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Amersfoort behoort voor zeer velen tot de bekende steden van ons land:
gaande van onze noordelijke en oostelijke provincies naar het centrum of
westen des lands, komt men er altijd langs. Treinreizigers hebben daarbij
dan het voordeel van een goed uitzicht op de schilderachtige Koppelpoort,
terwijl de bijna honderd meter hoge schitterende toren van de voormalige
O.L. Vrouwekapel ook de automobilisten uit de verte al zal zijn opgevallen.
Hoevelen echter zullen dan hun reis daar eens hebben onderbroken, om na-
der met deze stad kennis te maken?

Het is een oude plaats. Voor het eerst vermeld in een oorkonde van kei-
zer Koenraad II uit 1028, kreeg deze plaats in 1259 stadsrecht van de bis-
schop van Utrecht. Van dat Middeleeuwse verleden zijn nog tal van resten
aanwijsbaar: de ten dele nog aanwezige, maar ook verder goed traceerbare
dubbele omwalling met de bekende „muurhuizen", enkele poorten, schil-
derachtige grachtjes en, door zijn ligging terzijde bepaald een verrassing,
het grote marktplein van De Hof waaraan de vanuit de verte niet opvallen-
de, maar van nabij zeker imponerende Grote of St.-Joriskerk. Uit de 16e en
17e eeuw dateren nog tal van woonhuizen in baksteen, in de laatste jaren
vaak goed gerestaureerd, terwijl ook de panden uit de vorige eeuw (waar-
voor de waardering de laatste jaren sterk stijgende is) bijdragen tot een
sfeervol geheel. Het is een binnenstad die men, rustig dwalend, eigenlijk
het beste leert kennen.

Amersfoort was en is door zijn ligging een typisch knooppunt. Moge dat,
in overdrachtelijke zin, ook het geval zijn wanneer op zaterdag 11 mei hon-
derden leden van onze vereniging hier bijeenkomen en hun wegen elkaar
dan hier kruisen!

Onder dankzegging aan de auteurs biedt de redactie u ter gelegenheid
van deze Genealogische Dag een speciaal op Amersfoort betrekking heb-
bende aflevering van ons blad aan.

v. E.
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De Keitrekkers. Schilderij in Flehite uit 1661.

Museum Flehite.
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MAIRE EN BURGEMEESTERS VAN AMERSFOORT

burgemeester

burgemeester

23.9.1816, burgemeester

1. Otto Scheltus van Leusden, ged. Amersfoort 27.3.1764, maire, later
burgemeester 1812-1816, 1820 en 1823-1837, overl. Amersfoort
15.4.1837.

2. Franciscus Carolus Christiaan Oettinger, geb. Yperen 1753, burge-
meester 1818 en 1821, overl. Amersfoort 27.10.1822.

3. Wouterus Pull Cornelisz, ged. Amersfoort 4.2.1755, burgemeester
1819-1822, overl. Amersfoort 24.12.1829.

4. Gerrit Hondius, ged. Amersfoort 15.11.1789, burgemeester 1823,
overl. Zuilen 2.10.1851.

5. Wijnand van Assenraad, ged. Amersfoort 11.5.1764,
1837-1848, overl. Amersfoort 5.12.1855.

6. Anthony Dirk Methorst, geb. Amersfoort 9.12.1797,
1849-1852, overl. Amersfoort 27.10.1878.

7. Albertus Gerhardus Wijers, geb. Zutphen
1852-1877, overl. Amersfoort 15.10.1877.

8. Mr. Frederik Hendrik van Persijn, geb. Koudekerk 30.6.1828, burge-
meester 1877-1883, overl. Amersfoort 11.2.1904.

9. Jhr. mr. Titus Anthony Jacob van Asch van Wijck, geb. Utrecht
29.8.1849, burgemeester 1883-1891 en 1900-1901, overl. 's-Gravenhage
10.9.1902.

10. Mr. Francis David graaf Schimmelpenninck, geb. Amsterdam
20.4.1854, burgemeester 1891-1899, overl. Baarn 3.1.1924.

11. Jhr. Jan Willem Antonie Barchman Wuytiers, geb. Harderwijk
13.2.1847, burgemeester 1901-1912, overl. Oudenrijn 3.6.1926.

12. Mr. Jules Cornelis graaf van Randwijck, geb. 's-Gravenhage 3.7.1874,
burgemeester 1912-1940 en mei 1945-nov. 1945, overl. Amersfoort
2.11.1962.

13. Berent Noordewier, geb. Zuidhorn 22.2.1889, burgemeester 1941-1942,
overl. Amersfoort 18.11.1950.

14. Jan Gerrit Leonard Harloff, geb. Bandoeng 5.1.1899, burgemeester
1942-1945, overl. Wassenaar 28.11.1971.

15. Hermen Molendijk, geb. Oud Beijerland 20.1.1896, burgemeester
1946-1961, overl. Amersfoort 9.1.1983.

16. Mr. Johan de Widt, geb. Apeldoorn 10.12.1908, burgemeester 1961-
1971, overl. Amersfoort 13.2.1971.

SCHELTUS METHORST
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17. Dr. Mozes (Maurits) Troostwijk, geb. Leeuwarden 10.3.1914, burge-
meester 1971-1975.

18. Drs. Anne Rinse Vermeer, geb. Tiel 12.12.1916, burgemeester 1976-
1981.

19. Albertus Schreuder, geb. Apeldoorn 4.5.1929, burgemeester 1982-
heden. J.L. BRABER

A. MEDEMA

Lijst met namen van de regenten van het St. Pieters Gasthuis in lijst met familiewapens.

157



GOUVERNEUR, COMMISSARISSEN DES KONINGS EN
DER KONINGIN IN DE PROVINCIE UTRECHT

1. Jan Maximiliaan baron van Tuyll van Serooskerken, geb. Zuilen
13.10.1771, gouverneur 1814-1828, overl. Haarlem 25.11.1843.

2. Florentinus Josephus ridder van Ertborn, geb. Antwerpen 4.4.1784,
commissaris 1828-1830, overl. 's-Gravenhage 28.8.1840.

3. Mr. Lodewijk van Toulon (C.N.L.), geb. Gouda 17.8.1767, commissa-
ris 1831-1840, overl. Utrecht 5.1.1840.

4. Mr. Frederik van de Poll, geb. Haarlem 28.9.1780, commissaris 1840-
1850, overl. Utrecht 13.11.1853.

5. Mr. Schelte baron van Heemstra, geb. Groningen 14.11.1807, commis-
saris 1850-1858, overl. Maartensdijk 20.12.1864.

6. Mr. Herman Hendrik baron (1874) Röell, geb. 's-Gravenhage
10.12.1806, commissaris 1858-1860, overl. Amsterdam 9.9.1883.

7. Jhr. Elisa Cornelis Unico van Doorn, geb. Oisterwijk 13.10.1799, com-
missaris 1860-1880, overl. Maarn 2.8.1882.

8. Mr. dr. Eduard Herman s'Jacob (C.N.L.), geb. 's-Gravenhage
4.8.1827, commissaris 1882-1888, overl. 's-Gravenhage 15.4.1912.

9. Alexander baron Schimmelpenninck van der Oye van de Poll en Nijen-
beek, geb. Voorst 30.9.1839, commissaris 1888-1905, overl. 's-Graven-
hage 19.6.1918.

10. Mr. Francis David graaf Schimmelpenninck, geb. Amsterdam
20.4.1854, commissaris 1905-1914, overl. Baarn 3.1.1924.

11. Mr. dr. Frederik Alexander Carel graaf van Lynden van Sandenburg
(C.N.L., C.O.N., G.H.O.), geb. 's-Gravenhage 17.11.1873, commissa-
ris 1914-1924, overl. 's-Gravenhage 25.12.1932.

12. Mr. dr. Herman Theodoor s'Jacob (R.N.L., G.O.O.N.), geb. 's-Gra-
venhage 4.3.1869, commissaris 1924-1934, overl. Zeist 16.7.1950.

13. Jhr. mr. dr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch ridder van Rosenthal,
geb. Dordrecht 7.4.1884, commissaris 1934-1941, 1945-1946, overl.
Zeist 29.1.1953.

14. Frederik Ernst Muller, geb. Utrecht 25.1.1889, commissaris 1941, ver-
trokken naar de republiek Zuid-Afrika.

15. Willem Bernard Engelbrecht, geb. Batavia 11.8.1881, commissaris
1941-1945, overl. Utrecht 7.1.1955.

16. Marius Antoon Reinalda, geb. Haarlem 28.6.1888, commissaris 1947-
1954, overl. 's-Gravenhage 4.7.1965.

17. Mr. Constant Theodore Emmo graaf van Lynden van Sandenburg
(R.N.L., G.O.O.N.), geb. Neerlangbroek 10.2.1905, commissaris
1954-1970.

18. Mr. Pieter Jacobus Verdam (R.N.L., G.O.O.N.), geb. Amsterdam
15.1.1915, commissaris 1970-1980.

19. Mr. Pieter van Dijke (R.N.L.), geb. Vlaardingen 15.9.1920, commissa-
ris 1980-heden.

N. A. HAMERS
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DE EIGENAARS EN MOLENAARS VAN DE
AMERSFOORTSE

WINDKORENMOLEN „DE HARTSHOORN"

Inleiding

Zoals veel Nederlandse steden heeft ook Amersfoort windmolens buiten de
stadspoorten gekend. Op een kaart van ca. 1550, waarvan het origineel zich
in de Koninklijke Bibliotheek van Madrid bevindt, tellen we alleen al buiten
de Utrechtse poort vier molens. Een daarvan was de korenmolen „De
Hartshoorn".

Een beschrijving van de geschiedenis van deze molen is zeker op zijn
plaats in een genealogisch tijdschrift, want in de 17e en 18e eeuw is de naam
van de molen diverse malen ook als familienaam gebruikt. De personen die
dit deden bezaten meestal een aandeel in de molen of waren op de molen
geboren. Soms is het minder duidelijk waarom zij dit deden, al kan wel
steeds een familieconnectie met een eigenaar van de molen aangetoond
worden.

In de meeste gevallen stierf de naam vroegtijdig uit. Alleen rond 1680 be-
gon een zekere Dirck Aelten, die evenals zijn grootvader Thonis Aelten met
de bijnaam „backer" beschreven werd, de naam Harthoorn als familienaam
te gebruiken. Dirck noch zijn vader Aelt Thonisz schijnt een aandeel in de
molen gehad te hebben. Zijn grootvader Thonis Aelten is echter gehuwd ge-
weest met Marrichgen Aeltsdr, de dochter van Aelt Aeltsz, die van om-
streeks 1588 tot 1617 molenaar op „De Hartshoorn" geweest is. Dirck Ael-
ten beschouwen we daarom als de stamvader van het Amersfoortse geslacht
Harthoorn. Over dit geslacht is reeds geschreven in het februarinummer
1969 van Gens Nostra. De connectie van de familie met de molen „De
Hartshoorn" was toen nog niet gevonden.

Het is nu gebleken, dat de meeste „Hart(s)hoorns" die in de 17e en 18e
eeuwse archieven van Holland, Utrecht ën Gelderland gevonden zijn tot
één van twee groepen behoren. De eerste groep, waar ook de Amersfoortse
familie Harthoorn onder valt, zijn afstammelingen van de eerdergenoemde
Aelt Aaltsz en zijn vrouw Marrichgen Goorts (parenteel A). De tweede
groep, waarin de naam Hart(s)hoorn zich nooit tot een erfelijke familie-
naam ontwikkeld heeft, zijn de erfgenamen van Fransz Claesz, die evenals
zijn vader Claes Fransz eigenaar van de molen „De Pad" buiten de Slijk-
poort was.

De talrijke leden van het Zeeuwse geslacht Harthoorn die afstammen van
het echtpaar Anthonis Jansz en Dingentje Reyniers, dat in het begin van de
17e eeuw te Kruiningen woonde, vormen een aparte groep. Van verwant-
schap aan de molenaarsfamilies is niets gebleken. Evenmin is een connectie
gevonden met de Zuid Hollandse familie Hartkoorn, die een enkele maal in
de archieven als Harthoorn schijnt voor te komen.

De geschiedenis van de molen „De Hartshoorn" begint in het midden van
de 15e eeuw. In die tijd werd de molen alleen beschreven als een molen
„buiten de Utrechtse poort". Dit heeft het onderzoek wel eens bemoeilijkt,
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Amersfoort ca. 1550— copie van een origineel in de Koninklijke Bibliotheek van Madrid. Links-
onder: vier molens buiten de Utrechtse Poort, waaronder „De Hartshoorn". R.A. Utrecht,

topografische atlas no. 306.

omdat daar altijd meer molens gestaan hebben. Pas in een transport van
1521 wordt de naam „De Herthoren" genoemd, die daarna in diverse
schrijfwijzen voorkomt. Wij hebben ons hier aan de schrijfwijze „Harts-
hoorn"gehouden.

Wij hebben het nuttig geacht om de vroegste, vaak moeilijk leesbare en
interpreteerbare documenten in extenso te publiceren. Zij worden gevolgd
door twee parentelen, respectievelijk van de afstammelingen van Aelt
Aeltsz en Frans Claesz. We hebben geprobeerd deze parentelen zo volledig
mogelijk uit te werken. Als we hier niet in geslaagd zijn, komt dat meestal
omdat de gezochte personen niet in de kerkregisters te vinden waren en de
gegevens uit de rechterlijke en notariële archieven te summier waren. De
afstammelingen van Dirck Harthoorn, die reeds eerder in Gens Nostra ge-
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publiceerd zijn, hebben we niet opnieuw vermeld. Wel hebben we enkele
relevante aanvullingen en verbeteringen gegeven.

DE MOLEN JDE HARTSHOORN' IN DE AMERSFOORTSE ARCHIEVEN

De oudste vermelding:

In het archief van de Stichting „De Pot" bevindt zich een charter met transfixen van de vol-
gende inhoud:

Op 11 oct. 1458 (1458 woensdag na St. Victordag) bekennen Willem Volquinsz en Zwaant-
gen zijn vrouw schuldig te zijn aan Ermgart Herben Heinrics wijf was 3 goede gouden over-
landse rijnse guldens, erfelijk te renten uit de molen en molenwerf en uit een stuk land daaraan
gelegen, „also die gelegen sijn buten onsen stat muur aen den ouden wall, dair aen die e(ne)
side naestgelegen is een ghemeen wech en aen die andere syde Harman Foyer", .. .te betalen
jaarlijks de helft op de Heilige Paasdag, de andere helft op St. Victordag, ofte lossen „de pen-
ninck achtendalff" (af te lossen met 7 1/2 maal de aangegane rente van 3 g, is ca. 13% samen-
gestelde rente). Deze vordering heeft later Celys van Eyck in handen, hetgeen blijkt uit een
transfix dd. 7 mei 1516 (1516 woensdag na meidag), waarbij hij aan Herman Willem Bosch de-
ze vordering tegoedescheldt. In een transfix van 7 mei 1536 (1536 vrijdag op O.L.V. Lichtmis)
geeft Christina Willem Bosch do. deze schuldbekentenis aan „De Pot"1.

Dat deze schuldbekentenis slaat op de molen „De Harthoorn", zal later blijken.

Het oudste transportregister van Amersfoort:

Akten uit het oudste transportregister van de stad Amersfoort die direct of indirect betrek-
king hebben op de Harthoorn zijn2 als volgt:
Noot: De term: „tegoedschelden" betekent ongeveer het overdragen van bezit. Er is verschil
met de term „geven van eigendom", dat overdragen van eigendom betekent. Juridisch is er
verschil tussen de begrippen bezit en eigendom.

a). fol. 82v. 23 febr. 1482 (1482 2a post Petri). Dirk van Kip en Engel zijn vrouw schelden
tegoede aan Volken Willemsz de eigendom van een kwart van de „muelen in alsulcke manieren
als sy dat van Volken voirs. ontfangen hebben". Volken belijdt daarvoor aan Dirk schuldig te
zijn 20 rijnse gulden, te betalen 10 g Laurentiusdag 1493 en 10 g Laurentiusdag in 1494.

b). fol. 86v. 26 apr. 1482 (1482 4a post Georgii). Volken Willemsz en Yde zijn vrouw schel-
den te goede aan Jan van Issell het kwartdeel van de molen met al haar toebehoren gelegen
buiten de Utrechtse poort, in zulke manieren zij dat van Dirk van Kip ontvangen hadden. Jan
van Isselt belijdt hiervoor aan Volken en zijn vrouw 33 rijnse guldens, te betalen St. Jan midzo-
mer 10 g, het jaar daarna op dezelfde dag 10 g en tenslotte 13 g op St. Jan midzomer daarna.

c). fol. 93. 4 september 1482 (1482 4a post Egidii). Volken Willemsz en Yde zijn vrouw
schelden tegoede Peter Jansz het vierde deel van de molen, molenwerf, huis en hofstede met al
haar toebehoren, also die van outs gelegen is buiten de Utrechtse poort. Peter Jansz belijdt
hiervoor aan Volken en zijn vrouw 30 Coenraads rijnse gulden, te betalen 1/3 op St. Jans de-
collatio a.s., 1/3 op dezelfde dag een jaar later en het laatste derde deel op St. Jan decollatio
weer een jaar daarna. Het aktetje is doorgehaald, wat over 't algemeen betekent dat de afbeta-
ling geheel is geschied. Er achter staat: Hierop betaald 20 rijnse gulden die Dirk van Kip ont-
vangen heeft bij Gerrit Meus (en) Gijsbert Duwer. Noch betaald bij dezelve 10 rijnse gulden
(die) Jordan (Volkensz) ontvangen heeft. In de kantlijn staat vermeld „Jan Hutouwe en zijn
vrouw zijn wel verneugd om betaling hoir hieran toebehorende" (verneugd wil zeggen: hebben
de betaling in goede orde ontvangen). Ook belijdt Volken aan Peter Jansz: „also wairt zake dat
deze voirs. muelen binnen jairs van St. Jans dach decoll(atione) of gerekent van onse vianden
gebrant worde dat Goit v(er)hueden wil soe soude Peter voirs. quit wesen van deze voirs. 30
rh(ijnse) gul(den)", een hint naar de twisten tussen David van Bourgondie, bisschop van
Utrecht, en de steden Utrecht en Amersfoort, waarin ons alleen de naam van Jan van Schaffe-
laar nog wat zegt.

d). fol. 143. 1485. 1 December 1485 (1485 2a post Andrei). Jordan Kairman Volkensz
scheldt te goede aan Herman Willem van Kipsdochter het alinge (gehele) kwart van de molen,
molenwerf, huis en hofstede en met al zijn toebehoren also die van outs gelegen zijn buiten de
Utrechtse poort en Volken Willemsz toebehoorde. Op dezelfde dag bekent Herman van Kips-
dochter schuldig te zijn aan Jordan een rente van 4 rijnse gulden jaarlijks te renten uit de mo-
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len, molenwerf enz., welke rente betaald moet worden ieder jaar op nativitatis die (25 decem-
ber). Voorwaarde is, dat Herman terstond moet aflossen 1 rijnse gulden met 14 rijnse gulden.
Betaalt Jordan aan Herman dit geld weer terug, dan krijgt Jordan de molen ook weer terug.
Mocht echter in dit geval Jordan de molen willen verkopen, dan heeft Herman de voorkoop.

e), fol. 151 v. 4 apr. 1486 (1486 2a in festo Ambrosii). Jan van Isselt scheldt te goede aan
Herman Willems dochter van Kip een kwart van de molen, molenwerf, huis en hofstede met al
het land dat erpij hoort, also die van outs gelegen is buiten de Utrechtse poort, die Jan van
Volken Willems en Yde zijn vrouw ontvangen heeft.

f), fol. 180v. 24 jan. 1488 (1488 4a post Agnetae). Johan Hutouwe en Yde zijn vrouw geven
Herman Willemsdochler van Kip de eigendom van 1/16 deel van de molen, molenwerf, huis,
hofstede met het land ca. van ouds gelegen buiten de Utrechtse poort, aan de straat, die Vol-
ken Willemsz toebehoorde. Luman Aertsz belijdt Herman dat hij haar deze eigendom vrij-
waart jaar en dag naar ons stadsrecht tot 12 rijnse gulden toe. In deze akte wordt de vrije
eigendom overgegeven.

g). fol. 195. 23 dec. 1488 (1488 3a post Thome). Jordan Volkensz heeft tegoedegescholden
Gijsbert Duwer en Weym, zijn vrouw, de 3 rijnse gulden jaarlijkse rente die Jordan heeft uit de
molen, molenwerf, huis, hofstede met al het land daartoe behorende, buiten de Utrechtse
poort, welke rente jaarlijks betaald wordt midwinter (25 dec), volgens inhoud van de „brief.

h). fol. 236. 18 apr. 1491 (1491 4a in festo Sacramenti). Gijsbert Duwer en Weym zijn
vrouw, en Jordan Kairman Volkensz schelden tegoede aan Herman Willemsdo van Kip alle
rente, verschenen en onverschenen, recht en toezeggen dat zij mochten hebben aan het kwart
van de molen, molenwerf, huis, hofstede, land en toebehoren, van ouds gelegen buiten de
Utrechtse poort, welke kwartdeel Herman van Jordan gekocht heeft. Herman wordt bedankt
voor de goede betaling en verklaard wordt, dat zij de rente betaald heeft. Jordan geeft verhaal
tegen zijn nu nog onmondige broer uit al zijn goed.

Dit is geen nieuwe tegoedeschelding, maar een bevestiging van die onder d) i.v.m. de beta-
ling, en is te beschouwen als een quitantie.

i). fol. 261v. 16 oct. 1492 (1492 Galle). Nel, Henrik Vlug (Petersz) onmondige dochter,
scheldt te goede, met behulp van haar voogden, aan Peter Jansz de Vrese en Margriet, zijn
vrouw, een kwart van de molen met al zijn toebehoren, molenwerf, huis en hofstede en het
land daarbij behorende, van ouds gelegen buiten de Utrechtse poort en „Willem Cock toebe-
horen plach. Peter Jansz en zijn vrouw belijden hiervoor een jaarlijkse rente van 4,5 rijnse
gulden uit de halve molen, werf, huis en hofstede en het land daarbij behorend, te betalen elk
jaar met Pasen en Victor, af te lossen met 60 rijnse gulden in een keer of in twee keer, zoals het
hun het beste uitkomt, met de achterstallige rente.

