ca. 1580, otr. (1) voor 1605 Marie Jansen, geb. ca. 1585, tr. (2) kerk ca.
1620, tr. (3) kerk Barneveld 22-11-1635 Aeltje Jans Varecamp, geb. ca. 1579, overl. 1664.
840. Jan Arissen (Swarte Jan Arissen), geb. ca. 1585, bouwman op Wollefswinckel in 1647, welke
hem vermoedelijk via Geeusje is toegekomen, tr. (1) kerk ca. 1605 Jenneke Everts, geb. ca.
1590, tr. (2) kerk Scherpenzeel 31-03-1611
841. Geeusje Willem Cornelissendr van Wolfswinkel, geb. Renswoude ca. 1590.
842. Jan Jans van Oteler, geb. ca. 1595.
848. Claes Evertsz, geb. ca. 1600, overl. voor 1648.
858. Jan Willem van Davelaar (op Klein Lambalgen), ged. Amersfoort 20-01-1613, rel.m.
859. Geertje Gijsberts, geb. ca. 1618.
860. Dirk Harmens Lagerweij, ged. Woudenberg 03-11-1610, overl. ald. 05-06-1696, tr. kerk ca.
1637.
861. Maria Peters, geb. Barneveld ca. 1619, overl. Woudenberg 02-07-1701.
862. Claes Wolphertsz, geb. ca. 1620, tr. kerk ca. 1642.
863. Maijchjen Adriaens, geb. ca. 1622.
878. Teunis Gijsbertsz Pater (den Beuker), geb. Naarden ca. 1615, otr. ca. 1641.
879. Harmpje Huyberts Buijs, geb. Amerongen ca. 1620.
884. Jan Elissen van Landaes, geb. ca. 1620, overl. Doorn 19-12-1680, tr. kerk ca. 1643.
885. Hendrikje NN, geb. ca. 1625.
886. Jan Jacobs, geb. ca. 1620.
888. Jacob Willem Rutgersz van Coudijs, geb. ca. 1610, landbouwer op Oudenhorst, timmerman
in 1665, schepen van Woudenberg, overl. 12-09-1681, tr. (1) kerk ca. 1638 Anna Jans, geb. ca.
1610, tr. (2) kerk ca. 1639.
889. Grietgen Jans, geb. ca. 1605, overl. 02-08-1673.
890. Cornelis Jansz van ‘t Voort, geb. ca. 1600, overl. ca. 1655, tr. kerk ca. 1635.
891. Helmertgen Hermensen, geb. ca. 1610.
896. = 640 Evert Maesz van Veldhuisen (de Jonghe).
964. = 840 Jan Arissen (Swarte Jan Arissen).
965. = 841 Geeusje Willem Cornelissendr van Wolfswinkel.
1008. Cornelis Cornelisz Floren (van Eijkelkamp), geb. Maarsbergen ca. 1612, tr. (2) kerk 14-07-1671
Hendrickje Arissen, geb. ca. 1610, otr. (1) ca. 1650.
1009. Aeltjen Ariaens, geb. Maarsbergen ca. 1625.
1010. = 588 Meijns Wouters.
1011. = 589 Adriaentje Aerts.
(wordt vervolgd)
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Aanvullingen en correcties

Aanvulling op en verbetering van de kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen in VG 2017- 4
door: G.H. Klopman, lidnr. 2005, gercoklopman@kpnmail.nl
In Veluwse Geslachten 2017- 4 (blz. 45-63) werd een kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen gepubliceerd. Daarin komen we o.a. de volgende kwartieren tegen (onderaan blz. 59):
42. Aart Jansen, ged. Amerongen 19-10-1738, tr. kerk Oosterbeek 09-07-1754
43. Gerritje Willems, geb. Oosterbeek 23-08-1733
Wat meteen opvalt, is dat de bruidegom bij zijn huwelijk in 1754 nog geen 16 jaar oud is. Als dit zou
kloppen, dan zou dat wel heel uitzonderlijk zijn. Om een en ander te verifiëren, heb ik genoemd echtpaar aan een klein onderzoek onderworpen, waarvan het resultaat hier wordt beschreven.

Huwelijksinschrijving van Aart Jansen en Gerritje Willems (Oosterbeek, 1754)

We nemen eerst een kijkje in het trouwboek van Oosterbeek1 en we lezen ‘Aart Jansen, J.M. van Otterlo en Gerritje Wilmsen [...]’. In het artikel van Gerrit Jan Broekhuis wordt van elk kwartierenechtpaar tevens een gezinsoverzicht gegeven. Dit overzicht ontbreekt echter bij Aart Jansen en Gerritje
Wilmsen. We vinden de doopinschrijvingen van in totaal negen kinderen:
Kinderen die zijn gedoopt te Oosterbeek: Aaltje 21-07-1754, Wilm 16-01-1757, Jan 14-01-1759,
Wilmke 29-03-1761, Klaas 30-10-1763, Aalt 08-12-1764, Stijneke 23-11-1766, Aaltje 24-08-1768 en
te Wageningen: Claasje 20-05-1770.