„Willem Cock" moet een verschrijving zijn van „Willem Volkensz" en is waarschijnlijk uit
andere aktes overgenomen. Willem Cock heeft wel bestaan. Hij is overleden voor 1471 maar
woonde op de Singel. Ook bij belendingen buiten de Utrechtse poort of buiten de Rode Toren
komt de naam Willem Cock niet voor.

j). fol. 370v. 5 april 1500 (1500 2a post Ambrosii). Goirt'Willems en Huege zijn vrouw heb-
ben tegoedegescholden Gosen van Kip Willemsz en Wonne zijn vrouw, 1/4 van 1/2 van de mo-
len, molenwerf, huis en hofstede met het land daarbij gelegen, buiten de Utrechtse poort aan
de straat, die Goirt en zijn vrouw nu gebruiken (in bedrijf hebben). Met voorwaarden, dat,
mocht Gosen zijn deel hiervan willen verkopen, dan heeft Goirt de voorkoop. Wil Goirt zijn
deel verkopen, dan heeft Gosen de voorkoop. Ook schelden Goirt en zijn vrouw, nog tegoede
Gosen en zijn vrouw het kwartdeel van een stuk land gelegen buiten de Utrechtse poort ten
einde de straat over de weg en nog een stuk daarbij gelegen, geheten het Paarderikerkhof.

k). fol. 370v. 5 april 1500 (1500 2a post Ambrosii). Gosen van Kip Willems en Wonne zijn
vrouw hebben te goede gescholden Goirt Willemsz en Huege zijn vrouw de erfenis van Gosens
overleden ouders en van zijn overleden zuster, onder voorwaarde dat Goirt de vorderingen zal
ontvangen en de-schulden zal betalen en dat Gosen van de schulden van de boedel gevrijwaard
zal zijn.

1). fol. 371 5 apr. 1500 (1500 2a post Ambrosii). Goirt Willemsz en Huege zijn vrouw belij-
den Gosen en zijn vrouw schuldig te zijn 10 rijnse gulden, te betalen Galli a.s. of bij niet beta-
ling uittepanden. Gosen en zijn vrouw verhuren Goirt hun kwartdeel van de halve molen met
toebehoren, 2 jaar lang, ingaande Petri ad cathedram 1.1. voor een huurprijs per week of per
maand, vast te stellen door Jacob Jansz, Peter Bot Andries, Evert van Wee en Mr. Ricout
Goirtsz.
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Uit de inhoud van deze akten kan de conclusie getrokken worden dat er
tussen 1458 en 1500 een aantal overdrachten plaatsgevonden hebben tel-
kens van een kwart van de molen „De Hartshoorn" als volgt:

jaar: van: naar:

tussen 1458-1482

voor 1482

1482

1482

1482

voor 1485

1485

1486

voor 1488

1488

voor 1492

1492

voor 1500

1500

Willem Volquinsz
en Zwaantgen
Volken Willemsz

Dirk van Kip
en Engel

Volken Willemsz
enYde

Volken Willemsz
enYde

Volken Willemsz

Jordan Kairman
Volkensz

Jan van Isselt

Volken Willemsz

Johan Hutouwe
enYde

Willem Volkens

Nel, Hendrik
Vlug Pietersdr.

?????

Goirt Willems
en Huege

Volken Willemsz

Dirk van Kip

Volken Willemsz

Jan van Isselt

Peter Jansz

Jordan Volkensz

Herman Willem
van Kipsdochter

Herman Willem
van Kipsdochter

Johan Hutouwe

Herman Willem
van Kipsdochter

Nel, Hendrik Vlugdr.

Peter Jansz
de Vrese

Goirt Willems

Gosen van Kip Willemsz
en Wonne

Voor sommige overdrachten is alleen een indirect bewijs te leveren.
Hoewel het uit de voorgaande akten niet direct duidelijk is, bestaat er
meestal wel een familieverband tussen de opeenvolgende eigenaars.

Persoonlijke gegevens uit andere bronnen:

De onder a) genoemde Volken Willemsz is een zoon van Willem Volkensz, genoemd in het
charter van 1458. Deze had nog een andere zoon, Wouter genaamd. Volken was gehuwd met
Yde, die na zijn dood hertrouwde met Jan Hutoue. Jan Hutoue was een molenaar3.

Peter Jansz wordt ook genoemd Peter Jansz de molenaar en later Peter Jansz de Vrese. Hij
was aanvankelijk getrouwd met Margriet, een dochter van de molenaar Aarnt van Buren5. Hij
verwierf ook nog delen van een andere molen buiten de Utrechtse poort. Omdat de delen van
die andere molen derde delen en veelvouden daarvan zijn, kan geconcludeerd worden dat het
een andere molen is, en wel de (run)molen „De Leeuw".

In 1488 heeft blijkbaar Yde, de weduwe van Volken Willemsz, die hertrouwd was met Jan
van Hutouwe, 1/16 van de molen geërfd6.
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Of Jordan Volkensz Kairman zijn achternaam ontleende aan zijn moeder of aan zijn vader,
is niet onderzocht. Op fol. 109 (1483) van R.A. 436-1 testeert hij op Gijsbert Kairman en Huge
Kairman, zijn neven, indien hijzelf en zijn broer Jan zonder nakomelingen sterven. Op fol. 197
(1489) herroept hij dit testament. Waarom Luman Aert (Rijksz) (zie f), die o.a. in de raad van
Amersfoort zat in 1484 in welk jaar hij ook tot de vive (rechtscollege) van die stad behoorde,
schepen was in 1486, 1488, 1492 en 1503, vrijwaring (d.i. waarborgen van vrije eigendom)
geeft, blijft een raadsel.

Herman Willemsdochter van Kip was een zuster van Cosen van Kip1. De vrouw van Goirt
Willemsz, Huege, was ook een zuster van Herman Willemsz van Kip en Gosen van Kip. In
1500 is blijkbaar Herman overleden, evenals hun ouders Willem van Kip en Laan, zijn eerste
vrouw. Gosen van Kip en Goirt Willemsz met zijn vrouw Huege erven blijkbaar elk 1/4 van 1/2
van de molen die hun zuster Herman had, welk gedeelte Goirt al in gebruik heeft, immers Go-
sen verhuurt zijn deel, dat hij geërfd moet hebben van zijn zuster Herman, aan Goirt Wil-
lemsz.

De onder i) genoemde tegoedeschelding is tot de molen de Harthoorn gerekend, omdat er
geen andere molen is waarop dit transport aan Peter Jans de molenaar van toepassing kan zijn,
en omdat Peter een schuldbekentenis geeft uit de halve molen.

De eigenaars waren vaak geen molenaars van beroep. Dit was wel het geval met Peter Jansz
en Goirt Willemsz.

Het is opvallend, dat er in R.A. 436-1, dat loopt van 1478 t/m 1502, niets blijkt over molens
die in de stad zelf, binnen de omwalling, stonden. Er is hoogstens sprake van enige molenwer-
ven binnen de stad. Wel waren er in de stad enige rosmolens en een oliemolen. Eerst in de 16e
eeuw komen er weer molens in de stad (b.v. St. Annamolen en enige industriemolens).

Verdere vermeldingen in de transportregisters:

In R.A. 436-2 vinden we de volgende, op de molen Harthoorn betrekking hebbende gege-
vens:

m). fol. 135. 13 oct. 1521 (1521 4a ante Galli). Frans Geritsz, Willem Goortsz, Alijd
Goortszdochter en Herman Goortszdochter met Claas haar man, schelden te goede Ceel
Loichsz elk „alzulk recht en toezeggen zij hebben aan de vierde halue vierdel" (1/4 x 1/8) van
de molen, molenwerf, huis en hofstede die daartoe behoort, gelegen buiten de Utrechtse poort
aan de straat geheten de Herthoren (In totaal 1/8).

Dit is de eerste maal dat de molen een naam heeft.
n). fol. 203. 7 jan. 1525 (1525 la post Epiphaniae domini). Thonis Quinck en Heribert zijn

vrouw, de jonge Willem Dirksz van Kip, Dirk Dirkszdochter van Kip hebben te goedegeschol-
den Ceel Loichsz en Gerijt zijn vrouw al hun recht en toezeggen dat zij hebben aan de molen,
molenwerf, huis, hof en hofstede gelegen buiten de Utrechtse poort, geheten de Hartshoren.
Ook schelden zij nog tegoede Lamfert Geerlofsz en Maria hun recht en toezeggen aan het huis
waarin Womtgen (= Wonne, de tweede vrouw van Gosen) van Kip in woonde, gelegen buiten
de Rode Toren.

o), fol. 214. 6 juli 1525 (1525 3a post Martini transl.). Willem Dirksz en Griet zijn vrouw
schelden te goede Ceel Loichsz en Griet zijn vrouw al hun recht en toezeggen aan de molen,
molenwerf, huis, hof en hofstede met het land als hem aangeërfd is van zijn oom, van zijn moei
en van zijn vader en moeder, buiten de Utrechtse poort, geheten de Herthoorn. Mocht iemand
anders aanspraak hierop maken, dan mag Ceel Loichsz dat verhalen aan al hun goed in het
gerecht van Amersfoort.

p). fol. 222. 19 dec. 1525 (1525 7a post Lucie). Peter Jans en Lijsbet zijn vrouw schelden te
goede Huijch Aartsz en Agnes zijn vrouw het vierde deel van de molen en molenwerf geheten
de Herthoren buiten de Utrechtse poort met het vierde deel van het huis, de hofstede en de hof
daartoe behorende.

q). fol. 224. 26 dec. 1525 (1525 la post nativitatem domini). Claas Petersz heeft verkocht
Huijch Aarts zijn kindsdeel van de molen, molenwerf, huis, hof en hofstede met het land dat
erbij behoort, gelegen buiten de Utrechtse poort, geheten de Herthoren „daer voo(r) sel
Huijch Aertsz (aan) Claes voors. voor geven 14 g(u)l(den). Ibidem, 3 jan. 1526 (1526 3a post
circumcisionis domini), Claas Petersz scheldt tegoede Huijch Aarts en Agnes, zijn vrouw, het
recht en toezeggen dat hij heeft aan de molen, molenwerf, huis, hofstede met al wat ertoe be-
hoort, gelegen buiten de Utrechtse poort, geheten de Harthoren.

r). fol. 225v. 9 jan. 1526 (1526, 4a post Epiphaniae domini). Huijch Aartsz en Agnes zijn
vrouw hebben belijd schuldig te wezen Goirt Schaep en Evertje zijn vrouw 2 rijnse g jaarlijks te
renten uit de molen, molenwerf, huis, hof en hofstede buiten de Utrechtse poort, de Harts-
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Een vroege vermelding van de molennaam „Den Hartshoorn'. Transport-acte 3" post circumci-
sionis domini, d.i.. 3.1.1526, van Claes Petersz aan Huijch Aartsz. R.A. 628-2, fol. oud 26,

nieuw 224.

hom, te betalen jaarlijks Epiphania, te lossen elke penning met 14 penningen, met de onbe-
taalde rente. Op dezelfde dag schelden Cornelis Roelofsz en Maria, zijn vrouw, en Frans Pe-
tersz en Lijsbet, zijn vrouw tegoede aan Huijch Aartsz en Agnes, zijn vrouw, al het recht en
toezeggen dat zij hebben aan de molen, molenwerf, huis, hof en hofstede met al wat er toe
behoort, zo die van ouds gelegen is buiten de Utrechtse poort, geheten de Hartshoren.

s). fol. 266v. 24 juni 1527 (1527 ipso die Johannis nativitatis). Reyer Petersz de Vrese en Cor-
nelia zijn vrouw schelden te goede Huijch Aartsz en Agnes zijn vrouw hun kindsdeel van de
molen, molenwerf, huis, hof en hofstede met hun kindsdeel van al het land dat er toe behoort,
gelegen buiten de Utrechtse poort, enz., waar Huijch zelf op woont en die Huijch zelf ge-
bruikt.

Op 14 nov. 1530 (1530 maandag na Martini) heeft de raad van Amersfoort Huijch Aartsz
een nieuwe brief gegeven van zijn huis en molen volgens inhoud van het protocol, omdat zijn
eigen brief verbrand was8. Of de molen ook afgebrand was is niet bekend.

De erfgenamen van Goirt Willemsz, n.l. Frans Geritsz, Willem Goirts, en Alijd Goirts met
haar man Claas, en de erfgenamen van Dirk van Kip, n.l. Thonis Quinck (= Quint??) met He-
ribert, die waarschijnlijk gehuwd was geweest met Dirk van Kip en nu hertrouwd met Quinck9,
de jonge Willem Dirksz van Kip en Dirk Dirksdr van Kip en tenslotte Willem Dirks geven hun
recht en toezeggen aan de molen aan Ceel Loichsz, terwijl Peter Jansz de Vrese en zijn kinde-
ren hun aandeel geven aan Huijch Aartsz. Deze delen zijn elk een helft zoals uit latere trans-
porten blijkt.

Uit 436-3 de volgende inschrijving:
t). fol. 93v. 14 jan. 1544 (1544 4 post obitus tertii regis?). Gerijtje Ceel Loichsz weduwe met

Jan Celen haar geboren momber scheldt te goede Huijch Aartsz en Agnes zijn vrouw de halve
molen, molenwerf, huis, hofstede met het recht en toezeggen dat zij heeft aan het land daarbij
gelegen... de Haertshoorn, waarvan de andere helft Huijch en zijn vrouw toebehoort. Gerijt-
je geeft verhaal voor de halve molen tot 200 Philips gulden. Huijch bekent hiervoor schuldig te
zijn (fol. 94) aan Gerijtje 400 Phil. g. uit al zijn goed in Amersfoort. Betaling met kerstmis
1544. Er achter staat: betaald 1545 10 jan.

Uit deze akten kan de volgende lijst van overdrachten samengesteld worden:

Jaar: Van:
1521 Frans Gérritsz,

Willem Goortsz,
Alijd Goortsdochter,
Herman Goortsdochter
met Claes haer man.

1525 Thonis Quinck en Heribert
zijn vrouw, de jonge
Willem Dirksz van Kip en
Dirk Dirksdochter van Kip

Naar:
Ceel Loichsz

Ceel Loichsz en
Gerijt
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1525
1525

1525

1527

1544

Willem Dirksz en Griet
Peter Jans en Lijsbet

Claas Petersz

Reyer Petersz de
Vrese en Cornelia

Gerijtje Ceel Loichsz
weduwe

Ceel Loichsz en Griet
Huijch Aarts en Agnes

Huijch Aartsz

Huijch Aartsz
en Agnes

Huijch Aartsz
en Agnes

Persoonlijke gegevens voornamelijk uit andere bronnen:

Ceel (Marcelis) Loichsz (Lodewijk) was een wederdoper, over wie W. F. N. van Rooselaar10

geschreven heeft, maar hij heette niet Loich Ceelen. Ook was hij nooit gerechtigd in de molen
buiten de Bloemendaalse poort, wel in de Kroon", hij scheldt tegoede zijn kindsdeel daarvan
aan Dirk Loich.

Huijch Aartsz, die zoals uit het bovenstaande blijkt in het bezit van de gehele molen geko-
men was, koopt op 26 april 1526 het burgerschap van Amersfoort. Borg voor hem is Goirt
Schaap12. Hij was ook gerechtigd in de helft van de molen Het Schot13. Hij en zijn vrouw Ag-
nes lijftochten elkaar en testeren tevens op hun kinderen gelijk (3 aug. 1547)14.

Op 7 sept. 1571 is de molen in het bezit van een zoon van Huijch en Agnes, n.l. Frans. „Die
van de gerechte" accorderen met Evert Gerijts met behulp van Dirck van Utrecht zijn knecht,
te repareren en maken de molen van Frans Huich buiten de Utrechtse poort na gehoord te heb-
ben de argumenten van het bijlhoudersgilde15. De bemoeiingen van de magistraat met het her-
stel heeft mogelijk te maken met het in ongerede raken van de molen tengevolge van oorlogs-
handelingen, of kan ook slechts zijn een ruzie tussen een timmerman en de vakbond.

Een weeskamerakte van 24 maart 157316 geeft de boedelscheiding tussen Frans Huijgen en
zijn onmondige kinderen bij Marritge van Couwenhoven. Frans behoudt de molen. Op 17 oct.
1575 belijdt Agnes, Huijch Aarts weduwe, een schuld van een jaarlijkse losrente van 14,5 g uit
o.a. de halve Hartshoren t.b.v. de onmondige kinderen van za. Huich Bernt Aarts, waarschijn-
lijk in verband met het feit dat haar dochter gehuwd was met Huich Bernt Aarts17. Op 19 oct.
1577 transporteert Agnes, Huich Aarts wed., aan Wouter Beerntsz en Henrikje Thonisdr., zijn
vrouw, de helft van de molen, waarvan de andere helft toebehoort de kinderen van Frans Huij-
gen, en dit „op de laste van de rechte helfte van drie gouden gulden ende een beierse gulden
erfpacht als die regierders van de armen genaampt de Pot binnen Amersfoort en de erfgena-
men van Anthonis Reyers daar jaarlijks uit hebben" — het bewijs dat het charter van 1458 van
de Stichting de Pot op deze molen slaat18. Hierna volgt een schuldbekentenis van Wouter
Beerntsz van een erfelijke losrente van 18 g uit de helft van de Hartshoorn, met een betalings-
regeling.

Op 2 maart 1581 transporteren Dirk Stevensz en Gijsbert Jacobsz Emenesser als mombers
(ook voor de 4 4-delen) van de onmondige kinderen van Frans Huijgen, te weten Aaltje, Aart-
je, Ceeltje en Peter, Huijch Frans voor zichzelf en voor zijn vrouw Maria en ook voor zijn zus-
ter Anna, Egbert Frans, burger te Utrecht, voor zichzelf en als vader van Elizabeth zijn doch-
ter, Goort Claas voor zichzelf en voor zijn vrouw Grietje, Berent Huijgen voor zichzelf en zijn
vrouw Geertje en ook voor zijn broer Huijch Huijgen, uitlandig, aan Cornelis Garbrands en
Marritje zijn vrouw de helft van een stuk land buiten de Utrechtse poort19. Deze zijn kennelijk
de erfgenamen van Frans Huijgen. Op 24 mei 158520 transporteren Huijch Fransz en Maria,
zijn vrouw, Willem Aaltsz en Anna zijn vrouw, aan Peter Fransz en Lubbertje Evertsz, zijn
vrouw, hun resp. broer en zwager „alle alsulke aanpaart en kindsgedeelte als hen aanbestorven
is door dode za. Frans Huijgen en Marijtje van Couwenhoven", hun overleden ouders, aan
huis, hofstede, hof, molen, molenwerf, land en zand, staande en gelegen buiten de Utrechtse
poort, die Peter Fransz nu gebruikt, belast met rente die de Armen de Pot en het Schiplieden-
gilde daaruit hebben. Op 5 april 158721 transporteren Jan Gijsbertsz en Aaltje zijn vrouw, Wil-
lem Dommen en Ceeltje zijn vrouw (resp. Peter Fransz' zwagers en zijn zusters) aan Peter
Fransz en Lubbertje, zijn vrouw, elk het vijfde deel van de halve molen cum annexis. Peter
Fransz was molenaar in Houten en deed een poging een koornmolen te zetten op de Vuerse,
ter plaatse genoemd Galgenberge22, maar de indruk bestaat dat hij ook veel in Amersfoort ver-
toefde.
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Op 3 april 158823 bekennen Aalt Aaltsz, molenaar, en Maria Goortsz, zijn vrouw, schuldig te
zijn aan Henrikje Thonis, wed. van Wouter Beernts en aan Jan Woutersz, haar onmondige
zoon, een losrente van 25 g, waarbij zij tot onderpand van de betaling stellen de hele windmo-
len en het land daarbij behorende, staande buiten de Utrechtse poort, van „ouds genaamd de
Herthoeren eertijts gekomen van Stoffel Gijsbertsz". De passage „eertijds gekomen van Stof-
fel Gijsbertsz" blijft niet te verklaren. (Chri)stoffel Gijsberts was een zoon van Gijsbert Ja-
cobsz Emenesser. Er is geen verband gebleken tussen de molen de Harthoorn en de familie
Emenesser, die de runmolen „De Leeuw" buiten de Utrechtse poort bezaten. Peter Frans
Huijgen, wonende te Houten en ook optredende voor zijn vrouw Lubbertje, transporteert op 5
febr. 1593 aan Aalt Aalts en zijn vrouw Maria de halve Harthoorn, waarvan hem (Peter
Fransz) de andere helft toekomt24. Het transport aan de molenaar Aalt Aaltsz van de andere
helft van de molen de Harthoorn is niet gevonden.

Maria Goortsz, de vrouw van de molenaar Aalt Aaltsz, was een dochter van Goirt Willemsz,
zoals blijkt o.a. uit een akte van 6 nov. 159625, waarin Aart Dirks, wonende te Hoevelaken,
voor zichzelf en voor zijn vrouw, voor de helft, en Maas Dirks Splintersz en Nenne, zijn vrouw,
voor de andere helft, transporteren aan Maas, Cornelis en Pouwel, Goirt Willemszonen, ge-
broeders, en aan Aalt Aaltsz als man van Marritgen Goortsz, tesamen erfgenamen van de
voornoemde Goirt Willemsz, 2 kamers op de hoek van St. Jansstraat, de comparanten aan-
geerfd van hun moei, Rijkje Maas Claasdochter. Deze Goirt Willemsz was ook molenaar en
was o.a. eigenaar van de molen „De Pad" buiten de Slijkpoort. Maas en Pauwei Goortsz wor-
den molenaars in Utrecht26.

Geschiedenis van de molen sinds 1588

In 1588 bleek het dat de hele molen eigendom was van de molenaar Aalt
Aaltsz en zijn vrouw (parenteel A, I), op 25 mei 1653 transporteren enige
zijner nakomelingen de helft aan de molenaar Henrik Evertsz27. De andere
helft is in 't bezit van Thomas Aalten (lic, zoon van Aalt Aaltsz). In 1664
blijkt de andere helft in 't bezit te zijn van de erfgenamen van de molenaar
Frans Claasz, eigenaar van de molen „De Pad"28. In 1685 is de hele molen
in 't bezit van de erfgenamen van Frans Claasz (zie parenteel B, II), n.l. de
ene helft behoort Jan Thijs van Schevikhoven, die met de weduwe van Hen-
rik Fransz (lila) was getrouwd, de andere helft behoort aan de andere erf-
genamen, n.l. Claas Fransz (II-3), Dirkje Fransz (II-4) en Marritgen Frans
(IIIc), gehuwd met Evert Henriks van Niekerk, tesamen29. In 1691 blijkt
Dirkje te zijn overleden, en krijgt Evert Henriksz met zijn vrouw definitief
alleen die helft30. Op 13 nov. 1710 wil Evert Henriks van Niekerk in 't open-
baar verkopen de helft van de molen met de helft van 't huis enz., zoals hij
die van Jan Thijs gekocht heeft31. Blijkbaar had Jan Thijs van Schevikhoven
zijn helft verkocht aan Van Niekerk. Van Schevikhoven had in 1704 de
Sandbrinkse molen gekocht en woonde daar waarschijnlijk ook32. De open-
bare verkoop wordt ingezet door verkoper zelf voor ƒ 1000,—, maar gaat
niet door. De helft van de molen wordt daarna uit de hand gekocht door
Jacobus van Vaneveld, bombazijnwerker van beroep, nota bene, doch sinds
1709 schoonvader van Henrik Everts van Niekerk (IIIc-1 „Nicus"), zoon
van Evert Henriks van Niekerk (IIIc), voor ƒ 975,— (het aard- en nagelvas-
te deel voor ƒ 700,—, de rest voor ƒ 275,—). Evert Henriks blijkt in finan-
ciële moeilijkheden op 13 nov. 171133. Hij heeft een schuld van ƒ 300,— aan
Baltus Jansz Schember, aangegaan in nov. 1710 (net in dezelfde tijd dat hij
de openbare verkoping hield) en deze dreigt met executie. Ten huize van
Schember wordt tussen partijen een afbetalingsregeling overeengekomen.
Hieraan kon Van Niekerk sr. blijkbaar niet voldoen, want op 30 maart 1713
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geeft hij in de gijzelkamer (giselkamer op z'n Amersfoorts) een machtiging
op notaris Harthoorn om voor hem in rechte op te treden34. Gijzeling (een
rechtsmiddel dat nog bestaat, maar slechts sporadisch door juristen van nu
wordt aangewend) werd vroeger veelvuldig toegepast om betaling van
schulden te.verkrijgen. De gebeurtenissen volgen elkaar nu snel op. Op 7
april 1713 verklaart neef Francis van Bottenburg, mr. molenmaker (IIIb-2)
ten overstaan van notaris Erasmus Goudoever, dat hij met Schember en
zijn vrouw is overeengekomen, dat hij Schember zal betalen ƒ 200,— in
mindering op diens vordering op Van Niekerk en deze ƒ 200,— als zijn
eigen schuld zal aannemen, en dat hij de rest ad ƒ 100,— met de rente ook
als zijn eigen schuld zal voldoen, MITS de verkoping van de halve molen
ca., Van Niekerk competerende, effect geniet en geapprobeerd wordt EN
ANDERS NIET35. Op 21 april 1713 geven Jacobus Henriks van Vaneveld
en Evert van Niekerk aan Francis van Bottenburg een machtiging om na-
mens hen op te treden, de molen en het huis ca. te verkopen, de koopsom
te innen, enz.36. Op 30 april 1713 volgt de overeenkomst tussen Van Vane-
veld37, bombazijnwerker, ondanks de machtiging toch maar zelf gekomen,
en Francis van Bottenburg aan de ene zijde en het molenaargild aan de an-
dere zijde over de uitkoop, n.l. „dat van den Hen des toekomende maand
mei incluis aff den voorsz. molen Hartshoorn niet meer zal mogen malen,
maar ganschelijck moeten stille staan". Dit alles voor de som van ƒ 1200,—.
De molenaars treffen overigens op 13 mei 1713 een regeling om de kosten
van de uitkoop te boven te komen: een gedeelte van gespecificeerd maal-
loon zal ten bate van het gilde komen38.

Rond 1700 ging het niet goed met de molens in Amersfoort. In 1674 stond
buiten de Slijkpoort een molen „De Keizer". In 1693 staat er nog een huis,
van ouds genaamd „De Keizer". In 1697 blijkt de molen de Kijk in de Pot,
buiten de Slijkpoort, uitgekocht te zijn door het molenaarsgilde voor
ƒ 1950,—. Na de dood van de molenaar Jan van Raalt wordt diens molen
(De Hutspot buiten de Utrechtse poort) in 1695 uitgekocht door het gilde
voor ƒ 400,—, te betalen in termijnen.

De plaats waar de molen „De Hartshoorn" gestaan heeft hebben wij niet
met zekerheid kunnen identificeren. In de Blaffaard van het huisgeld van
Amersfoort10 van 1755 staan buiten de Utrechtse poort zes percelen geregi-
streerd met de nrs.:

No. 1664 ...
No. 1665 Willem Keseling, molenaar met de Herberge genaemt de

Pellicaen.
No. 1668 De heer Herman Kluppel's weduwe met het huys etc. aen de

Runmolen.
No. 1669 Willem Keselingh, molenaar, met het huys staende onder den

molen, schyns over 't vorige, No. 1668.
No. 1670 Huis de Hutspot.
No. 1673 Huis Krispijn.

Er ontbreken de nummers 1666 en 1667 en 1672 en 1673, terwijl nr. 1664
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niet gespecificieerd is. Dhr. Van der Neut75 plaatst de molen op perceel nr.
1666, dat iets ten westen van de Utrechtseweg gelegen zou hebben, achter
de vroegere tramremise, later de achtertuin van Utrechtseweg 9, waar dr.
E. N. van den Berg en daarna arts J. J. Segaar gewoond hebben en thans
het kantoor van de wijk- en gezinszorg der Ned. Herv. Gemeente in Amers-
foort is. Of nr. 1666 het juiste perceel is kan wellicht gevonden worden door
een grondige studie van de belendingen van de molen met andere percelen
in de 17e eeuw en deze te vergelijken met oudere manualen van het huis-
geld. Dit is nog niet gedaan.

Parenteel A

I. Aelt Aeltsz, molenaar op „De Hartshoorn" ca. 1588 tot overl. ca. 1617,
tr. Amersfoort (voor schepenen) 12.2.1586 Marrichgen Goorts™ (als Albert
Albertsz en Maria Gijsbrechts), dr. van Goort Jacbobsz. Een interessante
bijzonderheid is dat Marrichgen Goorts, die 16.7.1622 (oude stijl) als wed.
van Aelt Aeltsz haar testament maakt39 en daarin legateert: „alle die soo-
nen die Aelt genoempt ende die haar testatrices doot beleven sullen ende
geboren sullen wesen van haer testatrices kynderen elcx ses guldens eens".

Kind:
1. Anna Aelts, nat. dr., verbrak haar huwelijksbelofte met de molenaar

Rijck Henricksz en tr. Amersfoort (voor schepenen) 20.8.1596 Herman
Cornelisz. Rijck opponeerde tegen dit huwelijk, maar haar verklaring
dat haar ouders geen consent wilden geven werd geaccepteerd; zij moest
wel de gouden penningen terug geven, die Rijck haar als pand gegeven
had. Later tr. zij met de bakker Jan Pouwelsz.
Uit het huwelijk:

2. Aelt, volgt Ha.
3. Goort, volgt Ilb.
4. Thomas, volgt lic.
5. Willem, volgt lid.
6. Helmich Aelts, molenaar te Amersfoort, overl. ongehuwd 1621, ten ge-

volge van een messengevecht met Thonis Jansz van der Burch. Helmich
had Thonis met een stok geslagen en was toen gevlucht. Thonis was Hel-
mich gevolgd, waarop Helmich zijn mes getrokken had, waarmede hij
echter zelf dodelijk gewond werd. De „vrienden" van Helmich verklaar-
den later Thonis vergeven te hebben op voorwaarde dat hij een jaar en
een dag de stad zal verlaten. Zijn vader moest 100 Carolusguldens scha-
deloosstelling betalen en nog eens 25 Carolusguldens voor de armen en 2
gulden voor het uurloon van de overledene44.

7. Dirck, volgt He.
8. Marrichgen, volgt Ilf.

Ha. Aelt Aeltsz, molenaar op „De Harthoorn" (samen met zijn broer
Thomas), tr. Amersfoort (voor schepenen) 13.4.1610 Merrijntge Reyers,
overl. ca. 16274().

Uit dit huwelijk:
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1. Aelt, volgt lila.
2. Lijsbetgen.
3. Geertgen.
4. Thysien Aelten (ook Disge en Andriesjen), overl. na 1695, tr. Jan la

Roy.
Blijkens een akte van 1653 waren zij deelgenoten in de molen „De Hartshoorn"45. Hun
woonplaats is niet bekend, daar steeds alleen „wonende in Hollant" wordt vermeld.
Thysien is in 1695 nog doopgetuige bij kinderen van Claes Reyerse te Amsterdam. Bij
diens huwelijk in 1689 werd zij als „Andriesje Alders, sijn moeje" vermeld. In 1685 was
hij doopgetuige bij een kind van Meyndert van Beveren en Immetje (IVa), waarbij zij
Andriesje Hertshoorn wordt genoemd. Kinderloos?

5. Reyer, volgt Illb.
6. Helmich.

lila. Aelt Aeltsz (meulenaer), molenaar te Naarden, overl. ald., begr. (in
de kerk) 25.7.1661, tr. NN. Jan la Roy, waarvan alleen bekend is dat hij „In
Hollant" woonde, was oom en momber van zijn onmondige kinderen.

Uit dit huwelijk:
1. Herman, ged. (herv.) Naarden 7.6.1654, overl. ald. 22.10.1655, begr. als

„soontje van Aelt Meulenaer".
2. Immetje,volgt IVa.
3. Claes, volgt IVb.

IVa. Immetje Alderts (ook Immetje Hertshoren (1685) en Immetje Alders
Hartshoorn (1684)), tr. Meyndert Jansz van Beveren. Zï) woonden enige
tijd te Haarlem, waar zij 20.3.1684 testeerden. Zij hertr. (als „van Oudewa-
ter") Amsterdam 10.2.1691 de selpwerker Abram van Nut, van Amster-
dam.

Uit het eerste huwelijk: f

1. Johanna, ged. (RK) Haarlem 27.3.1684.
2. Marritie, ged. (RK) Amsterdam 21.5.1685.

IVb. Claes Alderts {Hartshoorn, 1683), molenaar op de molen „De Le-
ly", buiten de Leidse poort te Amsterdam, begr. ald. (Leidse kerkhof)
9.9.1683, otr. ald. 27.5.1673 als „van Nieucoop" Claertje Leenders van de
Leeu.

Uit dit huwelijk, ged. Amsterdam (RK kerk „De Posthoorn"):
1. Albert, ged. 1.9.1674.
2. Treyntie, ged. 5.9.1676.
3. Wilm, ged. 23.8.1678. Doopgetuigen: Jannetie Alders en Jacob Alderse,

mogelijk zuster en broer van Claes.

Illb. Reyer Aelten, (ook Aders en Allerts molenaar), te Haarlem 1651,
overl. voor 1676, tr. Purmerend 14.2.1651 Trijntje Claesse Verhoeven, jd.
van Purmerend.

Hij kocht 12.6.1651 de helft van de molen „De Kraay" aan de stadswal bij de Haarlem-
merpoort te Amsterdam. Op 23.6.1651 legt hij de eed af als poorter van Amsterdam.
Zij hertr. Amsterdam 4.4.1676 Pieter Hendricks Vogel, van "s-Hertogenbosch. mole-
naar aan de Haarlemmerpoort Amsterdam.
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Uit dit huwelijk:
1. Claes, volgt IVc.

IVc. Claes Reyersz (na zijn overlijden wordt zijn vrouw „wed. van Claes
Reyers Harshoorn" genoemd (1704)), molenaar op de molen „De Kraay"
bij de Haarlemmerpoort te Amsterdam, begr. Purmerend 16.2.1703, otr.
Amsterdam, tr. Purmerend 1.4.1689 Trijntje Pieterse Kroon, jd. van Pur-
merend, dr. van Pieter Kroon en Brechtje Dirks. Zij hertr., otr. Amster-
dam 1.8.1704 Gerrit Jansz van Schalkwijk, molenaar bij de Haarlemmer-
poort te Amsterdam.

Uit dit huwelijk, ged. (Oud Kath. kerk, Brouwersgracht) Amsterdam:
1. Reyer, ged. 1.6.1690.
2. Trijntje Claes Har(t)shooren, ged. 21.5.1691, woonde 1711 bij de Haar-

lemmerpoort, otr. (1) Amsterdam 27.3.1711, tr. Loenen (gerecht) Wil-
lem Janse Bloemendaal, korenmolenaar te Loenen, wedr. van Grietje
Fransse, zn. van Jan Gerritsz, die in 1677 de molen buiten Bloemendaal
te Amersfoort kocht. Zij otr. (2) Amsterdam, tr. Loenen 24.4.1721 Jan
van Alblas, jm. van Dort, zn. van N. van Alblas en Cornelia de Jong. Uit
haar eerste huwelijk drie kinderen: Jan, Claas en Grietje Bloemen-
daal50.

3. Pieter Claesz Har(t)shoorn (Harsthoorn), ged. 14.7.1693, otr. Amster-
dam 21.2.1718 Femmitje Hendriks van Baaren, jd. van Amsterdam,
overl. ald. (molen „De Kraay"), begr. (Karthuizer kerkhof) 7.4.1730.
Slechts één kind bekend, geb. 1718, begr. (Karthuizer kerkhof)
7.4.1730.

Pieter kocht 29.5.1718 1/4 van de korenmolen „De Cray" bij de Haarlemmerpoort te
Amsterdam met de helft van het huis aan de westzijde van de molen. Hij verkocht dit
23.2.1724.

4. Ëmmerentia, ged. 27.8.1695.
5. Reynerus Claesz (Rayer Klaasz Hartshoorn), ged. 1.9.1697, overl. op de

molen „De Kraay" bij de Haarlemmerpoort, begr. (Karthuizer kerkhof)
22.8.1706.

6. Brigitta, ged. 4.6.1700.
7. Simon, ged. 10.7.1702, begr. (Karthuizer kerkhof) 23.8.1702.

Ilb. Goort Aelten (ook Geurt, Geryt, Goert en Goyert), overl. ca. 1633,
tr. (RK) Utrecht 19.6.1613 Bartjen (Beertgen) Gijsberts Botterman, dr. van
Gijsbert Jansz Botterman, molenaar op de Rijnmolen „De Hoop" te
Utrecht2611, en Joostjen Jorisdr.

Op 13.6.1622 kocht hij de molen „De Hutspot" buiten de Utrechtse poort te Amers-
foort42. Deze verkocht hij in 1630, toen hij naar Utrecht verhuisde, waar hij 28.2.1629
burger was geworden. Hij werd daar 23.4.1629 eigenaar van de molen „De Hoop", 1/6
deel door vererving en 5/6 deel door aankoop van zijn mede-erfgenamen.

Uit dit huwelijk:
1. Aelt.
2. enz. Kinderen, waarvan de namen onbekend zijn.

lic. Thomas Aelten, soms genaamd Thomas de molenaar43'1', tr. (1)
Amersfoort (voor schepenen) 2.9.1620 Evertgen Gerrits; tr. (2) ald. 1639
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Henrickge Claes, dr. van Claes Fransz en Evertgen Henricx.
Op 18.2.1621 kocht hij de helft van de molen „De Hartshoorn" van zijn moeder43b. Hij
bleef molenaar op deze molen tot ca. 1665. Henrickge woonde in 1680 buiten de
Utrechtse poort.
Thomas moet als molenaar begonnen zijn op „De Hartshoorn", want reeds in 1617, dus
voor hij een deel van de molen kocht en voor hij getrouwd was, was hij molenaar buiten
de Utrechtse poort. In dat jaar werd hij verdacht van ontduiking van de impost op het
gemaal. Hij kwam toen met zijn kar in de Utrechtse poort, waar Maes Peters, pachter
van de impost op het gemaal, een zak van zijn kar nam voor controle41. Later bleek dat
de zak met „weyt" (= tarwe), die Aeltgen in de Fortuijn had gezonden om te laten ma-
len, i.p.v. twee schepels, 216 schepel (1 schepel = 47 1) bevatte. Thomas ontkende eerst
dat hij dit wist, maar later toen hij onder ede stond gaf hij toe dat hij schuld had. Op
dezelfde dag was er een soortgelijk incident tussen de molenaar Goert Aelten en de
pachters Thonis Hendricksz en Maes Peters, waarbij Goert één van de pachters
„dreijchde met een vuijst voort hooft te slaen, gebruijckende vele injurieuse woorden".
Er is uit deze periode geen sententieboek, zodat het niet bekend is of het tot een veror-
dening gekomen is.

Uit het tweede huwelijk:
1. Claes,vo\gt IIIc.

Amersfoort in 1697. Centraal de Utrechtse Poort met twee molens, waaronder „De Hartshoorn•".
Kopergravure van C. Specht. R.A. Utrecht, topografische Atlas, nr. 322.

IIIc. Claes Thomasz, molenaar op de molen „De Pad" buiten de Slijk-
poort te Amersfoort, otr./tr. (1) Amersfoort (gerecht) 17.2/4.3.1671 Goos-
sentje Willems, dr. van Willem Cornelisz Moorselaer; otr./tr. (2) Amers-
foort (voor schepenen) 22.2/8.3.1676 Petronella Cock.

Zij verkochten in 1692 de helft van een wind- en korenmolen buiten de Slijkpoort aan
Maria Cocq, wed. van Barent Slechtenhorst.

Kinderen:
1. Thomas, volgt IVd.
2. verm. Christina Claesse Hartshoorn, tr. Pieter Gijsberts van Schayk.
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Uit dit huwelijk, ged. Maartensdijk (U):
a. Petronella, ged. 21.12.1704.
b. Gijsbert, ged. 24.7.1707.
c. Teuntje, ged. 24.2.1709.
d. Teuntje, ged. 7.9.1710.
e. Klaas, ged. 5.2.1713.
f. Maria, ged. 26.2.1714.
g. Angenietje, ged. 26.2.1714.

IVd. Thomas Claesz, tekende als „Thomas Clasens, maar ook als „Tho-
mas Claesz Har(t)shoor(e)n, geb. verm. Amersfoort ca. 1678, molenaar bij
de Leidse poort te Amsterdam (1704), op „De Kraay" bij de Haarlemmer-
poort (1715) en „De Swaan" buiten de Weteringpoort (1718), overl. Am-
sterdam, begr. (Leidse kerkhof) 25.8.1718, otr. Amsterdam 26.9.1704 Gijs-
bertie Jans Wiltschut, jd. van Amsterdam. Zij otr. ald. 20.4.1719 Claes Stel-
lingwerf, jm. van Barsingerhorn.

Uit het eerste huwelijk, geb. Amsterdam:
1. Claas, ged. (Amstelkerk) 2.9.1705, jong overl.
2. Jan, volgt Vb.
3. Claes, ged. (Noorderkerk) 18.7.1708, verm. begr. Amsterdam (Leidse

kerkhof) 21.8.1708.
4. Marritje, ged. (Noorderkerk) 23.7.1710. •
5. Hendrik, ged. (Noorderkerk) 28.2.1714, verm. begr. Amsterdam (Kart-

huizer kerkhof) 6.1.1715.
6. Pieter, ged. (Noorderkerk) 13.12.1716.

Vb. Jan Thomasse Hartshoorn (Harsthoorn), ged. Amsterdam (Amstel-
kerk) 6.10.1706, overl. na 1742, tr. (att. van Amsterdam) Haarlem
23.9.1736 Pleuntje Vogelesang, ged. ald. 24.2.1712, dr. van Cornelis Voge-
lesang en Stijntje Vermaas.

Hij woonde in 1736 bij zijn stiefvader Claas Stellingwerf'op de Schans te Amsterdam.
Daarna buiten de Leidse poort te Amsterdam bij de molen „Het Rottenest" (later „De
Rijzende Zon" geheten, aan het Rottenestpad achter de Overtoomse korenmolens bij
de Pestsloot). Rond 1742 verhuisde hij naar Haarlem.

Uit dit huwelijk:
1. Thomas, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 11.11.1736, begr. ald. (Leidse

kerkhof) 29.9.1737.
2. Gijs(bert)je, ged. Amsterdam (Westerkerk) 2.11.1738, overl. ald., begr.

(Leidse kerkhof) 18.10.1743.
3. Jannetje, volgt Vla.
4. Stijntje, volgt VIb.
5. Thomas, ged. Haarlem 7.5.1752.

Vla. Jannetje Harthoorn (Hars(t)hoorn), ged. Amsterdam (Zuiderkerk)
3.5.1741, woonde Scheepmakersdijk, tr. Haarlem 12.4.1762 Isaac Pevier,
jm. van Haarlem, wonend aan de Dijkvest.

Uit dit huwelijk, ged. (herv.) Haarlem:
1. Jannetje, geb./ged. 27/28.1.1763.
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2. Apollonia, geb./ged. 5/6.8.1766.
3. Jannetje, geb./ged. 21/23.10.1768.
4. Hendrik, ged. 2.4..1771.
5. Hendrik, geb./ged. 14/14.7.1773.
6. Abraham, ged. 21.8.1774.
7. Pleuntje, geb./ged. 10/12.10.1777.
8. Johannes, geb./ged. 27/28.4.1779.
9. /raaA:, geb./ged. 7/10.10.1781.

10. £>!>*, geb./ged. 14/16.2.1783.
11. Jacob, ged. 27.2.1789.

VIb. Stijntje (Christien) Hartshoorn, ged. (herv.) Haarlem 13.12.1743,
otr. (herv.) ald. 20.6.1779 „op betoog van 't raadhuis deser stad" en att.
4.7.1779 gegeven om te mogen trouwen met Dirk Rees, geb. Haarlem,
overl. ald. (diaconiehuis Nieuwe Gracht) 7.5.1804, aan „verval van krach-
ten", verm. wedr. van Sara Semeijn.

Uit dit huwelijk:
1. Dirk, ged. (Ev. Luth.) Haarlem 27.9.1784.

lid. Willem Aelten (Willem Aelt Aeltsz), burger van Utrecht 17.3.1627,
molenaar buiten de Tolsteegpoort ald., overl. ald. 19.9.1636, tr. (RK)
Utrecht 23.4.1625 Annichgen Maes Pietersz., wed. van de molenaar Brunis
Willems.

Uit dit huwelijk:
1. Helmen (= Helmich) Willemsz, molenaar te Utrecht, tr. Judith Gijs-

berts. Op 8.3.164046 treedt Thomas Aelten (Ilb), burger te Amersfoort,
op als gemachtigde van Helmert als bloedverwanten en erfgenamen ab
intestato van hun neef Rijk Melis van Appel.

He. Dirck Aelten, molenaar te Amersfoort, overl. ca. 1631, tr. Gerrich-
jen Cornelisse van Loenen, van Vianen, dr. van Cornelis Adriaense van
Loenen. Zij otr./tr. (herv.) (2) Amersfoort 11/23.11.1634 de molenaar El-
bert Janse Wacker, jm. van Arnhem, wonend buiten de Utrechtse poort te
Amersfoort, waar Gerrichjen toen ook woonde. Zij tr. (3) voor 1655 Dirk
Gisberts.

Uit het eerste huwelijk:
1. Aelt, volgt Ille.
2. Neelt gen.
3. Marrichgen.
4. Lijntgen.
5. Jannitgen Dirks, tr. Helmich Claesz Kemp.

Ille. Aelt Dirksz, tr. Harderwijk 6.11.1650 GeseJansdr.,]è. van Epe.
Uit dit huwelijk:

1. Dirck Aelten, geb. 1656, is in 1740 84 jaar48, otr./tr. Amersfoort (ge-
recht) 6/24.5.1681 Teuntie Stevens, jd. van Amersfoort, dr. van Steven
Huygen.

2. Jan Aelten, otr./tr. Amersfoort (gerecht) 28.4/15.5.1696 Theuntje Ja-
cobs, dr. van Jacob Jans en Jacobje Jans.
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3. Cornelia Aelten, otr./tr. Amersfoort (gerecht) 22.4/6.5.1710 Willem Cor-
nelisz Hoppesteijn, wedr. van Geertruyd Martini. Hij otr./tr. Amersfoort
19.6/3.7.1725 Gijsbertje Jacobs Bertram, jd.

4. Theuntje Aelten, tr. Jacobus Jansen van Helmershorst.
5. Maria Aelts, otr./tr. (1) Amersfoort (gerecht) 16.4/7.5.1678 Luman Cor-

nelisz; otr. (2) Amersfoort 24.3.1692, att. naar Baarn 10.4, Jan Herman-
se Pluijm, laatst wedr. van Tomesijntje Willems, wonend aan de Eemse
brug.