Doopinschrijving van Claasje, dochter van Aart Jansen en Gerritje Willemse (Wageningen, 1770)

In het doopboek van Wageningen vinden we bij de doopinschrijving van het negende kind Claasje de
aantekening ‘woonagtig te Kortenburg’. Kortenburg viel onder de jurisdictie van Wageningen en lag
dichtbij de grens met het schoutambt Renkum en tevens dichtbij de kerk van Renkum.
In het doopboek van Renkum treedt Gerritje Willems, vrouw van Aart Jansen, tweemaal als doophefster op; de eerste keer in april 1777 en de tweede keer in 1778.

1 R.B.S. 1333 - Trouwboek Oosterbeek 1713-1771
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Gerritje Willems als doophefster van Aalbert Peters (Renkum, 1778)

De doop van Gerritje Willems op 23 augustus 1733 is wél aannemelijk, gelet op de namen van kinderen uit haar huwelijk met Aart Jansen; zij is waarschijnlijk een dochter van Willem Janssen en Willemken Janssen. Willem Janssen en Willemken Janssen trouwen in 1722 te Ede en krijgen zeven kinderen, gedoopt te Oosterbeek: Stijneken 04-04-1723, Jan 30-04-1724, Cornelis 17-02-1725, Ariaentjen
18-04-1728, Janneke 20-05-1731, Gerritje 23-08-1733, Jan Elis 24-06-1736.
We komen tot de volgende kwartierstaat van Claasje Aarts:
21. Claasje Aarts, geb. te Kortenburg, ged. Wageningen 20-05-1770, landbouwster, overl. Lunteren
20-01-1845
42. Aart Jansen, geb. Essen, ged. Otterlo 15-08-1728, wrsch. overl./begr.2 Renkum 26/30-04-1783,
otr./tr. Oosterbeek 21-06/09-07-1754
43. Gerritje Wilmsen, ged. Oosterbeek 23-08-1733, mog. overl.3 of begr. Wageningen 28-09-1783
84. Jan Hermsen, ged. Otterlo 21-08-1692, tr. Otterlo 13-11-1718
85. Aaltjen Aarts, geb. Willikhuizen, ged. Otterlo 27-05-1695, mog. overl. Willikhuizen 10-04-1780,
begr. Otterlo 14-04-1780
86. Willem Janssen, j.m. van de Ligtenbeek onder Oosterbeek, overl. ald. 09-02-1758, tr. Ede 19-041722 (met att. van Oosterbeek)
87. Willemken Janssen, j.d. van Maanen onder Ede, overl. Oosterbeek 10-02-1766
168. Hermen Jansen, ‘tot Otterloo’, tr.
169. Claasje Jans
170. Aart Jacobsen, ‘tot Willikhuijsen onder Otterloo’, tr.
171. Merritje Everts