Ilf. Marrichgen Aelten, overl. 1634, tr. ca. 1627 Thonis Aelten, bakker te
Amersfoort in het huis „De Schepel" (waar later zijn zoon Huybert Thonisz
ook bakker was), overl. tussen 1681 en 1684. Hij tr. (2) 1635 Jannigien
Dircks, jd. van Veenendaal en tr. (3) 1638 Martijntje Adriaense van Bijle-
velt.

De veronderstelde huwelijken van Thonis Aelten backer onder (1) en (2)
vermeld in Gens Nostra jg. XXIV (1969) pag. 37 zijn onjuist gebleken.

Uit het eerste of tweede huwelijk:
1. Jan, wonend te Utrecht in 1680. In 1682 en 1685 worden onmondige kin-

deren vermeld, waarvan de namen onbekend zijn.
2. Aelt, volgt Illf.
3. Dirck.
4. Reyertgen (Renburgh), volgt Illg.

Uit het derde huwelijk van Thonis Aelten (dus geen afstammeling van
Aelt Aeltsz):
5. Huybert, volgt Illh.

Illf. Aelt Thonisz, overl. voor 22.7.1680, tr. (1) Evertgen Brants; tr. (2)
Amersfoort (voor schepenen) 18.10.1659 Cunera Volwensch, dr. van de chi-
rurgijn Pieter Volwensch en Magdalena van Coesvelt.

Uit dit huwelijk:
1. Dirck Aelten (Harthoorn), tr. Amersfoort 18.10.1683 Weympje van Vee-

nendaal, dr. van Hendrick Everts van Veenendaal en Fijtje Everts. Van
hen stamt het Amersfoortse geslacht Harthoorn af49.

Ter aanvulling en verbetering van de genealogie in Gens Nostra jg. XXIV (1969) pag.
33 e.v. het volgende:
Er is geen twijfel meer dat de Amersfoortse notaris Eduard Harthoorn zijn op 3.8.1684
gedoopte zoon is. Deze otr. Amsterdam 8.5.1706 met de vermelding: „oud 35 jaren, in
de Noordstraat, geasst. met zijn moeder Weympie van Venendael, de vader fact lo-
ger". Zijn vrouw staat beschreven als „Maria ter Beuck". Het derde gebod werd echter
opgehouden 22.5.1706. Zij otr. 16.5.1706 opnieuw, nu te Nijmegen, en tr. (RK)
31.5.1706. Eduard staat hier vermeld als „schrijver onder de heer Verschuur" en Maria
als: jd. van Nijmegen". Op 2.12.1707 gingen zij nogmaals in ondertrouw in de gerefor-
meerde kerk van Amersfoort, waar het huwelijk weer voltrokken werd op 3.1.1708.
dus kort voor de doop van hun dochter Weympje (26.2).

Illg. Reyertgen Thonisdr (ook Rentgen Theunis van Alt, Renburgh Teunis
Hertshooren, Remburgh Anthonis van Harshoorn en Rembarta Harts-
hoorn), tr. Amersfoort 1657 Hendrick Schillingh, woonde onder Loeffs ge-
recht van Ruwiel, schout van de gecombineerde gerechten van den Hamme
(1685), overl. voor 169447.
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Uit dit huwelijk:
1. Justina, tr. Mercelis la Raison.
2. Geertruyd. .

Illh. Huybert Theunissen {Harshoorn, 1685), tr. Amersfoort 2.6.1674
Aaghje (Agdtha, Eechje) Cornelisse van der Maath, dr. van Cornelis Mat-
theusse van der Maath en Grietje Pieters.

Hij was bakker in „De Scheper te Amersfoort evenals voorheen zijn vader Thonis Ael-
ten. In 1685 is Aaghje „moeder en vooghdesse over hare kinderen", maar hun aantal en
namen zijn niet bekend. Zij verkoopt dan een huis gelegen „bij Swaans halsje in het
straetje daer ter sijde aen eene de voorn. Aaghje Cornelis ende aen de andere sijde
Aeghje Pieters met haeren huysinge de swarte raven naest gehuyst ende geërft sijn"
aan Rogier Camerbeeck, notaris en procureur te Amersfoort. In 1687 verkocht zij toen
„huis aan de Langegraft daar het Schepel uithangt", waar zij toen nog woonde, aan
Aart Mattheusz van der Maath en Mattheus Dircks van der Maath.

Parenteel B.

I. Claes Fransz, kocht in 1605 de helft van de korenmolen „De Pad" bui-
ten de Slijkpoort te Amersfoort van Looch Wouters en zijn vrouw Elsje. In
1612 kocht hij de andere helft van Hendrik 'Elisz en Aaltje Jansdr. Op
28.3.1613 verhuurde hij de helft van de molen voor vijf jaar aan Willem
Gerritsz en Gerritje Huyghe. Claes was reeds overl. in 1631, tr. Amersfoort
1.7.1600 Evertgen Hendricx, overl. ald. 16.8.1685.

Uit dit huwelijk:
1. Frans, volgt II.
2. Cornelis Claesz, eekmolenaar op de runmolen buiten de Utrechtse

poort.
3. Hendrickjen Claesdr, tr. Thomas Aelten, molenaar van „De Hartshoorn"

(zie parenteel A, lic).
4. Jannitgen Claesdr, tr. Cornelis Jacobsz, eekmolenaar op de runmolen

buiten de Koppelpoort in het gerecht van Hoogland.
5. Aeltgen, ongehuwd.
6. Barbara, ongehuwd.

II. Frans Claesz, molenaar, overl. voor 1649, tr. (huw. voorw.) 1631
Henrickje Henricxen51. Hij als „meulenaer en jonggesel", geassisteerd met
de blekers Meeuws Henricx en Jan Teunisz en Evertge Henricx, wed. van
Claes Fransz. Voor Henrickge traden op de metselaar Roeloff Henricxsen
en de timmerman Jacob Peters. Hij zal toen verm. als molenaar op „De
Pad"gewerkt hebben.

Hoewel Frans in 1649 reeds overleden was52, staat hij in het manuaal van het huisgeld
nog tot 1652 aangeslagen als molenaar buiten de Slijkpoort. Samen met andere mole-
naars had hij op 7.8.1626 de eed afgelegd die begrepen was in de ordonnantie op de
impost en middel op het gemaal. Dit moet „De Hartshoorn" geweest zijn, waarvan
Frans Claesz echter geen eigenaar geweest kan zijn, ciaar vier jaar na zijn overlijden de
molen nog eigendom was van de erfgenamen van Aejt Aelten (die hun aandeel in 1653
verkochten aan Henrick Evertsz) en Thomas Aelten, ieder voor de helft. In 1664 was
de helft van de molen eigendom van „de weduwe en erfgenamen van zaliger Frans
Claesz molenaer", terwijl Thomas Aelten nog in het bezit was van de helft. De over-
dracht van de halve molen van Henrick Evertsz of diens erfgenamen is niet gevonden.
Zij bleef nog ruim dertig jaar in het bezit van het goed. In de boedelstaat wordt „de
helfte van de wintcorenmolen" vermeld. De andere helft was toen eigendom van Jan
Thijsse. die met de weduwe van Henrick Franse gehuwd was (zie parenteel B. lila).

177



Detail van een 17e-eeuwse kaart van Amersfoort. De Utrechtse poort met twee molens waar-
onder „De Hartshoorn". R.A. Utrecht, topografische atlas.

Henrickjes aandeel in de molen gaat nu over op haar kinderen Claes, Dirckje en Marit-

gen Frans.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrick, volgt lila.
2. Jan, volgt Illb.
3. Claes Fransz {Hartshoorn, 1683) verm. ongehuwd, maakt als Claes

Fransz molenaar zijn testament, samen met Dirkje Frans, jd., „broeder
en zuster wonende buiten de Utrechtse poort dezer stad59".

4. Dirckje Franse, overl. tussen 24.7.1690 en 22.3.1691, in 1690 vermeld als
zuster van Claes Fransz.

5. Merritge, volgt IIIc.
6. Neeltgen Frans, tr. (herv.) Amersfoort 16.5.1655 Gerrit Jansz Steur

(Stoor), jm., koperslager ald. Hij was lidmaat van de gereformeerden te
Amersfoort 6.4.1656 en woonde in „'t Vossien"61. Zij leefden nog in
1680 toen zij uitgekocht werden uit de nalatenschap van hun vader Frans
Claes62.
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lila. Hendrick Fransen (Harthoorn, 1683), geb. ca. 1629 (in 1655 „out
omtrent xxvj tich jaren53), molenaar op „De Hartshoorn" (die voor de helft
eigendom was van zijn moeder), heeft ook buiten de Slijkpoort gewoond
(op „De Padt"?), overl. Amersfoort nov. 1682 (aan de tering), tr. Aeltje
Ariens van Aken, overl. 1695/9654-55. Zij otr./tr. Amersfoort (voor schepe-
nen) 22.1/13.2.1683 Jan Thijsse van Schevickhoven, molenaar uit Appel on-
der Nijkerk. Jan Thijsz hertr. Anna Cornelisdr waarmee hij testeerde op
15.12.169956.

Hendrik Fransen legde in 1665 met anderen een verklaring af ten gunste van de chirur-
gijn mr. Gerrit Fijtsen van Upenburgh, die hem „gecureert" heeft aen een quaet been,
daer hij wel ruijm vijf jaren grove pijn aèn hadde geleeden ende diverse meesters over
hadden gegaen sonder hem te helpen, hebbende daer aen soodanige pijn dat hij nauwe-
licx conde rusten ende dat niet alleen den requirant in corten tijt de pijn verdreven,
maar oock het been geluckigh geneesen heeft."

Uit het eerste huwelijk:
1. Frans Hendriksz (van) Hartshoorn (Hertshoorn), overl. na 1706, als hij

wordt vermeld als zwager van Willem Jacobsen van Loo63. In het huwe-
lijkscontract van zijn zuster Catharina (3.4.1701) wordt bepaald, dat hij
„jonckman", door haar aangenomen zal worden „omme hem te onder-
houden in cost, dranck, kledinge en redinge, na sijn staat".

2. Arien, volgt IVa.
3. Catharina, volgt IVb.

IVa. Arien Hendricks (van) Hartshoorn, molenaar aan de stadswal van
Harderwijk, otr./tr. ald. 7.6/12.7.1705 Jannetje Claes, wed van de mole-
naar Jan Willemsen.

Uit haar eerste huwelijk had zij een dochter Mechteld Janse, getrouwd met Pieter van
de Rijp, die in 1739 onder de naam Magtelt Hartshoorn voorkomt als doopgetuige bij
een kind van Carel Koekebakker en Caatje Harthoorn.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrick Hartshoorn, ged. (herv.) Harderwijk 2.2.1706, molenaar ald.

op de molen op de wal (1737,1740), tr. Jannetje van Otterlo.
2. Willempje, volgt Va.
3. Klaas, volgt Vb.
4. Aaltje Hartshoorn, ged. (herv.) Harderwijk 3.3.1709, begr. Haarlem

14.9.1741, tr. (1) ald. (wonend in de Peusselaersteeg) 27.10.1737 Wouter
Wandschaar (Walschaar), jm. van Alphen, wonend in de Kleeverlaan te
Haarlem; tr. (2) ald. 6.6.1740 Albertus Gaillard, jm. van Oldendorp, wo-
nend Haarlem in de Korte Heerenstraat.

5. Hendrikjen Hartshoorn, ged. (herv.) Harderwijk 13.12.1711, tr. Haar-
lem 30.11.1738 Jacob Pieterse, wonend in de Korte Vest ald., wedr.

6. Frans, ged. Harderwijk 25.1.1714.
7. Jan (?), ged. Harderwijk 25.1.1714.
8. Katrijntjen, volgt Vc.

Va. Willempje (Willemijntje) Har(t)shoorn, ged. (herv.) Harderwijk
2.2.1706, tr. Haarlem 22.4.1736 Barent Hendriks van Wessel(ing), jm. van
Harderwijk. In 1740 verkopen zij „hoeve, huys en bijgelegen hof en de
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oude molen buijten de Luttekespoort aan de Houtkamp te Harderwijk"73.
Uit dit huwelijk, ged. (herv.) Haarlem:

1. Hendrick, ged. 18.5.1738.
2. Jannetie, ged. 20.12.1739.
3. Adrianus, ged. 15.10.1741.

Vb. Claas Hdr(t)hoorn, ged. (herv.) Harderwijk 3.3.1709, begr. Haar-
lem 10.8.1745, otr./tr. ald. 28.4./12.5.1737 Adriana de Ridder, jd. van Ren-
seveen (= oude naam voor Veenendaal), ged. ald. 27.10.1709, overl. na
1762, dr. van Baltus de Ridder en Jannigje Dirk van Waerendorp. Zij hertr.
Haarlem 18.2.1748 Willem van Vóorthuysen, jm. van Walderveen. Zij
woonde bij haar eerste huwelijk op 't Spaarne en hij op de Klopjescingel.

Uit het eerste huwelijk, ged. (herv.) Haarlem:
1. Jannetje, volgt Vla.
2. Baltus, ged. 11.12.1740.
3. Adrianus, ged. 24.2.1743.

Vla. Johanna (Jannetje) Hartshoorn, ged. (herv.) Haarlem 9.2.1738,
woonde aan 't Noorder Spaarne te Haarlem, tr. ald. 20.4.1760 Johannes
Coulumbie (Koelenbier), jm. van Haarlem, wonend in de Kleine Hout-
straat.

Uit dit huwelijk, ged. (herv.) Haarlem:
1. Adriana Wilhelmina,geb./ged. 28/31.5.1761.
2. Adriana Willemina, geb./'ged. 18/21.1.1763.

Vc. Caatje (Catharina, Katrijntje) Hartshoorn, ged. (herv.) Harderwijk
5.4.1715, woonde buiten Spaarne bij de Hooijmarkt, overl. Haarlem, begr.
(Noorderbegraafplaats) 27.6.1782, tr. Haarlem 11.1.1739 Carel Koekebak-
ker, wonend in de Lange Heerestraat, overl. Haarlem, begr. (Grote Kerk)
14.7.1777, wedr. van 's-Gravenhage.

Uit dit huwelijk, ged. (herv.) Haarlem:
1. Marijtje, ged. 30.12.1739.
2. Adrianus, volgt VIb.

VIb. Adrianus Koekebakker, ged. (herv.) Haarlem 22.2.1743, tr. ald.
(voor schepenen) 26.5.1765 Maria Buijning, jd. van Haarlem.

Uit dit huwelijk, ged. Haarlem (RK statie St. Bavo):
1. Carolus Johannes, ged. 24.7.1766.
2. Catharina Maria, ged. 12.1.1768.

Illb. Jan Fransen (van de Mellen (1667), Timmerman (1672), Hartshoorn
(1683)), meestal als Jan Fransen van Bottenburch, naar het huis Botten-
burgh in de Krommestraat te Amersfoort. Hij bezat ook een huis op de Ke-
telaarsbrug, dat thans deel uit maakt van museum Flehite57, overl. voor
169958, otr./tr. Amerfsoort (gerecht) 15.3/13.4.1667 Annetje Thomasdr Gi-
lijn; tr. (2) Amersfoort 13.7.1697 Johanna Meerlo, wed. van Johan Lam-
berts Bootsman, eerder wed. van Gillis Jeruzalem. Zij woonde bij haar eer-
ste huwelijk te Utrecht.

Uit dit huwelijk:
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1. Maria van Bottenburch, tr. Lambert Jansen Aertbeeck (Eerbeeck); in
1713 woonden ze te Harderwijk en kopen de molen te Bunschoten van
Hendrik Barentsen (zie parenteel B, IVb).

2. Francis van Bottenburch, mr. timmerman en molenmaker, otr./tr.
Amersfoort (gerecht) 24.1/7.2.1693 en in de RK kerk 't Zand 4.2.1693
Hendrina van den Oudendoelen, dr. van Jacob Rutgers van den
Oudendoelen.

Zijn huis, hof en hofstede op het Spui en de „winckel" op het Cingel had hij in huur van
het Sint Pieters Gasthuis64. Op 4.6.169865 maakte hij als molenmeester een overeen-
komst met Dubglass von Eickstedt, Here van Zarrentun, etc. „over het maecken ende
repareren van seeckere wintcoorenmolen staande tot Doorn". In m staat over de ver-
koop van het Huis te Doorn door C. J. von Brockdorff aan F. W. van Diest geschreven:
„onder conditie nogtans. dat sekere Bunt gelegen onder de gerechte van Doorn, groot
omtrent 4 morgen, daarnaast gelegen sijnde, in erfpacht uitgeslagen is aan den Welge-
boren Heer Dubschlaff von Eickstedt. heere van Zarrentin.. .".Francis heeft ook nog
de molen met het huis te Hoevelaken van Jan Thomas van Holck gekocht, nadat hier-
over een proces was gevoerd voor het Hof van Gelderand67-68.

IIIc. Merritge {Maria) Franse, otr./tr. Amersfoort (gerecht)
12/26.10.1686 Even Hendricksz van Niekerk, molenaar, jm. van Nijkerk. In
1714 vertrokken zij naar Rijswijk60.

Deze laatste betaalde „huijsgelt, dubbel huysgelt en slaperdijxgelt buyten de Utrechtse
Poort" in de jaren 1697-1702. In 1691 waren zij echter reeds eigenaars van de helft van
„De Hartshoom" geworden, als erfgenamen van Henrickje Henricx, wed. van Frans
Claes30. In 1710 heeft Evert Henricks van Niekerk de helft van een molen uit de hand
verkocht aan Jacobus van Vaneveld. Toen in 1713 de molen „De Hartshoom" door het
molenaarsgilde werd uitgekocht, werd Evert Henricx van Niekerk nog als eigenaar van
de helft van de molen genoemd:

Uit dit huwelijk:
1. Hendrick Everts (van) Hartshoom (Niekerk), ged. (herv.) Amersfoort

2.1.1687, herbergier ald. (1715)69, impostmeester, woonde 1719 te Arn-
hem, tr. (herv.) Amersfoort 10.2.1709 Aaltje Jacobs van Vaneveld, dr.
van Jacobus Hendriks van Vaneveld, borger en bombasijnwerker te
Amersfoort, en Aalbertje Franse.

Hij was impostmeester over het geslacht en hoorngelt en van de brandewijn en de ge-
destilleerde waren. In deze functie maakte hij zich zeer impopulair. Zo werd hij in 1718
aangeklaagd wegens molestatie70. Op 4.9.1717 had hij samen met de impostmeester
Willem Leijenhorst een zekere Pieter den Eisen en zijn vrouw Wijmpie Aerts, echtelie-
den en burgers van Amersfoort, op straat aangehouden toen zij met een mandje tabak
liepen en hen bevolen de mand neer te zetten omdat hij deze wilde visiteren. Dit werd
nogal ruw gedaan, zodat Van Eisen protesteerde „wij sijn immers geen smockelaars, is
dat nu al wel dat je ons goed ten ondersten boven smijt en heel aan stucken breekt". De
heren impostmeesters vonden dat Van Eisen zeer oneerbiedig was opgetreden en toen
Van Eisen met de mand weer op zijn rug. verder wilde gaan kreeg hij enige krachtige
slagen met een stok. Daarna werd hij met een pistool bedreigd, terwijl Hendrick Harts-
hoom (in het stuk Nicus Hartshoom genoemd) hem ook met zijn stok bewerkte. Har-
man Temminck had alles gezien en werd toen ook door Willem Leijenhorst met twee
pistolen of poffers bedreigd. Hartshoom had toen geroepen „schied den hond onder de
voet of ick doe het". Nadat Hartshoom Temminck nog even achterover op een paal had
geworpen was het incident voorbij. De impostmeesters kwamen er met een boete van
af. Hendrick Harthoom was in het zelfde jaar ook nog in een andere zaak gewikkeld71.
Hij had getracht om Gaasje Janse van Gulik, de vrouw van Caspar Peters van Berck-
hout uit Amersfoort, een verklaring af te persen dat Jacob Rijcks van Esveld en zijn
vrouw Catharina van Beestingh dranksmokkelaars waren. Eerst had hij haar gezegd
„comt te na de middag ten twee uyren acn mijn huys, mijn vrouw laat u versoeken op
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een copje thee". Hieraan had zij voldaan, maar vond dat ook de procureur Goudoever
en de pachters van de impost op brandewijn Rutger Oudendoelen, Hendrick Harthoorn
Everszoon en Willem Egdom op bezoek kwamen. Deze trachtten steeds onder het pra-
ten en het aanbieden van „oude mee van 14 stuivers de kan" en aandringen van
„drinckt maer, het comt er niet op aen", steeds getracht hadden om een verklaring uit
haer te persen, wat zij niet deed. Het schijnt echter dat Willem van Leijenhorst en Hen-
drick Harthoorn Amersfoort moesten verlaten, want in 1619 woonde de eerste te Nij-
kerk en de laatste te Arnhem72.

IVb. Catharina Hendricks (van) Hartshoorn, maakte huw. voorw.
3.4.1701 met Hendrick van Couchiene, wedr. van Geertje Henricx van 't
Nat, maar dit huwelijk ging niet door. Zij tr. (1) Amersfoort (gerecht)
2.6.1705 Willem Jacobsz van 't Loo, jm. van Apeldoorn; tr. (2) Hoogland
(RK) 17.2.1712 Henricus Bernse.

Willem Jacobsz kocht in 1706 de molen te Bunschoten, die na zijn overlijden korte tijd
eigendom bleef van zijn weduwe, maar op 24.10.1712 toen deze overleden was, door de
mombers van haar dochtertje verkocht werd aan haar tweede man, die nu Hendrik
Baarntsen, molenaar te Bunschoten genoemd wordt.

Uit het eerste huwelijk:
1. Aaltje Willems van Loo, ged. (herv.) Bunschoten 11.9.1707.

Mw. A. A. VOLKERS-DE RUITER
P. A. HARTHOORN

Noten

Afkortingen:
GAA = Gemeente-archief Amersfoort.
R.A. = rechterlijk archief,
not. arch. = notarieel archief. Gedurende dit
onderzoek zijn de inventarisnummers veran-
derd. Er is getracht zoveel mogelijk de nieu-
we nummers te gebruiken,
res. boek = resolutieboek inventarisnummer
35 GAA.

1 Archief „Stichting de Poth", map. nr. 15.
2 R.A. 436-1.
3 Res. boek, deel 1464-1471, blz. 256v, 1471

... Jan Utoude die op Gerit Reyners mo-
len maalt.

4 R. Polak, De levering en bezwaring van
onroerende goederen. Een onderzoek
naar de beoorkondiging en registratie door
het Amersfoortse gerecht in de middeleeu-
wen. (Doctoraalscriptie) Leusden 1976.

5 R.A. 436-1, fol. 137 (1485). Aarnt van Bu-
ren schelt tegoede Peter Jansz de mole-
naar en Margriet, zijn vrouw, een huis en
de erfpacht van de hofstede buiten de Ro-
de Toren. Voorts bepaalt hij dat na zijn
dood zijn jongste kind Peter 100 gulden
vooruit zal hebben, zijn andere kinderen
50 g, behalve Margriet, zijn dochter, die
daarna pas mag delen in de erfenis. Hier-
uit valt te concluderen dat Margriet een
dochter is van Aarnt van Buren.

6 R.A. 436-1, fol. 148 (1486). Jordan Vol-
kensz scheldt tegoede Jan Jansz off Hu-
thoe en Yde zijn vrouw, zijn aandeel van

de schulden die Jan de Coninck belijd
heeft in schepenbrieven of daarbuiten.
Hieruit valt te concluderen, dat Jordan en
zijn moeder Yde (met haar man) in een
herverdeling van de boedel van Volken
Willemsz waren gewikkeld.

7 De familie Van Kip. Het resolutieboek,
deel 1436-1439 (inv. 35), geeft fol. 105,
Laantje van Kip en haar zonen Huge en
Willem. Deze Laan van Kip is een „oude
moei" van Gerijt Wouters, de stiefvader
van Jan Camp Ricouts, en erfde land van
deze Gerijt Wouters. Haar twee zonen —
Huge en Willem — erven huisraad van de-
zelfde (R.A. 436-1, fol. 71v, 1481). Res.
boek, deel 1464-1471, fol. 64 (1468) Go-
sen van Kip Huge en Willem van Kip, zijn
oom, verrichten een rechtshandeling. Go-
sen van Kip Willems, genoemd onder k)
zou de zoon kunnen zijn van Willem van
Kip, de oom van Gosen Hugen van Kip.
Gosen Willems van Kip was eerst gehuwd
met Laan (Deliana) en later met Wonne.
R.A. 436-1 fol. 45 (1480), Gosen van Kip
Willemsz en Willem van Kip zijn vader.
Idem, fol. 74 (1481) Willem van Kip Go-
sensz vermaakt zijn goederen na zijn dood
te erven op Herman, Stijn en Huege zijn
dochters in gelijke delen. Ibidem, fol. 75v
(1481) Gosen van Kip Willemsz doet af-
stand en scheldt tegoede Willem van Kip
zijn vader de erfenis van zijn moeder. Ook
belijdt hij schuldig te zijn Herman, zijn
zuster,... Gosen van Kip en Deliana zijn
vrouw hadden een zoon Roelof, die trouw-
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de met een dochter van Peter Aartsz en
Katrijn, een vermogend echtpaar in
Amersfoort. De verwantschap tussen Go-
sen Willemsz van Kip en Dirk Willemsz
van Kip blijkt in 't geheel niet in 436-1, is
slechts te veronderstellen, en wordt aanne-
melijker uit R.A. 436-2.

8 GAA, inv. 35, deel 1533-1535.
9 GAA, inv. 35, deel 1492-1509, fol. 239.

De erfgenamen en nagelaten kinderen van
Dirk van Kip bedanken Herbert, Dirk van
Kip's weduwe, voor goede betaling, hen
aangekomen en bestorven van Dirk van
Kip, hun vader. 1509. Her(i)bert is kenne-
lijk hertrouwd met Thonis Quinck.

10 W. F. N. van Rootselaar, Amersfoort; ge-
schiedkundige bijzonderheden. 2 dln.
Amersfoort 1897-1898 huisgeld: Ie bun-
del, pag. 118-153. Deel 2, blz. 30 e.v.

11 R.A. 436-1, 1502, 28 april (6a post Geor-
g'O-

12 Res. boek, deel 1526-1532, A.
13 R.A. 436-3, fol. 93v, 4 jan. 1544.
'4 R.A. 436-3, fol. 203v.
15 R.A. 472-2.
16 Weeskamer Amersfoort 7-1, fol. 239v.
17 R.A. 428-1, 4 mei 1547. Civiele processen.

Huich Berntsz contra Huich Aartsz over
de 50 gouden gulden met bed, beloofd
door Huich Aartsz aan Huich Berntsz bij
huwelijk met zijn dochter.

18 R.A. 436-8.
19 Res. boek, deel 1580, 1586.
20 R.A. 436-9.
21 Res. boek, deel 1586-1589.
22 R.A. 188-14, 31 juli 1594. Met dank aan

ds. M. S. F. Kemp te Groningen.
23 R.A. 436-10.
24 l d .
25 ld, deel 11.
26 a. W. A. G. Perks, Zes eeuwen molens in

Utrecht. Utrecht, enz., 1974. Zie onder
molen „De Cruyp" en „De Rijnmolen"
(De Hoop).
b. idem, correspondentie nov. 1972.

27 R.A. 436-22,25.5.1653.
28 R.A. 436-25,29.3.1664.
29 Not.arch. AT015 bOlO, 6.10.1685.
30 Not.arch. AT 015 bO13, 22.3.1691.
31 Not. arch. AT026 dOOl, 13.11.1710.
32 Not. arch. AT 013 b004, 6.6.1704.
33 Not. arch. AT 025 a003, 13.11.1711.
34 Not. arch. AT030aOOl, 30.3.1713.
35 Not. arch. AT 028 b003, 7.4.1713.
36 Not. arch. AT016 a007, 21.4.1713.
37 Not. arch. AT030a001, 30.4.1713.
38 N o t . a r c h . A T 0 3 0 bOOl, 13 .5 .1713 .
39 No t . a rch . ( J o h . v. I n g e n ) , 1674-2, fol. 262

vso, 16.7.1622.
40 W e e s k a m e r A m e r s f o o r t , 7-3, fol. 210-212,

4.6.1627.

41 R . A . 407-14, 8.9.1617.
42 R.A. 436-15, 13.6.1622.
43 a. Amersfoort, Kohieren v. h. huishoud-

geld, 2333,2334.
b. R.A. 1674-11, fol. 114, 18.2.1621.

44 a. R.A. 1674-11, fol. 187,23.11.1621.
b. R.A. 407-14, Informacieboek,
6.10.1621.

45 R.A. 436-22,25.5.1653.
46 Not . arch. A T 002 b004, 8.3.1640.
47 a. R.A. 842-2, Loefs gerecht van Ruwiel,

27.9.1694.
b. Not.. arch. (W. Visscher), 1682-7,
12.8.1685.

48 R.A. 465-1,13.1.1740.
49 Gens Nostra, Jg. 24, febr. 1969.
50 Not. arch. Kortenhoef (E. Mooij), 3032,

fol. 51vso, 18.4.1721.
51 Not. arch. AT005b002, 15.1.1631.
52 Weeskamer Amersfoort, 1-1.
53 R.A. 463-1,6.5.1665.
54 Not. arch. AT016a004, 13.7.1695.
55 N o t . a r ch . A T O 1 6 b O O 5 , 8 .11 .1696.
56 Not. arch. ATO16dOO5, 15.12.1699.
57 Flehite, Jg. 16, nr. 1, pag. 5 e.v.
58 Not. arch. AT012b004, 11.5.1699.
59 Not. arch. AT015a006,24.7.1690.
60 R.A. 436-31, fol. 199,4.5.1715.
61 Eemlandse Klappers, I, pag. 87.
62 Not. arch. AT 012 a002, fol. 88,

26.2.1680.
« Not. arch. AT 016 a007, fol. 17,7.6.1706.
64 N o t . a r c h . A T 0 1 2 dOOl, 27 .1 .1699 .
65 Not. arch. AT016a005, 4.6.1698.
66 E. J. Demoed. In een lieflijk landschap.

Wandelingen door de historie van Maarn,
Doorn, Langbroek, Cothen, Leersum en
Amerongen. Zaltbommel, 1974, pag. 26.

67 N o t . a r ch . A T 0 2 7 bOOl, 2 3 . 7 . 1 7 1 1 .
68 A. Veldhuizen. Hoevelaken 1132-1982.

Hoevelaken, 1982, pag. 77.
69 Not. arch. (E. Harthoorn), 12.9.1715.
70 R.A. 422-2, 30.11.1718.
71 Not. arch. AT027b002, 7.3.1718.
72 Not. arch. AT028b005. 7.7.1719.
73 R.A. Harderwijk, 152, fol. 135,29.8.1740.
74 R.A. 436-11, 9.5.1597. Maes Goertsz,

Cornelis Goertsz, Aelt Aeltsz, Pouls
Goertsz won. te Utrecht, de mombers
Maes Goertsz en Poul Claesz van Goort
Jacobsz, onmondige zoon van Jacob
Goortsz, transporteren twee cameren mit-
ten hoff ende hoffstede etc. opten hoeck
bij Sint Jans put aan Maes Thomas en
Aeltgen sijn huijsfrou. Maes. Cornelis.
Pouls en Jacob Goertsz zullen broers van
Marrichgen Goorts zijn.

75 a. J. D. H. v.d. Neut, Vergane Glorie.
Amersfoorts Molenhoek. Amersfoortse
Courant, 31.5.1979.
b. idem. correspondentie maart 1970.
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LOOGEN

V/l 16

LOOCH
WOUTERS V.

RUYTEN-
BEECK

koper huis in St.
Jorisbruggen Ie

Amersfoort
(19.9.1606).
beleend met
halve goed
Rutenbeeck

onder Leusden

V/2

NEELTJE
THOENIS

verkoopt samen
met haar man

huis te
Amersfoort
(13.1.1609)

V/3

LUCAS(DE)
VRIES (FRIESE)

schepen (1620.
1622-1632. 1636-

1637) Ticl.
burgemeester

(1621. 1633-1634,
1642), ald.

t Tic! 9.10.1642

HADEWICH
FOYERT

dr. v. Jan
Corn.zn. en

Rickland v. d.
Steenhuys

schenkt/ 1000,-
aan haar

schoonzoon
E(y)singa

(21.11.1648)

tna21.tl.1648

CB voor 3.3.1609

V/5 2(1

JANV.
DOMPSELAER

zn. v. Ryckertcn
Gerbcrich Wil-
lemsdr. v. Ginc-

kel
eigenaar v.

d.Voorslach. in
't Mennicklaer,
Sporlcr onder

Ede en
Nusschoten

t tussen 1623-
1625

V/6

JUTGEN V.
ESTVELT

t vóór 25.10.1625

22

EVERT V.
DOMPSELAER

zn. v. Jan Evcrts
en Jacoba v.

Dompsclacr v.
Schothorst
eigenaar v.

Estvclt

V/8

CERHARDA V.
OMMEREN

dr. v. Wijnand en
Alcid v. Dcclen

CD(huw. voorw. 15.3) 1601

IV/1

AERT LOOGEN V.
RUYTENBEECK

brouwer te Amersfoort,
raad (1652) ald., luit.-

schout (1664)

*ca. 1610
t na 5.12.1660

1V/2

ELISABETH DE VRIES
(FRIESE)

*Tielca. 1610
t voor 23.2.1659

IV/3 10

DIRCK V.
DOMPSELAER

(verm. 1630-1674)

' Barneveld ca. 1610
t na 1.12.1674

IV/4 11

ANNA V. DOMPSELAER

erfdr. van half Schothorst
en half Estveld

* 1610
t vóór 13.6.1663

o.tr./OD Tiel/Amersfoort 9/29.8.1634 o.tr./OD Barneveld/Kootwijk 26.4/18.5.1646

III/I

ANTHONY LOOGEN JUDITH VAN DOMPSELAER

raad (1673-1701) te Amersfoort, schepen (1683-1707),
weesmeester (1682-1690)

* Amersfoort ca. 1635
t Amersfoort 4.9.1707

GD (2) Amersfoort 17.1.1684

.Barneveld 3.1.1647
t vóór 25.2.1691

II/I

Mr. DIRCK LOOGEN
raad (1708 e.v.) te Amersfoort, schepen (1712 e.v.) en burgemeester (1722-1760) ald.,

weesmeester (1717-1725), regent St. Joriskerk (1732) en regent Blocklands Gasthuis, ald.

.Amersfoort 30.11.1684 t Amersfoort 14.6.1767
GD (3) Amersfoort

ANNA LUC

.Amersfoort 18.7.1724
Samenstelling: C. E. G. ten Houte de Lange
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NEANDER DUISCHEN KNIPPING . SPANNHAKE TAETSVAN VAN OYE RUYSCH TOT VAN DER
AMERONGEN DEN ENGH MUELEN

V/9 24

DS. JOACHIM
NEANDER

dr. v. ds.
Joachim Nie-

mann alias Ncan-
dcr

pred. Lengerich
(Tccklenburg

1613-1633).
(Bcnthcim 1633-
1638).(Lochcm

1638-1651)
•Stade ca. 1583

t na 1650

V/K) 25

ANNA
DUISCHEN

IV/5 12

PROF. JOHANN
JOACHIM NEANDER

leraar derde klasse v. h.
Padagogium ald.,

hoogleraar 1636-1666 a. h.
Gymnasium Illustre

Bremen
* Lengerich (Tecklenburg)

12.5.1614

V/l 1 26

PROF.
CHRISTOPH

KNIPPING

musicus, kantor
en leraar vierde

klasse a.h.
gymnasium
Illustre te
Bremen

* Bremen
16.7.1596 -

t / o Brcmcn
(O.L. Vr. Khf.)

3/7.11.1654

V/12 27

CHRISTINE
SPANNHAKE

dr. v. ds. Bur-
chard en Ilsabe

Wichmann

* Nienburg a/d
Weser 1584
t Brcmcn
19.11.1663

OD 20.6.1619

IV/6 13

KATHARINA KNIPPING

* in of na 1621

t/D Bremen O.L V. Khf.) ( 2 ) B ] g Q mg

16/20.2.1666 ^ v M D l t - " l c " io.^.iut7
UI/3 6

DS. CHRISTOPHORUS NEANDER

theol. stud. gymnasium Illustre te Bremen (1669), pred.
Varik (1685), Sluis (1685-1692), Amersfoort (1692),

emeritus (1720)
„Bremen (O.L. Vr.Kerk)24.5.1652

t Amersfoort 4.11.1723
GD Utrecht

n/2

V/13 28

ADRIAEN
TAETS V.

AMERONGEN

zn. v. Jacob en
Christina Bloys v.

Treslong

• Utrecht 1584
t Rijnsburg

7.3.1639

V/14 29

MARGARETHA
V. OY(EN)

dr. v. Reynout en
Anna Bloys van

Treslong

* Leiden na 1581
t Rijnsburg
30.10.1631

OD Leiden 16,9.1614

IV/7 • 14

JACOB TAETS V.
AMERONGEN

raad (1672) te Utrecht,
schepen (1675-1684) ald.,
raad ter Admiraliteit van

Harlingen

* 1620
t /n Utrecht 12.6.1686

V/15 30

FREDERIK
RUYSCH

zn. v. Hugoen
Lucia van Eg-

mond van Mercn-
stein, hr. van den

Engh

• Utrecht 1610
t Utrecht
8.2.1677

V16 31

MARIA VAN
DER MUELEN

dr. v. Andriesen
Susannade Mala-

pert

* Bremen
3.5.1604

CE Utrecht 17.3.1626

IV/8 15

LUCIA RUYSCH TOT
DEN ENGH

Utrecht (Domkerk)
24.8.1627

(Domkerk)
CD (2) Utrecht 18.10.1661

m/4 7

ANNA LUCIA TAETS VAN
AMERONGEN

„Utrecht 22.4.1663
t /n Amersfoort (St. Janskerk) 24.10.1750

25.4.1685
3

MARIA CATHARINA NEANDER

„.Amersfoort 18.11.1692
26.8.1723

IA LOOGEN

t Amersfoort 15.8.1772

i

o.tr./GD Utrecht/Amersfoort 27.5/2.6.1748 ds. Cornelis Pieter Pronckert,
_ Utrecht 25.7.1722, pred. Woudenberg (1746-1768), Montfoort (1768), emeritus (1788),
t Utrecht 23.4.1793, zn. van Jan Carel Pronckert en Antonetta van Strabeeck

t Naarden 10.4.1807
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ZESTIEN KWARTIEREN VAN DE AMERSFOORTSE
BURGEMEESTERSDOCHTER ANNA LUCIA LOOGEN

(1724-1807)

Inleiding

Ter gelegenheid van de uitgave van dit nummer van Gens Nostra leek het
mij aardig de kwartierstaat van een Amersfoortse voormoeder te publice-
ren. Alhoewel er verspreid in de genealogische litteratuur heel wat aankno-
pingspunten te vinden zijn werden de onderhavige gegevens nimmer in deze
samenhang openbaar gemaakt.

Deze kwartierstaat Loogen geeft een gevarieerd beeld te zien, wat be-
treft de geografische spreiding der voorouders. Niet slechts Amersfoorters,
doch ook Duitsers en Hollanders treden op. Sociaal gezien is het beeld
daarentegen vrij homogeen te noemen. Zo te zien behoren alle kwartieren
tot de bovenlaag van de bevolking toentertijd. De parentatie tussen de
kwartieren 4 en 8/9 staat niet voor 100% vast.

Zowel via de kwartieren Taets van Amerongen-van Oyen als via de kwar-
tieren Ruysch-van Egmond van Merenstein stamt de kwartierdraagster af
van Karel de Grote.

Een aardige bijzonderheid. Het Neanderthal nabij Dusseldorp (BRD)
werd genoemd naar de bekende dichter ds. Joachim Neander (1650-1680),
broeder van ds. Christophorus Neander (nr. 6 van de kwartierstaat). Indi-
rect heeft derhalve de prehistorische mens, bekend onder de naam Nean-
derthaler, zijn naam aan het geslacht Neander te danken. Een en ander ont-
leen ik aan het artikel met betrekking tot dit geslacht, in De Nederlandsche
Leeuw, 1960 kol. 23.

Tenslotte wil ik graag op deze plaats mijn dank uitspreken voor de
waardevolle bijdragen aan de nu volgende kwartierstaat, die mij door jhr.
F. G. L. O. van Kretschmar welwillend ter beschikking werden gesteld.

C. E. G. TEN HOUTE DE LANGE

Aantekeningen bij de kwartieren

1. Anna Lucia Loogen. Wapenheraut 1917.
2. Mr. Dirck Loogen. Hem werd 26.11.1758 een feestmaal aangeboden t.g.v. zijn 50-jarig

jubileum als regent van de stad Amersfoort. Hij tr. (1) Amersfoort 6.2.1711 Elsabea van
Beeftingh, ged. Amersfoort 1.6.1684, overl. ald. 28.10.1716, dr. van Gerrit van Beeftingh
en Reijertje Craanen; tr. (2) Amersfoort 3.5.1721 Geertruyd Methorsi, ged. Deventer
23.1.1694, overl. ald. 19.9.1722, dr. van Dirk Methorst en Hermina Hermsz. Ned. Leeuw
1944, kol. 34 e.v.; Ned. Patr. 16 en 45.

3. Maria Catharina Neander. Ned. Leeuw 1960.
4. Antony Loogen, tr. (1) Amersfoort 20.11.1662 Christina Marlens. (Zij was tevoren als jd.

van Amersfoort ald. gehuwd 11.6.1657 met Christiaan Zeebeeck, jm. van Amersfoort);
otr./tr. (3) Arnhem-Oosterbeek/Amersfoort 4.12.1695 Magdalena van Ruyven. Ned.
Leeuw 1944, kol. 34 en 1953, kol. 285.
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5. Judith van Dompselaer. Op 25.2.1691 sluit haar weduwnaar de weeskamer uit n.a.v. een
acte van not. Bart. Hagen, dd. 4.12.1690.

6. Ds. Christophorus Neunder. Ned. Leeuw 1960.
8. Aert (Arent of Arnolcl) Loogen (Loocluz) van Ruytenbeeck. Hij sluit de weeskamer uit

23.2.1659 n.a.v. een acte van not. Dirck Mattheusz, dd. 5.12.1650; tr. (2) Leusden
22.7.1660 Reijntje Thomas, jd. van Haarlem. Ned. Leeuw 1953, kol. 223.

10. Dirck van Dompselaer. Ned. Patr. 5.
12. Prof. Johann Joachim Neander. Doopdatum bekend door diens necrologie. Sedert

9.12.1636 hoogleraar; tr. (1) Bremen 7.1.1642 Maria Koch, wed. van ds. Meinhard Mei-
ners. Ned. Leeuw 1960.

14. Jacob Taets van Amerongen, tr. (1) Utrecht 26.4.1648 Anna van Rijsenburch, overl. ald.
1.1.1660, dr. van Gerrit van Rijsenburch en Maria Pijnssen van der Aa.

16. Looch Wouters van Ruytenbeeck. Ned. Leeuw 1953, kol. 334.
18. Lucas (de) Vries (Fries(e)). Jaarb. Centr. Bur. v. Geneal. 1951, p.63.
19. Hadewych Foyert. Jaarb. Centr. Bur. v. Geneal. 1949, p.89; 1951, p.63.
20. Jan van Dompselaer erft alle goederen van zijn ouders; vermeld met echtgenote in 1616 en

1623. Zijn vader was eigenaar van Nusschoten.
22. Even van Dompselaer erft van zijn ouders Estvelt, alsmede een jaarrente uit Schothorst.

Ned. Leeuw 1962, kol. 278.
24. Ds. Joachim Neander. Zijn moeder was wed. van ds. Joachim Froelich.
25. Anna Duischen was mogelijk afkomstig uit Zutphen, maar aldaar niet gevonden.
26. Prof. Chrisloph Knipping, bezat een vicarie en werd in 1643 Senior der vicarieën van St.

Angarius te Bremen. Ned. Leeuw 1960, kol. 22.
28. Adriaen Taets van Amerongen. Ned. Adelsboek 1952, p. 267.
30. Frederik Ruysch. Zijn vader was raad-ordinaris van het Hof van Holland te Dordrecht.

Ned. Leeuw 1916, kol. 220, 221; Genealogie der Heren en Graven van Egmond, p. 82.
31. Maria van der Muelen. Haar vader was heer van Ranst en Milligen.