2 R.B.S. 1345 - Begraafboek Renkum 1777-1811
3 R.B.S. 1666 - Begraafboek Wageningen ; hier is sprake van ‘De wed. Aart Janse’
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Nieuwtjes en weetjes
Gemeentearchief Ede
In VG 5/2016 deelde Adri van Silfout (lidnr. 724) een bericht over de toegang tot inventarisnummer
797 van het ORA van de gemeente Ede.
Hij schrijft nu: “In navolging van de korte beschrijvingen van akten uit inventarisnummer 797, kan ik
berichten dat inmiddels ook samenvattingen van de inventarisnummers 802 en 804 op de site van de
gemeente Ede geplaatst zijn.
Inventarisnummer 802 betreft Testamenten over de periode 1711 - 1751 en
Inventarisnummer 804 betreft Testamenten over de periode 1801 - 1811.
Zoek op gemeentearchief Ede, collecties, ORA. Toegang op ORA met de inventarisnummers. Na het
klikken op het desbetreffende inventarisnummer wordt vervolgens het PDF-bestand op je computer
geplaatst in “Downloads”.
Je kunt daarna het bestand op je computer bekijken.
De originele akten zijn via internet in te zien en te downloaden bij het Gelders Archief met toegang
0203 en zoek op inventaris 802, resp. 804.
Genealogische dag in Gorssel
Zaterdag 2 juni 2018 organiseert de Werkgroep Genealogie van de Historische vereniging ”De Elf
Marken” te Gorssel haar drie en twintigste ‘Genealogische dag’ in de Protestantse Kerk, Hoofdstraat
27, 7213 CV te Gorssel.
Evenals voorgaande jaren begint de dag ’s morgens om 10.00 uur en eindigt ongeveer 16.00 uur. Vele
standhouders zullen weer van de partij zijn, oude bekenden en ook nieuwe gezichten zullen dit jaar
weer hun opwachting maken. De familie Koerselman zal deze dag centraal staan.
Meer informatie over de genealogische dag is te vinden op www.deelfmarken.nl
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Aanleveren van artikelen
De redactie streeft naar uniformiteit door dezelfde afkortingen te gebruiken en bepaalde namen wel of
niet vet te maken. Daarmee wordt de leesbaarheid van ons tijdschrift verhoogd. Hierna vermelden we een
aantal richtlijnen.
In de kop van een artikel vermelden: de titel, uw naam, lidnummer en e-mailadres. U wordt verzocht het
artikel en eventuele afbeeldingen apart in te zenden. Wanneer u de afbeeldingen/foto’s nummert, dan
kunt u in het tekstdeel aangeven waar de afbeeldingen geplaatst dienen te worden. Dit doet u door op de
desbetreffende locatie te verwijzen naar bijvoorbeeld ‘afbeelding/foto 1’ enzovoort. Hier kunt u dan ook
het bijschrift en eventuele bronvermelding plaatsen.
De afbeeldingen/foto’s dienen van een voldoende kwaliteit te zijn en in .jpg format. Gebruik bij scans 300
dpi of meer. Heeft u meerdere afbeeldingen, dan dienen deze als losse bestanden te worden ingestuurd.
Gebruik bij het weergeven van de genealogische data de volgende afkortingen:
geb. voor ‘geboren’ (of als symbool: *), ged. voor ‘gedoopt’ (of als symbool: ~), otr. voor ‘ondertrouw’, tr.
voor ‘huwelijk’ of ‘gehuwd’ (of als symbool: ∞ of x), get. voor ‘getuigen’, sch. voor ‘echtscheiding’ (of als
symbool: o/o); overl. voor ‘overleden’ (of als symbool: †), begr. voor ‘begraven’ (of als symbool: ), crm.
voor ‘crematie’, e.v. voor ‘echtgenoot van’, wed.v. voor ‘weduwe van’, wdnr.v. voor ‘weduwnaar van’, z.v.
voor ‘zoon van’, d.v. voor ‘dochter van’, j.m./j.d. voor ‘jonge man/dochter’ (niet getrouwd geweest zijnde),
z.b. voor ‘zonder beroep’, ald. voor ‘aldaar’.
Het is gebruikelijk de namen van een echtpaar en die van hun kinderen vet te maken, maar niet die van
hun ouders. Zie daartoe het onderstaande voorbeeld.
Hendrik Jansen van de Goor, geb./ged. Epe 10/13-02-1820, boerenarbeider, overl./begr. ald. 23/26-071860, z.v. Jan Hendiksz van de Goor, landbouwer en Hermina Muller, landbouwster, tr. Epe 14-06-1843 Janna Noordergraaf, geb. Oene, gem. Epe 14-04-1821, overl./begr. Epe 03/07-06-1889, d.v. Gerrit Noordergraaf, boerenknecht en Hermina van de Kamp, z.b.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geb. Epe 15-07-1845, volgt IIa.
2. Aaltje, geb. Epe 18-08-1847, dienstbode, later landbouwster, overl. Twello, gem. Voorst 19-09-1900, tr.
(1) Epe 20-05-1870 Egbert Schouten, geb. Oldebroek 24-11-1844, schaapsherder, overl. ald. 22-01-1881,
z.v. Rudolf Schouten en Alida Willemsen, tr. (2) Voorst 26-04-1883 Hendrik Lankhorst, geb. Twello, gem.
Voorst 15-08-1851, landbouwer, overl./begr. Voorst 16/20-11-1923, z.v. Gerrit Jan Lankhorst, landbouwer en Gerhardina Keunen, z.b.
3. Doodgeboren kind/zoon/dochter, geb./overl. Epe 31-08-1849.
4. Boris, geb. Epe 15-05-1851, rijwielhersteller, overl. Apeldoorn 19-06-1885, ongehuwd.
5. Joris, geb. Epe 15-05-1852, volgt IIb.
Een publicatie dient in beginsel 70% Veluws te zijn. Dit biedt ruimte om de migratiegeschiedenis
van Veluwse families die uitgewaaierd zijn naar grensgebieden van de Veluwe te publiceren.
Langere artikelen kunnen in meerdere delen worden gepubliceerd. De redactie ziet graag dat artikelen
worden geïllustreerd met afbeeldingen van akten, dan wel met foto’s van familieleden of van de boerderijen waar de familie soms geslachten achtereen gewoond en gewerkt heeft. In beginsel worden geen
gegevens gepubliceerd van nog levende personen, behalve als de auteur hiervoor expliciet toestemming heeft gekregen van de desbetreffende personen.
De redactie reageert altijd na inzending van een artikel. De tijd tussen datum van inzending en het uitkomen van het nummer waarin het artikel wordt opgenomen is veelal een paar maanden tot een jaar. Dit is
afhankelijk van de op een bepaald moment in voorraad zijnde artikelen en de benodigde aanpassingen.
Ingezonden artikelen kunnen na overleg met de auteur door de redactie worden aangepast. Over plaatsing
van een artikel in ons tijdschrift wordt door de redactie beslist. De inhoud van ingezonden artikelen valt
buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.
Correspondentie met de redactie: tijdschrift@veluwsegeslachten.nl
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