Aantekeningen bij de wapens

Loogen: In blauw twee degens op een derde degen gekruist; lemmet zilver, gevest goud. Ned.
Leeuw LX (1944), p. 199.
De Vries (Friese): In goud drie zwarte berenagels (2, 1). Wapenboeken der Gelders-Overijssel-
se studentenverenigingen, p. 193.
Foyert: In zilver drie zwarte vogels (2, 1). Wapenboek Gelders-Overijsselse Studentenvereni-
gingen, pag. 129.
Van Dompselaer: In zilver een rood ankerkruis. Ned. Patr. 5.
Van Estvelt: In rood een zilver ankerkruis. Wapenb. der Gelders-Overijsselse Studentenvere-
nigingen, pag. 40.
Van Ommeren: In goud drie, boven elkaar geplaatste, gaande, aanziende zwarte leeuwen, ge-
kroond van goud, roodgetongd en genageld.
Neander: In zilver een lelie met druivetrossen van blauw; de druivetrossen diagonaalsgewijze
ontspruitende aan de voetbladeren van de lelie. De kleuren ook: in blauw een zilveren lelie
met rode druivetrossen. Ned. Leeuw 1960, kol. 19.
Knipping: Een hand en beklede arm uitkomende uit een wolk uitgaande van de rechter schild-
rand, duim en wijsvinger een ring vormende, ofwel licht „knijpend". Kleuren onbekend. Ned.
Leeuw 1960, kol. 22. N.B. Rietstap geeft nog een ander wapen op de naam Knipping.
Spannhake: In zilver een blauwe spanhaak. Kenfenheuer, Sammlung deutscher Wappenvor-1

kommen.
Taets van Amerongen: In zilver een rode dwarsbalk. Ned. Adelsboek 1952.
Van Oy(e(n)): In zilver drie rode rozen (2, 1). Kwartierwapen op rouwbord van Christina
Taets van Amerongen (1627-1686), wed. van mr. Johan Strick van Linschoten.
Ruysch tot den Eng: In rood een gouden St. Andrieskruis. Ned. Patr. 62 (1976), Ned. Leeuw
1916, kol. 220e.v.
Van der Muelen: In blauw vier gouden molenwieken, schuinkruislings geplaatst en in een zilve-
ren hartschild een zwarte uitgerukte dorre boom. Ned. Patr. 1955.
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DE GLYNT

Van het Amersfoorter burgemeesterskussen naar de Brabantse klei'

I. Hendrik ~N.tr.NN.
Uit dit huwelijk:

1. Bartholomeus, volgt II.
2. Gheraerdt Henricxs van de Glyndt, door Bartholomeus 23.12.1597 in tes-

tament als broer genoemd.
3. Dirxken Henricks van de Glyndt, tr. Henrick Schut.

Zij is getuige bij de doop op 9.1.1584 van dochter van 1-1; 30.3.16212 Joannes van Toll
dr. in de med. te Brussel ontvangt van Henrick de Glyndt synen neve als enig geïn-
stitueerde erfgenaam van Dirckgen Henricx van de Glyndt zaliger zijne moeye, het le-
gaat van 1000 car. gld. hem toegekend bij testament van wijlen D. H. van de Glyndt,
weduwe Henrick Schut zijne moeye; zij laat goederen in Gelderland na.
Op 5.5.16223 machtigen Thomas Leenderts Bieshoven en Cecilia de Glyndt Niclaes van
Geyn s.secretaris tot Utrecht, hun zwager en Wouter Buys, rentmeester van de vrou-
wenconvente te Amersfoort en Pr. Valckenaer hare neven om te compareren voor het
gerecht van Barneveld in Gelderland om aan Henrick, hun broer en zwager, over te
dragen hun gedeelte in 't erff genaemt de Glyndt gelegen in 't carspel van Barneveld,
geërfd van hun moeye Dirxken Henricks van de Glyndt, weduwe Henrick Schut.
Op 18.9.16254 geeft dEers. Henrick de Glyndt volmacht op dEersame Niclaes van
Geyn lieutenant schout der stad Utrecht om te arresteren de persoon van Egbert Jans
van Langeler wonende in Gelderland om te bekomen afrekening als enig geïnstitueerde
erfgenaam van moei Dircken Hendricx van de Glyndt.

4. dochter, tr. Van Toll.
Zoon Johannes is neve van de kinderen van 1-1 en tantezegger van 1-3; 30.3.16212 Joan-
nes van Toll, dr. in de med. te Brussel pro se en voor zijn huysvrouw daer hij geboorte
bij heeft, geeft volmacht op Jacob Vlugh zijn neve borger tot Amersfoort om te trans-
porteren op Wouter Buys synen neve mede borger tot Amersfoort % in grond onder
Bunschoten, aen de Berghe bij Amersfoort en aen de oude graft by Amersfoort, waar-
van de kinderen van Wouter Buys reeds het 'A hebben;
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5. dochter, tr. Claes Buys.
Zoon Wouter is neve van zoon 1-4 en kinderen 1-1; 14.2.16265 Henrik de Glynt geeft
volmacht op Jacob Wilms van Schoonhoven openbaar notaris te Amersfoort synen neve
om te verkopen sulcke graefsteden als hij tot Amersfoort in de St Joriskerke en elders
heeft liggen.

II. Bartholomeus de Glynt, overl. tussen 2.1 en 7.10.16066, was 9.1.1584
burgemeester van Amersfoort, trad (WR 8 dd. 26.6.1585) 4.5.1585 qq op,
dit betekent: als rentmeester van de Heijningen, tr. Aeltken Meijn(t)s Claes-
sendochter, overl. tussen 6 en 20.3.1602, dr. van Meijns Claessen en Gheer-
truijdt.

De polder de Heiningen was toen pas ingepolderd en omvatte kavels, welke op één na
verkocht waren/werden — o.i. was dit baantje geen rijkmakertje. Welk drama aan deze
verandering van positie ten grondslag lag blijkt uit Brabantse papieren niet, maar veel-
betekenend is de verklaring, welke in september 1586 werd afgelegd „dat Ghovert
Hendriks Elenbaas heeft gezegd tegen Bartholomeus de Glyndt dat hij calis met wyff
ende kynderen op t landt was gecomen hebbende dunne kaecken ende scherpe tanden
ende dat dye dicwils op te houve van Hendrick van Dycke quamen hem affeten zijn
melck, boter ende kase7.
In het testament van 23.12.1597 noemt Aeltken haar moeder Gheertruydt Meyns
Claessen weduwe en haar neef Goordt Ghoordts Bosch; daar zegt zij, dat zij een tiende
heeft in drie partijen op t Hogeland buyten Amersfoort. Op 20.3.16028 sluit Bartholo-
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meus een accoord met zijn zoon Henrik over de tiende die hem zijn moeder na testa-
ment van maart 1601 metter dood geruymdt heeft buyten Amersfoort — Bartholomeus
zal deze tiende verkopen, een derde krijgt Henrik, twee derden krijgen zijn vijf zusters
Jacobmyntje, Judit, Cecilia, Geertruid en Marieke.
Op 6.5.16209 geeft deersame Henrik de Glyndt borgemeester machtiging aan deers.
Wouter Buys rentmr. van de Vrouwenconventen tot Amersfoort om aan jonker Willem
Pijnsse van der Aa en Willem Dimmer stadhouder en greffier van den Leenhove van
IJsselsteyn (van SVG de Prince van Orange als baron ende heer van IJsselsteyn), uit
zijn naam bekend te maken het leen gen. het Heethaer en de Lange Noorder Enge ge-
legen onder de Stouttenborchse Leenen, op hem bij dode van syn moeder gedevolveerd
ende behoorlyke en gewoonlyke eed daertoe te doen.
Op 2.11.162610 geeft Henrick last aan Jacob Willems van Schoonhoven, burger en nota-
ris te Amersfoort om uit zijn naam aan Nicolaes van Geyn lieutenant-schout te Utrecht
op te dragen een zesde in zes dammaten te Bunschoten te Velde, een zesde in vier dito
dammaten, eenzesde in zes dammaten in den Hout (gemeen met zes dammaten van N.
Buys — zie bij 1-4).
Zijn nieuwe bestaan in Heiningen dankte Bartholomeus ongetwijfeld aan mr. Jasper
van Kinschot, die in die jaren carrière maakte in dienst van de Prins, en die in zijn testa-
ment" tot executeur aanwees „onse neven Pieter Jans Boogaert te Delft en Bartholo-
meus de Glynt of bij diens dood zijn zoon Hendrik", en die in 1596 voor zijn 6 septem-
ber in Den Haag geboren dochtertje Zegerken als peet uitnodigde B. de Glyndt rentmr.
van Heyningen.
De verwantschap zal niet lopen via mr. Jasper zelf, die in Turnhout uit een Turnhoutse
vader was geboren, maar via zijn 1578 gehuwde vrouw Josina Pijl, wier vader mr. Nico-
laes weliswaar in dienst van de markies van Bergen op Zoom was, doch wiens vader
Johan secretaris van Amersfoort geweest was, uit zijn huwelijk met Maria Claesd.
Moyen: Simon, Nicolaes, Dirkje en Geertruid (nonnen), Cornelia, geh. met Isaac van
Wael, Lysbet geh. met Ryk Willams Bosch12, Alydt en Petertje nalatende; de verwant-
schap kan net zo goed over Bartholomeus vrouw hebben gelopen.
Het echtpaar testeerde 23.12.1597 voor schepenen van Willemstad13; de vrouw alleen
6.3.1601; na haar dood contracteerde Bartholomeus 20.3.1602 met Henrick8; Bartholo-
meus nu rentmr. van S. Exc. domeynen slands van de Fijnaart en Heyningen, ziek, tes-
teerde 2.1.16066, waarbij hij verwijst naar de eerdere testamenten en het contract, me-
moreert dat nog geen kind getrouwd is, spreekt over een zilveren schaal gekomen van
Clara van Megen.
Hierna geeft 7.10.16066 Henrick de Glyndt tresorier pro se en susters allen erfgenamen
van wijlen Barth. machtiging op d'eersame Wouter Buys tresorier der stede Amersfoort
synen neve om aldaar landpacht en renten te innen; de eerbaere ende deughsaeme jon-
gedochteren Jacobmyntken, Judit, Celiken en Mayke de Glyndt bejaert synde, pro se
en voor Geertruyt (absent tot Amersfoort), allen kinderen van Bartholomeus bij juffr.
Aeltken Meyns, beide zaliger, treden op 26.9.161014.

Uit dit huwelijk:
1. Henrick, geb. oktober 1576, volgt III.
2. Jacobmyntke de Glyndt, overl. tussen 8.5.162415 en 16.3.1625, tr. Nico-

laas van Geyn:
Op 16.3.162516 geeft Thomas Bieshoven zijn huisvrouw deerbare Cecilia de Glyndt vol-
macht om te gaan naar Utrecht en daar van Nicolaes van Geyn te beuren alle wollen en
linnen clederen, juwelen en verdere nalatenschap door zijn huisvrouw Jacobmyntke de
Glyndt zaliger nagelaten en aan Cecilia bij testament gelegateerd; 3.11.1625'7 Henrik
Bartholomeusz. de Glyndt en Thomas Leendertsz. Bieshoven geh. met Cecilia B. de
Glyndt, erfgenamen van Jacobmine de Glyndt haerlieder suster, erkennen dat Nicolaes
van Geyn subst. schout der stad van Utrecht haer wedr., hun staet en inventaris heeft
overgeleverd en dat zij uitgekocht zijn en geven volmacht op Frederick Matthijsz. van
Lobbrecht, burger tot Utrecht, Jacob Willems van Schoonhoven burger en notaris te
Amersfoort en Jacob Ghijsbrechts tot Bunschoten daarom te handelen;.

3. Judit, 26.9.1610 bejaard.
4. Cecilia de Glyndt, tr. voor 5.5.1622 Thomas Lenaerts Bieshoven, wagen-
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maker, wedr. van Mayke Mertens, leeft nog 1.11.1636. Op 23.11.1637
treedt Johan Verschellen, man van Aletta de Glyndt, op als mede-erfge-
naam van Thomas en Cecilia beide zaliger18; uit dit huwelijk: Bartholo-
meus, ged. Willemstad 8.5.1624, doopgetuige: Jacobmyntke de Glyndt.

5. Geertruyt, is 26.9.1610 bejaert.
6. Maria, is 26.9.1610 bejaert.
7. Clemensgen, ged. Amersfoort (St Joriskerk) 9.1.1584.

(wordt voortgezet) J. L. RIJNDORP

Noten
1 Voor dit opstel is geen gebruik gemaakt

van Amersfoortse archivalia, hoofdzake-
lijk Willemstadse en bij latere generaties
ook wat Klundertse stukken leverden de
stof op, benevens de belangrijke in noot 11
te vinden familiegeschiedenis Van Kin-
schot.

2 Willemstad Oud. Rechtelijk Archief (ver-
der te noemen WR) 177 f. 114v.

3 WR 177 f.307v.
4 WR 177 f. 169.
5 WR 177f.251v.
6 Resp. WR 174 en WR 175.
7 WR9f,lv.
8 Los papier in WR 7, destijds tegenover

f.133.
9 WR 177 f.86.

10 WR 177 f.286.
11 Genealogische en Heraldische Bladen jg.

1910 f.177. Een „gelukkige" omstandig-
heid was, dat de rentmeester Cornelis van
der Heyden, die 5.8.1583 genoemd werd
penninckmeester van de nieuwe dijckagie
van de Heyneghen, voor 13.12.1584, toen

zijn erfenis verworpen werd, overleed
(WR 8). Als bijbaantje was Barth. de
Glyndt ook ontfangher van de penningen
ghedestineert tot de bouw van een nieuwe
kercke binnen dese stede (WR 10
12.6.1593).

'2 Nederl. Leeuw jg. 1953 k. 166.
13 Weeskamerregister Willemstad nr. 1.
14 Los papier in WR 175.
15 Doop Bartholomeus Bieshoven.
16 WR177f.l36v.
17 WR 177 f.242.
18 Resp. bijschriften bij WR 159 1.4.1628 en

bij acte tussen 22.7.1628 en 3.2.1629. WR
177 treden op Lenaert Thomasz. Biesho-
ven procureur tot Rotterdam en Joachim
Willems wagemaker alhier getr. met
Adriaentje Th. B. kinderen van Thomas
Lenaerts en wijlen Maycke Mertens
30.8.1617.

19 Rekening van rentmeester Frederik van
der Heyde over 1600, Nass.Domeinen
3869.

20 WR 10.
21 WR162.

EEN AMERSFOORTSE KOOPMAN

Deze koopman, in 1756 gedoopt als Joannes Henricus, wordt gewoonlijk
Hendrik Hamers genoemd en is op het einde van de 18e eeuw een vreemde-
ling in Amersfoort als hij zich daar als 30-jarige vestigt. Hendrik had even-
als vele familieleden en vrienden zijn geboortedorp Brunssum — waar geen
toekomst meer voor hen lag — verlaten, om in het voor zuiderlingen „rijke
noorden" een beter bestaan te vinden. Als kramers in garen, band, spelden
en naalden trokken deze Limburgers sedert 1780 naar Holland. In het begin
waren dit seizoentochten, die we achteraf verkenningstochten willen noe-
men, want eerst na verloop van tijd haalden de kramers hun vrouwen en
kinderen, voor zover deze niet mee op tocht gingen, op, om zich tenslotte in
het noorden blijvend te vestigen1.

Hendrik was de jongste zoon uit een groot landbouwersgezin van tien kinderen, waarvan er
twee jong stierven en een dochter bij de geboorte van haar eerste kind overleed. In het milieu
van kleine landbouwers was hij grootgebracht en had met broers en zusters onderwijs genoten,
zodat allen de schrijfkunst redelijk machtig waren.
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Omstreeks 1780 zijn alle kinderen reeds gehuwd en het een na het andere gezin vestigt zich
in het noorden. Als eersten vertrekken Hendriks zusters Geertrui en Catharina, die respectie-
velijk met de gebroeders Johannes en Cerard Nijssen gehuwd waren naar Alkmaar en daarna
Anna, gehuwd met Peter Nauts, naar Hilversum. Hendrik is de eerste broer die in 1786 het
voorbeeld van zijn zwagers volgt. Zijn broer Johannes vestigt zich een jaar later te Franeker,

Voorzijde van de aanvrage van Hendrik Hamers lot vestiging in Amersfoort en het verkrijgen
van het burgerrecht van deze stad met marginale aantekeningen van de commissie en het stads-

bestuur.

192



broer Pieter — rechtstreeks voorvader van de auteur van dit artikel — in 1792 te Sneek en
broer Matthijs vertrekt in 1795, twee jaar na het overlijden van zijn moeder, eveneens naar
Hilversum. Of er nog één van de kinderen bij het overlijden van hun 85-jarige vader in 1800 te
Brunssum aanwezig is geweest, valt te betwijfelen.

Hendrik nam deel aan verschillende van deze seizoentochten, o.a. in 1783. Hij is dan al ge-
huwd met de iets jongere Antje Vreuls {Freuls), geboortig van Merkelbeek waar het echtpaar
ook twee kinderen krijgt. Het derde kind wordt in januari 1786 te Brunssum gedoopt. Doch in
de zomer van 1785, als zijn vrouw van dit kind zwanger is, vertoeft Hendrik te Amersfoort
waar hij van Jan van de Posthoorn een huis koopt aan de oostzijde van de Zevenhuizen naast
het huis De Osch op de hoek van de Langestraat2. In de winter is hij dan weer in Brunssum bij
de geboorte en zijn besluit ligt vast om in het voorjaar met zijn vrouw en drie kinderen het huis
te Amersfoort te gaan betrekken. De tocht wordt ondernomen: niet zo eenvoudig met twee
kleuters en een pasgeborene. Zij lieten zich per schip vervoeren, de Maas af, via binnenwate-
ren, Amsterdam, Zuiderzee, de Eem op naar hun nieuwe woonplaats. Hij betrekt het huis en
verzoekt in juli 1786 zich te mogen vestigen en om het burgerschap van Amersfoort. Daarover
wordt positief beslist3.

Met zijn mars op de rug, trekt hij daarna met Amersfoort als centrum, rond, als „inlandsen
kramer" met garen, band, spelden en naalden — precies zoals zijn broers in Friesland — ter-
wijl zijn vrouw de winkel drijft. Blijkens de later te vorderen gelden voor geleverde waren,
wonen zijn klanten te Achterveld, Hoevelaken, Soest, Hoogland, Scherpenzeel, Renswoude,
Nijkerk, Eemnes, Woudenberg, Baarn, Bameveld en Veenendaal. Deze wijze van kramerij
zal hij tot aan zijn dood toe volhouden.

Nog binnen het jaar na vestiging maken hij en zijn vrouw hun testament4, juist een maand
voor de geboorte van een zoontje dat jong sterft. Nadien brengt Antje Freuls nog acht kinde-
ren ter wereld, zodat zij er twaalf zou kunnen hebben, ware het niet dat het oudste dochtertje
op 10-jarige leeftijd overlijdt en in 1795 kort na elkander twee zoontjes, een van 5 jaar en een
van enkele maanden oud, sterven. Later overlijdt nog een zoontje zeer jong. Van al haar kin-
deren behalen zeven de huwbare leeftijd, krijgen onderwijs en leerden het schrijven.

Niet alleen het gezin, ook de zaken blijken zich uit te breiden. Hendrik wordt in 1793 aange-
slagen voor de Liberale Gift en dan is bij het gezin al een „meid" in huis. Het huis is dat jaar
genummerd 1215. In 1795, dan aangeduid Bloemendaal 486, wordt het bewoond door vier per-
sonen, waarschijnlijk alleen geteld vanaf een bepaalde leeftijd6. Hij heeft in deze tijd zijn oog
laten vallen op een pand schuin tegenover zijn woning, nl. dat aan de andere zijde van de Ze-
venhuizen op de hoek van de Langestraat staat en vastgelegd wordt als nr. 424. Hij laat op 27
mei 1796 een voorlopig koopcontract opstellen; 20 november wordt de koop gesloten en drie
dagen later geregistreerd7.

In tegenstelling met het eerste huis, heeft dit pand een echte winkelruimte en verschillende
kamers. Op de begane grond een woonkamer met bedstede, die door het venster met 2 glas-
gordijntjes uitzicht geeft op de Zevenhuizen. Aan de zijde van de Langestraat een kamertje
met een raam, dat later als kantoortje dienst zal doen. Voorts het „pothuis" of keuken en een
behoorlijke kelder. Op de bovenverdieping zijn twee kamers; één ziet door een raam met 12
glasgordijntjes uit op de Langstraat, en de ander op de Zevenhuizen. Daarboven is een zolder-
kamertje, zolder en vliering. In dit pand zullen ook de weefgetouwen hebben gestaan waaraan
de gezinsleden ongetwijfeld hebben gewerkt, omdat door de vaste vestiging Hendrik gro-
tendeels verstoken bleef van de produkten van huisnijverheid die de bewoners van Brunssum
en omgeving 's winters vervaardigen.

Hendrik — burger van Amersfoort — heeft zich niet met politiek ingelaten. Bij de Liberale
Gift, ingesteld om de Fransen te weren, heeft hij de vereiste eed gedaan, maar als het getij
keert en in 1795/96 de Bataafse Republiek haar vormen begint te krijgen, wordt hij als stem-
hebbende burger vermeld8 en een jaar later als stemplichtige9. Ook later, o.a. in 1803, staat hij
in het Nationaal Stemregister10.

De geboorte van het twaalfde kind dat Antje Freuls ter wereld brengt wordt voor het gezin
fataal. Nadat op 23 november 1800 hun dochtertje Caecilia Maria geboren is, overlijdt op 5
december de moeder. Ze wordt de 9de ten grave gedragen. Een slag voor Hendrik en de kin-
deren. Het kind blijft leven en wordt tot aan haar huwelijk, naar haar moeder Antje genoemd.

Hendrik blijft achter met zeven kinderen, de oudste 16 jaar, de jongste nog maar enkele we-
ken oud. Het tekent hem als een doortastend man, dat hij onmiddellijk gezorgd heeft voor een
nieuwe moeder voor zijn kinderen, want na 1 Vi maand gaat hij in ondertrouw en op 7 februari
1801, twee maanden na het overlijden .van zijn vrouw, trouwt hij. Nu is het niet duidelijk of
Hendrik wel de zaken heeft afgewikkeld ten aanzien van zijn kinderen die recht hebben op een
deel van de nalatenschap van hun moeder. Evenmin of een inventaris is opgemaakt van de ge-
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zamenlijke roerende en onroerende goederen. Dit komt omdat de minuten van zijn notaris Jo-
hannes van Zon niet geheel bewaard gebleven zijn". Eerst veel later toont hij op 2 juli 1802 bij
de Weeskamer het gezamenlijke testament van 178712 van hem en zijn eerste vrouw.

Wel heeft hij tijdig met zijn toekomstige echtgenote de huwelijksvoorwaarden laten opstel-
len, nl. op 29 januari 1801 voor genoemde notaris. Zij huwen buiten gemeenschap van goede-
ren maar in gemeenschap van winst en verlies13.

De nieuwe moeder voor de kinderen is Catharina Kirchner, 9 jaar jonger dan haar man en
weduwe van Jacob van Geelen. Ze was te Sluis geboren en zou afkomstig zijn uit een Weens
geslacht van militairen. Haar ouders waren reeds overleden toen zij in 1798 te Amersfoort
voor de eerste maal huwde met Jacob van Geelen. Als ze met Hendrik huwt is ze 35 jaar. Ze
brengt twee kinderen ter wereld, die bij hun geboorte al in een ander milieu verkeren dan hun
halfbroers en -zusters. Catharina Kirchner moet niet onbemiddeld geweest zijn. Het huishou-
den draait weer. Catharina zorgt voor de winkel. Hendrik trekt er vaak op uit om inkopen te
doen en om de produkten in de omgeving bij de boeren af te zetten. Enkele zonen verlaten het
huis en de zaken blijken goed te gaan, vooral na 1805. Hendrik belegt zijn geld door stukken
land in de omgeving van de stad te kopen14.

De hoekwoning op de Zevenhuizen-Langestraat wordt in die tijd ook te klein voor het gezin
en het zich uitbreidend bedrijf. Hij koopt daarom op 2 mei 1807 het naastgelegen pand aan de
Langestraat (Bloemendaal nr. 425)15. De percelen grond verpacht hij en brengen jaarlijks aar-
dige bedragen binnen. Zodoende kan hij ook in 1815 een hypotheek verlenen van ƒ 5.000,—
op de hofstede Strijthorst met alles wat er toe behoort, eigendom van de landbouwer Wouter
Mastenbroek16. Op 15 februari 1820 laat Hendriks vrouw een testament maken, waarbij haar
man van al haar goederen het vruchtgebruik krijgt. Eerst op 21 juni van dat jaar maakt Hen-
drik zijn testament, waarin hij vastlegt dat al zijn bezittingen gezamenlijk onder zijn kinderen

ST.JOR'ISKERK

De panden aan de Zevenhuizen, Langeslraat en Nieuwstraat, welke in het bezit zijn geweest van
Hendrik Hamers, diens zoon Peter Joseph en de kleinkinderen.
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moeten worden verdeeld, maar dat zijn jongste zoon Pieter Joseph als eerste in aanmerking
komt voor het pand aan de Zevenhuizen. Een half jaar later, op 28 januari 1821, sterft Hen-
drik in dat huis.

De inventaris van alle bezittingen wordt opgemaakt en hieruit komt de welstand van het
echtpaar naar voren. In het bijzonder laat deze zien in welke goederen Hendrik heeft gehan-
deld, waaronder een specifiek Amersfoorts produkt: „Amersfoorts of Marseilles", een bepaald
soort stof. Ook handelsconnecties met verre familieleden blijken eruit.

%* Heden overleed, na voorzien te zijn van.de Hei-
lige Sacramenten onzer Moeder de Heilige Kerk , aan een
langzaam, verval in krachten, in den ouderdom van 64,
jaren eri 11 maande», mijn hartelijk geliefde Mn:i, JO-
I1ANNES HENDHIKÜS •HAjyTE.RS", met wienik twirt*'
Ug jaren in een aidergenoesliikfle.' Echt moirc vereempyf-
ztiii, fhiartclijk valt rriïj en mijne Kinderen dit. verlies.,
daar ik in hem den beste Keclicgenoot en de laacftc den
bia^tltcn Vader verliezen.

A M E R S F O O R T , M. C: J. KIRCHNER,-
den 29 Janunrij 1821. Wed. Hamen:-

mede uit Naam mijner, hinderen

De afwikkeling van de nalatenschap is een langdurige zaak geworden.
Tussen de kinderen uit het eerste en die uit het tweede huwelijk, aan welke
zijde zich ook de weduwe schaart, beginnen spanningen op te treden: vooral
nadat men vindt dat de weduwe de afwikkeling tegenwerkt. Tenslotte ko-
pen de kinderen uit het eerste huwelijk, van wie er nu nog slechts vier le-
ven, zich uit de erfenis. Nog in 1845 is de afwikkeling niet geheel rond als
Maria Catharina Josepha Kirchner op bijna 82-jarige leeftijd te Amersfoort
overlijdt.

BID VOOK DK ZIEL
VAN ZALIGER

CE0IL1A MARIA HAMERS,
HUI3VB.OUW VAN

GEORGÏUS JOSEPHUS VAN DER HEIJDEN.
Overleden den 7 Julij 1850 te Castricum, in den'ouder-

dom van 55 jaar en ruim 7 maanden en begraven den •
10 daaraanvolgende.

Zy heeft acht gegeven op de gangen van haar huisgezin
en hoeft haar brood niet in ledigheid gegeten. '

Rust.zacht, rust zacht, In 't stof omgeven,
Kust, dierbre moeder, tn 't somber graf,
Brak hier de dood den draad van 't leven,
En rukte u van Man en kindren af.
Uw stoflyk deel ligt slechts In banden,
Uw ziel ontvlood uw k'oudo handen,
Uw dood smaakt thans een rein genot.
In de onafmeetbrc hcmelkringen,
In 't zalig loon der stervelingen,
Verblijdt go U by d'alguedén Qod.

Heilige Vader! bewaar hen, die Gy my gegeven hebt;
toen ik bij hen was bewaarde ik hen in uwen naam, maar
nu kom ik tot U, en bid, dat gij hen voor het kwaad wilt
behoeden.

En gij, Kinderen, hebt nu wel droefheid, maar ik zal
u straks wederzien en dan zullen uwc harton bhjdo zyn.

Joan. 16: v.. 22. .
Daarom smeek ik U, man, kinderen vu vriendent door

onzen| Huer Jezus Christus en door. de liefde des Heiligen
Oeestes, dat gy mij tor'hulpe komt, door uwe gübedeu
voor my aan God op te dragen. Rom. 15: v. 30.

Onze Vader. Wees gegroet, enz .

I»AT ZIJ uusTü IN vniiDt:.

BID VOOR DE ZIEL
VAN ZALIUER

| MARIA CATIIARINA JOSEPIIA
WEDUWE VAN

JOANNES IIENIUCUS HAMERS,
Overleden te Amersfoort, den J5 Mei 1847, in den

ouderdom van bijna 82 jaren; begraven den 17

daaraanvolgende op het L. V. Kerkhof, aldaar,

Zfj heeft acht gegeven op de gangen van haar huii-
gezin, en haar brood niet in ledigheid gegelen.

Spa. XXXI.

Verre op hare dagen gekomen iljnde...., ging lij uiel
ui: den Tempel, en diende God nacht en dag mei vasten
en bijden. Luc II.

Dat zy ruste In vrede!

Te Aiuersfoorl, bij 11. Wüttet
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Het gaat de kinderen uit het eerste huwelijk niet voor de wind. Enkele
van hen, Jan Peter, Reinier en Matthijs, gaan als remplacant in dienst en
zijn voor 1823 in den vreemde overleden. Zoon Jan trouwt met zijn achter-
nicht Catharina van der Heijden. Hij is eerst koopman, maar later knecht
en wever. Zijn kinderen worden boerenknecht, daghuurder en arbeider.
Jans nageslacht heeft zich thans weer opgewerkt en leeft nog voort in
Weesp en Amersfoort. Zoon Willem wordt winkelier, trouwt Hendrika
Hendriks en een zoon van hem wordt hoofdonderwijzer te Hoogland, waar
deze met de weduwe van de plaatselijke geneesheer trouwt. Thans is van
hem geen nageslacht meer in leven.

De dochters van Hendrik: Johanna Maria en Caecilia Maria huwen res-
pectievelijk met de grutter Machiel Bieshaar uit Weesp en de kleermaker
George Joseph van der Heijden uit Amsterdam.

In tegenstelling met deze kinderen uit het eerste huwelijk van Hendrik
gaat het met die uit het tweede veel beter. De enige dochter wordt religieu-
ze en de zoon Peter Joseph verkrijgt het pand op de hoek van de Zevenhui-
zen en zet daar de zaak voort. Uit zijn huwelijk met Maria Elisabeth van
Kalken krijgt hij 16 kinderen en o.a. één van deze weer 14, zodat er te
Amersfoort een groot nageslacht ontstaat. Enige van deze kinderen zetten
de zaak voort, kopen nabij gelegen panden en er wordt zelfs een tapijtfa-
briek opgericht. Een van deze panden is het tegenover liggende hoekhuis
Nieuwstraat-Langestraat. Nu nog bevindt zich een steen naast de voormali-
ge voordeur in de Nieuwstraat met het opschrift: P. J. H. Hamers (klein-

Tegeltableau uit de tapijtfabriek, voortgekomen uit de manufacturenhandel, later te Hilversum,
en opgericht door Hendriks kleinzoon en diens zwager.
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zoon van Pieter Joseph) 20 maart 1876. Deze kleinkinderen van de koop-
man Hendrik verkeerden in vooraanstaande Amersfoortse kringen. Er le-
ven nu nog weinig leden met de geslachtsnaam Hamers die uit Hendriks
tweede huwelijk stammen.

Reeds na één generatie werden de verhoudingen tussen de kleinkinderen
uit het eerste en die uit het tweede huwelijk verbroken. In deze eeuw is men
zich de familiebanden niet meer bewust.

N. A. HAMERS

Noten

(Indien niet anders vermeld, berusten de bronnen bij de gemeentelijke archiefdienst te Amers-
foort.)

1 Vgl. Gens Nostra XXIX (1974), p. 153 e.v.
2 Mededeling J. D. H. van der Neut, dd. 30.4.1969. We hebben een koop, noch verkoop aan-

getroffen in Recht. Arch. inv. 436-40.
3 Arch. Stadsbestuur, inv. 17, Burgerboek,dd. 1786; inv. 35, Resolutieboek, dd. 1786, f.61.
4 Not.Suijck, inv. AT045 a012, akte l l , f .33e.v.
5 Stadsarchief, inv. 18 (voorl. nr. 74) Liberale Gift.
6 ld., (voorl. nr. 83).
7 Not. Suijck, inv. AT 045 a 021, dd. 27.5.1796; Stadsarchief, inv. 18 (voorl. nr. 80); ld. inv.

18; Volkstelling 1798 geeft huis nr. 425: 5 mannen, 4 vrouwen, totaal 9 personen, R.K.; ld.,
inv. 18 (voorl. nr. 105); ld. (voorl. nr. 114). Dit cohier wordt abusievelijk op ca. 1800 geda-
teerd.

8 ld., inv. 27 (voorl. nr. 123).
9 ld., inv. 28 (voorl. nr. 124).

10 ld., (voorl. nr. 125) dd. 10 maart 1803.
11 Not. van Zon, inv. AT 052 a 01. Deze portefeuille is destijds overgenomen van het R.A. in

Noord-Holland. De stukken van notaris Van Zon (1799-1803 te Amersfoort) zijn volledig
tot 3.8.1800, nr. 56, verder slechts de nrs. 71, 72, 86, 87, 120, 135, 142 en 145. Ook een
repertoire is niet aanwezig. Mogelijk berusten de ontbrekende stukken nog bij het andere
deel van het archief van deze notaris in het R.A. te Haarlem.

12 Stadsarchief, Weeskamer, inv. nr. 1.
13 Verleden voor not. Van Zon, latere notariële akten verwijzen hiernaar.
14 Recht. Arch. inv. 436, dd. 14.2.1807; ld., dd. 16.5.1807; ld., dd. 13.2.1808; Not. De Lou-

ter, inv. AT 031 a 007, dd. 24.12.1808; Recht. Arch., inv. 436, dd. 22 Lentemaand 1809.
15 ld., dd. 2.5.1807.
16 Not. Van Wisselingh, inv. AT 055 b 017, dd. 7.2.1815.

x ( l ) Brunssum 3.2.1780
ANNA MARIA FREULS
— Mcrkclbcek 30.9.1760
t Amcrsfoort5.12.1800

JAN PETER
— Mcrkclbcek

15.3.1784
t Batavia
10.6.1821

REINIER _
— Brunssum

31.1.1786
t vóór
1823

MAÏTHIJS
Amersfoort
11.2.1791

tvóór
1823

JOHANNA
MARIA
Amersfoort

15.11.1792
t Amersfoort

2.1.1857
x Amersfoort

14.11.1816

MACHIEL
BIESHAAR

— Weesp
26.10.1795

t Amersfoort
12.2.1873

JAN HENDRIK HAMERS
Brunssum 15.2.1756

t Amersfoort 28.1.1821
(koopman te Amersfoort)

1
JAN

— Amersfoort
17.4.17%

t Amersfoort
21.3.1860

x Amsterdam
6.1.1819

MARIA CATH.
V. D. HEIJDEN
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21.8.1794

t Amersfoort
1.2.1835

1
7 zoons

1 dochter

l
VVI1.LEM
Amersfoort
3.8.1799

t Semarang
28.3.1827

x Amersfoort
16.5.1821

HENDR. PETR.
HENDRIKS

Amersfoort
23.2.1803

t Amersfoort
23.2.1884

l
2 zoons

x (2) Amersfoort 7.2.1801
MARIA CATHARINA JOSEPHA

KIRCHNER
_ Sluis 26.5.1765

t Amersfoort 13.5.1847

1
CAECILIA

MARIA
Amersfoort

23.11.1800
t Castricum

7.7.1856
x Amersfoort

8.5.1824

CEORC. JOS
V. D. HEIJDEN
— Amsterdam

27.8.1799
t na
1856

1 1
PIETER MARIA
JOSEPH FRANC1SCA

— Amersfoort — Amersfoor
9.10.1803 23.12.1805

t Amersfoort t na 1849
22.3.1867

x Amersfoort

JOH. ELIS. V.
KALKEN
— Nijkerk
10.10.1805

f Amersfoort
22.12.1882

1
8 zoons

8 dochters
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AMERSFOORTS VOORGESLACHT VAN KOLONEL
STEENKAMP

In het heraldisch nummer van Gens Nostra van oktober/november 1984
vinden wij de kwartierstaat van de bekende heraldicus kolonel J. C. P. W.
A. Steenkamp. Deze was, behalve een kundig heraldicus, ook een uitste-
kend tekenaar; een combinatie die zelden voorkomt, zoals wij kunnen lezen
uit het artikel van H. C. 't Jong in hetzelfde nummer. Vanwaar dat tekenta-
lent?

In de gepubliceerde kwartierstaat vinden wij geen voorouders vermeld,
die beroepshalve kunstenaar waren. Op grond van gegevens, die welwillend
werden verstrekt door mevr. A. W. J. Germs-Grootegoed, menen wij dat
tekentalent mogelijk te mogen toeschrijven aan het voorgeslacht van Geer-
truid Uden, moeder van ds. Martinus Telchuys, nummer 24 in de genoemde
kwartierstaat.

Deze Geertruid Uden was de dochter van ds. Martinus Uden, geb. te Tol-
bert 25 dec. 1682, die op zijn beurt ook weer de zoon was van een predi-
kant: ds. Beno Uden, geb. 23 mei 1637 te Emden en aldaar op 6 dec. 1679
gehuwd met Geertruid Eeckhout. Laatstgenoemde werd geboren te Amers-
foort op 8 okt. 1652 als dochter van de kunstschilder Albertus (van den)
Eeckhout, die gehuwd was met een Annichje N.

Deze Albert Eeckhout ging in 1636 in het gevolg van Johan Maurits van
Nassau-Siegen naar Brazilië, waar hij o.a. levensgrote Braziliaanse inboor-
lingen schilderde. Volgens de Winkler Prins keerde hij in 1644 terug, woon-
de in 1645 te Groningen en van ca. 1647-1653 te Amersfoort. Het jaartal
1647 zal niet correct zijn, daar blijkens de Eemlandse Klappers (dl. 1) Al-
bert Eeckhout op 4 juli 1646 met attestatie uit Amsterdam is binnengeko-
men te Amersfoort.

Albert Eeckhout, schilder, en Annichje N. laten in Amersfoort dopen:
25 juni 1648: Maria Maurits, „dr. van schilder Eeckhout". Heeft zijn be-
wondering voor Maurits de Braziliaan bij deze vernoeming een woordje
meegesproken? 25 oktober 1650: Johannes; 17 oktober 1652: Geertruyt, de
latere echtgenote van ds. B. Uden. Vanaf 1653 werkte Albert als hofschil-
der van de keurvorst van Saksen en in 1664 werd hij burger van Groningen.
Voor zijn artistieke prestaties moge verwezen worden naar biografische en
kunsthistorische naslagwerken.

Omtrent het voorgeslacht van Albert tasten wij nog in het duister. Moge-
lijk was hij een zoon van Jan Eekhout (Eeckholt), verwer, raad en wees-
meester te Amersfoort, gehuwd met Heyltje Jacobs van Bladel. Dit echt-
paar laat tussen juli 1597 en september 1616 in Amersfoort zeven kinderen
dopen; daarvan worden er zes met name genoemd, doch op 17 juli 1608 la-
ten zij een kind dopen waarvan géén naam wordt vermeld. Mogelijk is dat
Albert geweest, doch dit blijft vooralsnog hypothese. Evenmin kon verband
worden gelegd met een andere kunstenaar: „den beroemden Nederland-
schen schilder Gerbrand van den Eeckhout", waarover uitvoerig gesproken
wordt in een artikel in het Algemeen Nederlandsch Familieblad van maart
1884.
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Moeder mei kind uit Angola 1641.
Geschilderd door A. Eeckhout.

Nationaal Museum in Denemarken.

Albert Eeckhout, Steenkamp's artistieke voorvader, heeft internationale
faam verworven. Veel van zijn werken zijn, ook in het buitenland, nog te
bewonderen, o.a. in Kopenhagen en Parijs. Amersfoort kan er trots op zijn
deze vermaarde kunstenaar binnen haar muren geherbergd te hebben.

P. J. K. VAN WERKHOOVEN

Kamperbinnenpoort.
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VIJF GENERATIES VAN WAGENINGEN TE
AMERSFOORT

Inleiding

De naam Van Wageningen komt al te Amersfoort voor in een transportakte
van 1547', bij een onderzoek door de inquisitie in 1559 naar van ketterij be-
schuldigde personen2 en in een schuldbekentenis van 15703. Er is echter
geen enkel bewijs voorhanden dat de toen vermelde personen tot een van
de twee geslachten zouden behoren die onder de naam Van Wageningen in
de 17e eeuw te Amersfoort hun bakermat hebben.

Eén van deze geslachten begint met een Dirk van Wageningen die om-
streeks 1610 is geboren. Van hem leven thans geen mannelijke nakomelin-
gen meer te Amersfoort.

Het andere geslacht, dat aanvangt met Jacob van Wageningen, geboren
omstreeks 1670 is de keistad4 ruim drie eeuwen trouw gebleven. De vijf ge-
neraties van Jacobs geslacht volgen hierna.

Dit geslacht is er een van eenvoudige handwerkslieden die voornamelijk
in de textiel werkzaam waren. En dit behoeft ons niet te verwonderen, want
de garentwijnders, wevers en spinsters hebben Amersfoort gemaakt tot wat
het nu is.

Via de vrouwelijke lijn heeft de naam zich voortgezet, waardoor twee
nieuwe geslachten Van Wageningen ontstonden, zoals verderop het over-
zicht laat zien. Deze hebben zich ten dele opgewerkt tot kleine zelfstandi-
gen.

In de hierna volgende genealogie komt een aantal personen voor van wie
geen spoor meer in Amersfoort werd teruggevonden, noch in de Bevol-
kingsregisters, noch in de Burgerlijke Stand, zodat we moeten constateren
dat vele leden van het geslacht elders hun toekomst hebben gezocht.

Genealogie

I. Jacob van Wageningen, geb. ca. 1670, tr. NN.
Uit dit huwelijk:

1. Annetje van Wageningen, geb. ca. 1695, overl. voor 21.5.1737, tr.
Amersfoort 30.10.1714 Hendrick Frederiks Boorsman. Hij hertr. ald.
21.5.1737 Geertrui Gijsen, won. te Nieuwkerk, wed. van Robbert Boor.

2. Jan, volgt II.
3. Aleida van Wageningen, geb. ca. 1712, tr. Amersfoort 5.2.1747 Jacobus

Talboom, soldaat in het regt. van gen. Pretorius, in de comp. van kapt.
Van Dijk.

Zij had een buitenechtelijk kind Johannes van Wageningen, ged. Amersfoort
12.11.1734.

II. Jan van Wageningen, geb. ca. 1710, soldaat in comp. van kapt. Blan-
cken, overl. voor 1751, tr. Amersfoort 21.10.1736 Annitje Jans. Zij hertr.
ald. 24.1.1751 Jan Pippen, wedr. van Johanna Dattelo.

Uit dit huwelijk, ged. Amersfoort:
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1. Jacobus, volgt III.
2. Jan, ged. 18.8.1739.
3. Hendrikje van Wageningen, ged. 22.7.1742.

Zij had een buitenechtelijk kind Anije van Wageningen, ged. Amersfoort 28.5.1767,
overl. ald. (Hellestraat) 5.10.1846, tr. ald. 22.6.1797 Geurt van der Flier, ged. Amers-
foort 17.2.1765, overl. ald. 31.10.1840, zn. van Jelis van der Flier en Maria Kraanwin-
kel.

Hellestraat (1845) met uitzicht opO.L.V. Toren.

III. Jacobus van Wageningen, ged. Amersfoort 16.7.1737, won. tijdelijk
te Bergen op Zoom (verm. als militair), begr. Amersfoort 31.12.1808, tr.
ald. 1.2.1763 Jacoba Tijmens van Houten.

Uit dit huwelijk, ged. Amersfoort:
1. Jan, geb. Bergen op Zoom, ged. 1.2.1763, jong overl.
2. Tijmen, volgt IVa.
3. Agnite van Wageningen, ged. 7.7.1767, werkster, overl. Amersfoort

(Teutstraat) 25.11.1829, tr. ald. (gerecht) 23.2.1787 Abraham Smal,
ged. ald. 14.3.1760, wever, overl. ald. 10.6.1816, zn. van Wulfer Smal
en Jannetje Brisé.

4. Jan, volgt IVb.
5. Jacob, volgt IVc.
6. Engeltje, ged. 29.3.1774.
7. Franciscus, ged. 23.1.1776.
8. Willemijntje, ged. 8.6.1777.
9. hak, volgt IVd.

10. Hendrik, volgt IVe.
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IVa. Tijmen van Wageningen, ged. Amersfoort 6.10.1765, opperman,
metselaarsgezel, overl. ald. (gasthuis aan de Cingel) 23.6.1846, otr. (1) ald.
15.11.1795 Petronella van den Boom (dit huwelijk vond geen doorgang we-
gens ziekte); otr./tr. (2) ald. (gerecht) 21/26.7.1797 Cornelia Guliks, geb.
ald. 1775, wed. van Adolph Hohn.

Uit dit huwelijk, geb. Amersfoort:
1. Johannes, volgt Va.
2. Jan, ged. 23.10.1800.
3. Tijmen, volgt Vb.
4. Izaak, ged. 10.11.1805, passementwerker, nog vermeld te Amersfoort

17.8.1845.

De Muurhuizen in hel jaar 1903.

Va. Johannes van Wageningen, ged. Amersfoort 7.10.1798, wever, op-
perman, metselaarsgezel, won. aan de Muurhuizen, achter 't oude Wees-
huis en in de Hellestraat, overl. ald. 15.5.1872, tr. Amersfoort 5.4.1826 Ma-
ria Adriana Bekkens, geb. ca. 1800, overl. na 1850, dr. van Lambertus Be-
lekens en Aartje Harmsen.

Uit dit huwelijk, geb. Amersfoort:
1. Tijmen, geb. 2.9.1826, overl. Amersfoort 8.5.1827.
2. Cornelis van Wageningen, geb. 26.4.1828, smid, tijdelijk won. te Ame-

rongen, tr. Amersfoort 14.5.1852 Catharina Margaretha Racké, geb.
ald. 16.6.1830, naaister, dr. van Johan Christoffel Racké en Margretha
Arendse.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes, geb. Amersfoort 18.4.1853, overl. ald. 9.9.1853.

3. Gijsbertha van Wageningen, geb. 19.10.1829, overl. Amersfoort
19.1.1879.
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Zij had een buitenechtelijke zoon Wilhelmus Anlonius van Wageningen, geb. Amers-
foort 28.4.1854, arbeider, won. Bolderstraat, Agathastraat en Hellestraat, overl. ald.,
tr. Amersfoort 24.4.1878 Wiüempje van der Logt, geb. Haarlemmermeer 31.7.1856,
vertrekt 22.2.1911 naar Amsterdam, overl. ald., dr. van Lambertus van der Logt en
Gerritje Teunissen. Uit dit huwelijk 15 kinderen.

4. Johanna, geb. 8.3.1833, overl. Amersfoort 15.8.1834.
5. Adriana van Wageningen, geb. 6.6.1834, spinster, overl. na 1902, tr.

Amersfoort 2.1.1873 Christiaan Nicolaas Frans Hendrik Jansen, geb.
Zevenaar 21.10.1825, koperslager, overl. na 1902, zn. van Eduard Jan-
sen en Catharina Wilhelmina Boom.

6. Tijmen, geb. 21.3.1836, overl. Amersfoort 2.2.1837.
7. Johannes, geb. 19.6.1837.
8. Hendrik, geb. 21.5.1841, overl. Amersfoort 21.8.1841.
9. Hendrik, geb. 30.12.1842, overl. Amersfoort 8.9.1843.

10. Cornelia, geb. 22.10.1844, overl. Amersfoort 24.1.1855.
11. Levenloze dochter, geb. 25.3.1850.

Va3. Echtpaar van Wageningen-van der Logt.

Vb. Tijmen van Wageningen, ged. Amersfoort 25.7.1802, wever, garen-
twijnder, won. op Bloemendaal, vertrekt met zijn gezin na 1833 naar el-
ders, tr. Amersfoort 23.10.1822 Geertrui van Ouwerkerk, ged. ald.
2.12.1802, garentwijnster, dr. van Beertje van Ouwerkerk.

Uit dit huwelijk, geb. Amersfoort:
1. Tijmen, geb. 23.12.1822.
2. Willemiena, geb. 28.3.1825.
3. Cornelis, geb. 21.12.1826, overl. Amersfoort 25.12.1826.
4. Cornelia, geb. 23.4.1828.
5. Berendina, geb. 18.12.1829. .-. ...
6. Johannes, geb. 11.7.1831.
7. Johanna, geb. 1.6.1833. .. .
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IVb. Jan van Wageningen, ged. Amersfoort 19.3.1769, vermoedelijk met
zijn gezin na 1793 uit Amersfoort vertrokken, tr. ald. 7.10.1792 Johanna
Maria Zorg, geb. 's-Hertogenbosch.

Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, ged. Amersfoort 6.6.1793.

IVc. Jacob van Wageningen, ged. Amersfoort 8.12.1771, leerlooier,
overl. ald. (op 't Zand) 16.8.1818, tr. Amersfoort 29.10.1797 Grietje van der
Linden, ged. ald. 25.9.1774, dubbelleerster, overl. ald. (Muurhuizen)
1.1.1854, dr. van Willem van der Linden en Grietje van Bylaard.

Uit dit huwelijk, ged. Amersfoort:

Si. Andriesstraat ca. 1920.

1. Jacoba van Wageningen, geb. 4.2.1798, overl. ald. (St. Andriesstraat)
21.9.1849, tr. Amersfoort 5.7.1828 Jacobus Lastre, ged. ald. 25.11.1804,
wever, overl. ald. 13.9.1849, zn. van Jan (Lassere) Lastre en Janna
Buijs.

Zij had een buitenechtelijk kind Johanna, geb. Amersfoort 31.1.1826.
2. Grietje, ged. 3.5.1801, verm. jong overl.
3. Engeltje, ged. 24.1.1805, verm. jong overl.
4. Willem, ged. 10.3.1808, jong overl.
5. Jacobus, volgt Vc.
6. Willem, volgt Vd.

Vc. Jacobus van Wageningen, ged. Amersfoort 15.6.1809, wever, opper-
man, milicien bij 5e afd. Infanterie in garnizoen te 's-Hertogenbosch, overl.
Molensteeg5 te Amersfoort 14.4.1878, tr. ald. 8.7.1835 Everdina Kraan,
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Molenstraat ca. 1910 door Sara van Heukelom.

ged. ald. 27.9.1809, spinster, overl. ald. 5.2.1882, dr. van Reijer Kraan en
Jannetje Hoogeland.

Uit dit huwelijk, geb. Amersfoort:
1. Margrieta van Wageningen, geb. 17.11.1836, spinster, overl. Molensteeg

ald. 21.2.1900, tr. Amersfoort 22.9.1875 Albertus V'eenendaal, geb. ald.
30.4.1849, wever, overl. na 1902, zn. van Jacobus Veenendaal en Wille-
mina van Rijk.

Behalve een buitenechtelijk geboren zoon (14.4.1867), had zij nog een tweede dito
zoon Jacobus van Wageningen, geb. Amersfoort 23.8.1862, kleermaker, overl. ald.
1934, tr. Amersfoort 14.5.1884 Wilhelmina van Someren, geb. Barneveld 14.2.1856,
overl. Amersfoort 1934, dr. van Hendrikus van Someren en Hendrina van der Vaart.
Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaruit nageslacht.

2. Reijer van Wageningen, geb. 19.12.1838, wever, arbeider, won. aan de
Muurhuizen, St. Jorisstraat en Hellestraat, overl. na 1902, tr. Amers-
foort 29.11.1871 Joanna Catrina Ouwerkerk, geb. ald. 13.4.1847, overl.
ald. 5.3.1907, dr. van Pieter Ouwerkerk en Willemina van der Worp.
Uit dit huwelijk:
a. Everarda, geb. Amersfoort 26.9.1872, overl. ald. 23.2.1876.

3. Jacob, geb. 7.9.1840, schilder, overl. ald. (Cingel) 16.12.1876.
4. Johanna, geb. 26.12.1842, overl. Amersfoort 8.11.1844.
5. Maria, geb. 23.11.1843.
6. Johanna van Wageningen, geb. 4.9.1845, dienstbode Utrecht (1865) en

Vreeland (1868), overl. na 1902, tr. Amersfoort 31.3.1875 Arie de Wijs,
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Vel. Echtpaar
Van Wageningen-van Someren.

geb. ald. 24.1.1846, wever, overl. na 1902, wedr. van Margrietha van de
Berg, zn. van Gijsbertus de Wijs en Alijda van Nimwegen.

7. Jacob, geb. 6.9.1848, vertrok 4.9.1867 naar Oost-Indië, overl. ald.
16.12.1867.

8. Everarda, geb. 3.3.1849, overl. Amersfoort (Havik) 29.9.1849.
9. Jacobus, geb. 30.11.1850, overl. Amersfoort (Havik) 27.12.1850.

Vd. Willem van Wageningen, geb. Amersfoort 23.7.1813, wever, won.
St. Andriesstraat, later Hellestraat, overl. ald. 19.11.1887, tr. Amersfoort
5.5.1841 Aaltje Winterswijk, geb. ald. 1.8.1815, overl. ald. 3.11.1882, dr.
van Willem Winterswijk en Willemijn Nater.

Uit dit huwelijk, geb. Amersfoort:
1. Jacob van Wageningen, geb. 1.6.1841, spijkermaker, wever, smid,

won. Mandemakerssteeg6, St. Jorisstraat en Hellestraat, overl. ald.
18.2.1902, tr. Amersfoort 26.9.1866 Hendrika Tameling, geb. ald.
4.3.1838, spinster, overl. ald. 9.1.1910, dr. van Antoni Tameling en
Gerarda Boon.
Uit dit huwelijk, geb. Amersfoort:
a. Albertus, geb. 26.11.1866, overl. Amersfoort 1868/69.
b. Willem, geb. 29.7.1868, overl. Amersfoort 21.9.1869.
c. Albertus van Wageningen, geb. 24.2.1870, arbeider, won. St. Joris-

straat en Walikerstraat, overl. Amersfoort, tr. Amersfoort 7.2.1894
Catharina Hageman, geb. ald. 25.12.1869, overl. ald. na 1930, dr.
van Dirk Hageman en Gerritje Pouwe.

d. Gijsbertha, geb. 17.3.1871, overl. Amersfoort 9.6.1871.
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e. Antonius van Wageningen, geb. 18.4.1872, arbeider, sigarenmaker,
won. Wal, Langegracht, overl. na 1930.

f. Alijda, geb. 7.4.1875, overl. Amersfoort 16.7.1875.
g. Willem, geb. 19.4.1878, overl. Amersfoort 14.8.1878.
h. Hendrika, geb. 28.10.1881.

2. Willemina, geb. 9.11.1843, overl. Amersfoort 20.9.1849.
3. Margrietha, geb. 6.3.1847, vertrok na 14.7.1876 naar Harderwijk en

18.8.1887 naar Amsterdam.
Zij had een buitenechtelijke dochter Alijda, geb. Amersfoort 29.7.1874, overl. ald.
17.10.1874.

4. Wilhelmina, geb. 12.6.1850, vertrok 23.2.1887 naar Alphen.
Zij had twee buitenechtelijke dochters Alijda, geb. Amersfoort 24.2.1876 en Tonia,
geb. ald. 27.7.1882, overl. ald. 19.5.1883.

5. Aaltje, geb. 13.1.1851, overl. Amersfoort 23.10.1854.
6. IdaGeziena, geb. 22.10.1853.
7. Everdina, geb. 11.3.1854, overl. Amersfoort (Vijver) 17.1.1855.
8. Antje, geb. 5.2.1857, overl. Amersfoort (Vijver) 1.6.1857.
9. Willem, geb. 5.2.1857, tweeling met voorgaande.

10. Alijda, geb. 4.2.1860, overl. Amersfoort (St. Jorisstraat) 10.6.1861.

IVd. Isak van Wageningen, geb. Amersfoort 16.7.1779, wolkammer,
metselaarsknecht, won. Havik, overl. Amersfoort (gasthuis) 5.4.1854, tr.
ald. (gerecht) 12.9.1806 Cornelia van 't Net, ged. ald. 7.6.1781, overl. ald.
4.4.1847, dr. van Wessel van 't Net en Dirkje Martijnse.

Uit dit huwelijk, ged. Amersfoort:
1. Jacobus, volgt Ve.
2. Theodora van Wageningen, ged. 19.9.1810, won. Bloemendaalsestraat,

overl. ald. (achter 't oude Weeshuis) 23.1.1892, tr. ald. 16.7.1834, Jan
van Kalleveen, geb. 7.7.1811, wever, zn. van Cornelis van Kalleveen en
Catharina Kouwenhove.

3. Jacoba, geb. ca. 1812, overl. Amersfoort 29.10.1814.
4. Jacoba, geb. 20.6.1815, overl. Amersfoort 13.11.1818.
5. Claasje van Wageningen, geb. 12.12.1816, tr. Amersfoort 29.10.1837

Stoffel Segelaar, geb. 1815, wever, zn. van Jan Segelaar en Janna van
Nimwegen.

6. Wessel, geb. 3.3.1819, overl. Amersfoort 22.3.1819.
7. Wessel, geb. 30.3.1820, overl. Amersfoort 22.5.1821.
8. Wessel, geb. 20.3.1823, overl. Amersfoort 23.2.1824.

Ve. Jacobus van Wageningen, ged. Amersfoort 17.4.1808, wever, winke-
lier, opperman, won. Breedestraat, overl. ald. 14.8.1878, tr. (1) ald.
10.5.1832 Gerarda Haarleman, geb. Epe (Gld) 14.7.1811, dienstmeid,
overl. Amersfoort 17.7.1837, dr. van Albert Haarleman en Gisberta Rein-
ders Dijkhuizen; tr. (2) Amersfoort 21.4.1841 Hendrijntje Teer, ged. ald.
17.2.1794, overl. ald. 30.4.1865, dr. van Willem Teer en Aaltje Welling.
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Uit het eerste huwelijk, geb. Amersfoort:
1. Cornelia, geb. 24.6.1833.
2. Gijsbertha Agatha van Wageningen, geb. 28.9.1835, overl. na 1902, tr.

Amersfoort 17.11.1867 Johannes Thien, geb. ald. 17.9.1840, slachter,
overl. na 1902, zn. van Dina Thien.

3. DorotheaAlijda, geb. 10.7.1837, overl. Amersfoort 12.9.1837.

IVe. Hendrik van Wageningen, ged. Amersfoort 8.5.1783, daghuurder,
metselaar, overl. Soest 29.9.1824, tr. Amersfoort 1.9.1813 Anna Hermijntje
Willemyna van Heert, geb. ald. 1785, naaister, dr. van Bart van Heert en
Mijntje van Aken.

Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, geb. Amersfoort 2.4.1819, overl. ald. 6.4.1824.

IV* TijBin IVe Htndrlk

I • Cl/abartha

II Uilhalaus Ar

III WIlrtelBus

Va «Ilias

I I Jalobua

• Handrika Hop«am
I I I Mbirtua

Als afsluiting van deze bijdrage over het geslacht Van Wageningen ver-
melden we nog dat een kleinzoon van Margrieta van Wageningen (Vc,l)
n.l. Albertus van Wageningen (1894-1952), gehuwd was met Jannetje van
Dorssen (1895-1974). De schoonvader van deze Albertus, Jacobus van
Dörssen, was de laatste stadstorenwachter die beroepshalve met zijn gezin
onder de toren woonde. Elk uur van de dag beklom hij de toren. Van hem is
een 'gedrukte Nieuwjaarswens, waarop de St. Joriskerk is afgebeeld, be-
waard gebleven7. Deze wens was ondertekend: „Uw Dw. dienaar J. van
Dorssen, Stadstorenwachter sedert 1 Mei 1895." De letterlijke tekst luidt:
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NIEUWJAARS HEIL- EN ZEGENWENSCH
eerbiedig opgedragen aan het Edelachtbaar Gemeentebestuur en de inwoners van Amersfoort
door den Stads-Torenwachter

Pas klonk van 't stervend jaar de laatste stonde,
Of 't nieuwe vraagt een welkomst-vreugdeklank.
De blijmaar van zijn opgang doet de ronde
En stemt het hart tot nieuwen lof en dank,
Straks is 't een eeuw geleden, dat de vrijheid
Hersteld werd voor ons dierbaar Nederland,
U, Jubeljaar, begroeten wij met blijheid,
Wij allen, zoo gehecht aan 't lieve vaderland.

Ja, nu reeds doet ge ons goed; uw eerste morgendagen
Begroeten we met vreugd, ook waar we hoopvol vragen:
Zeg, zeg nu, nieuwe jaar, wat spelt uw jeugdig wezen,
Zijt ge beloftevol, laat ge in uw trekken lezen,
Dat ge ons bezielen wilt met nieuwen lust en moed?
Zult ge ieder onzer met een kostbare gift verblijden?
Ons kracht verleenen, zoo bij vreugde als bij lijden?
Ons hart vervullen met uw nieuwen levensgloed?

Vol vreugde juichen we u toe, met heiige vredespsalmen
U, jaar van 't Eeuwfeest; de klokken zilver rein
Van kerk en torenspits, langs straat en gracht en plein,
Luidden u plechtig in, hoopvol met vreugdegalmen.
Gloei, dageraad; verrijs o levensmorgen,
Straal uit uw licht; schitter Oranjezon!
Aanschouw straks 't volk dat, vrij van druk en zorgen.
In vreugde u verbeid' en blij begroeten kon.

Wij weten, dat Gods liefde ons weer zal dragen,
Door 't leven dat Zijn wijsheid ons bereidt,
Hij, Die na duisternis steeds licht doet dragen,
Die ons beschermd, behoed heeft en geleid.
Na storm en regen zal ook nu de hemel blauwen,
De zon zal glanzen voor ons vragend oog,
En liefde's vrede zal op d'aarde dauwen,
Zacht dalend.van den blauwen hemelhoog,

0 wil dan ook, nieuw jaar, mijn welkomstlied ontvangen,
Zoo groet U ook vol hope Amersfoort;
Zoo wijdt zijn torenwachter thans zijn laatste zangen,
Der stad, die achttien jaar zijn roepstem heeft gehoord.
Voor 't laatst brengt eerbiedvol den Burgervader
En 't edel stadsbestuur hij zijnen huldegroet
En treedt hij ook de ingezeetnen nader
En wenscht hun veel geluk en heel geen tegenspoed.

D. VAN WAGENINGEN
Noten
1 Gem. Arch. Amersfoort, R. A., inv. nr. 436 fol. 191V.
2 H. Halbertsma, „Zeven eeuwen Amersfoort", Amersfoort 1959, pag. 128.
3 Gem. Arch. Amersfoort, R. A., inv. nr. 436 fol. 213".
4 In 1661 had inhaling plaats van de zgn. Amersfoortse kei (een in de heide gevonden zwerf-

kei) door Jonkheer Everhard Meyster. Juist rond deze tijd begint onze genealogie.
5 Soms werden de straten als steeg aangeduid.
6 Er werden t.b.v. de tabaksteelt manden gemaakt, met het verdwijnen van deze teelt is niet

alleen het beroep mandenmaker, maar ook de naam Mandenmakerssteeg verdwenen.
7 Deze nieuwjaars heil- en zegewensch (40x60 cm) in het bezit van J. van Wageningen. Hij

bezit ook originelen van andere jaren.
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DE LEVENSGESCHIEDENIS VAN PIETER WILLEM
ADRIAAN JAN VAN DER NAT,

geboren ca. 1791 te Leiden, overleden 5.5.1881 te Utrecht.

In het archief van het Stads- c.q. gemeentebestuur van Amersfoort berust
een band met het opschrift: „Belastingen, controleur, roeijer, commiezen
en portiers, 1814-1866".

Onder het jaar 1835 e.v. bevinden zich in deze band diverse stukken over
Pieter van der Nat, die op 3.8.1835 als commies van de stedelijke belastin-
gen werd aangesteld. Zijn sollicitatiebrief ging vergezeld van een staat van
dienst, die met name voor de genealogie zeer interessante bijzonderheden
bevat en hierbij als bijlage is afgedrukt.

Pieter van der Nat werd op 11-jarige leeftijd in de Hooglandse kerk te
Leiden gedoopt op 16.1.1803, met de voornamen Pieter Willem Adriaan
Jan, als de buitenechtelijke zoon van Maria van der Nat. De vader was on-
bekend. Op 16.4.1817 trouwde hij te Utrecht met Wilhelmina Stulting, ge-
doopt 1.11.1797 in de Domkerk te Utrecht en overleden aldaar 29.9.1875.
Zij was een dochter van Johannis Stulting, kastelein en Marregrieta Leb-
ben. Uit het huwelijk van Pieter van der Nat en Wilhelmina Stulting werd
op 9.9.1817 een dochter Elisabeth geboren.

Rond 1830 verhuisde het gezin naar Amersfoort. Pieter van der Nat was
hier, behalve de in zijn staat van dienst vermelde functie, nog brievenbestel-
ler voordat hij per 3.8.1835 als commies bij de stedelijke belastingen werd
benoemd.

Met ingang van 15.1.1839 volgde zijn schorsing wegens „gebrek aan be-
hoorlijke activiteit en daaruit ontstaan wantrouwen". Over het vervolg van
deze zaak is helaas niets aangetroffen.

Circa 1850 woonde Pieter van der Nat aan de Cingel te Amersfoort en
was toen tapper van beroep.

Op 2.8.1854 wordt hij met zijn echtgenote in het Utrechtse bevolkingsre-
gister ingeschreven. In deze stad, waar hij op 5.5.1881 overleed, oefende
hij nog, achtereenvolgens aan de Alendorpersteeg en aan de Oude Gracht,
het beroep van schoenmaker uit.

A. MEDEMA

Staat van dienst van P. van der Nat.

„In het jaar 1809 geprest uit het Weeshuis te Lijden naar het Koninglijke
Kweekschool te 's-Gravenhaage, oud zijn 14 jaren. Na een driemaandelijks
verblijf op gemeld Kweekschool ingelijft bij het 3 Regement Jagers. Na de
kamp van Naarde. Van daar gemarscheerd naar Zeeland en deelgenomen
aan de batalje tegen de Engelsche. In 1810 gemarscheerd naar Groninge en
bij de Franschen ingelijft bij het 33 Regement Jagers. Den 16 april daarbij
bevordert tot korpraal. In 't jaar 1811 gemarscheerd Maagdenburg. Den 12
mei bevordert tot sergeant. 1812 deelgenomen aan de velttoch na Rusland.
Den 24 november gevangenoomen bij Smollenskie. Den 4 mei uitgewisseld
van het jaar 1814. Den 23 november van 1814 ingelijft bij het 4 Regement
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Ligte Dragonders te Utrecht. Den 20 april gemarscheert na Braband. Den
18 juli van het jaar 1815 deelgenoomen aan de veltslag bij Waterloo en door
het dootschieten van deszelf paard gestropeerd geraakt. In 1817 gepaspoor-
teerd uit hoofde van lichaamsgebreeken. In het jaar 1830 vrijwillig in dienst
begeeven als sergeant-instreucteur bij het 3 Bataillon der Afdeeling Mobie-
le Schutterij van Utrecht in garnizon te Amersfoort. Deelgenomen aan de
krijgsverrigtinge van 1831 en 1832 en verzierd met het Vrijwillige Mataalle
Kruis.

P. van der Nat."

„De oorsprongelijke en behoorlijke staat van dienst legt te beruste bij de
Hoofdcommissie van het Fons van Waterloo, alwaar ik jaarlijs 33 gulden
van geniet."

PERSOONS- EN FAMILIENAMEN

Uit de biografische, genealogische en heraldische rubrieken van de catalogi
op de collecties knipsels en handschriften van de Gemeentelijke Archiefdienst
te Amersfoort.

Knipselcollectie

Achterbergh, van - Ansfried - Arkema - Bartels - Batenburg - Berends - Bergh, van den -
Bolmeijer - Boode - Boshuizen - Brink - Bruining - Buys - Campen, van - Cock Blomhoff -
Couwenhoven, van - Curler, van - Droogers - Duinen, van - Fock - Fonckius - Francken -
Gans, de - Gesselius - Glazema - Gorter - Groote - Hagen, van der - Haselen, van - Hasselt,
van - Heukelom, van - Heunks - Hooff, van den - Hoogevest, van - Hoogewerff - Hoorn - Hus-
lage - Huygen - Jong, de - Kamp, van - Kapteijn - Kemperink - Kenninck - Kingma - Kleef, van -
Kollewijn - Kortland - Kragt - Kruyder - Kuyper - Leeuw, van der - Leijenhorst, van - Lilaar,
van - Lummel, van - Maas - Maet, van der - Mark, van der - Methorst - Meyster - Miedema -
Molendijk - Moll - Mooy - Morre - Nefkens - Nepveu - Neut, van der - Nieuwenhuis - Nord -
Oldenbarnevelt, van - Oosterman - Peper - Peyrot - Pol, van de - Pypers - Randwijck, graaf
van - Rekke - Reijers - Reynders - Rintel - Roland Holst - Rootselaar, van - Rouwendaal -
Ruitenberg - Salomons - Sandberg - Scheltus - Schmelling - Schulman - Seeuwen - Snouckaert
van Schauburg - Spaander - Spiekermann - Steeghius - Theresio - Tieland - Tromp van Holst -
Veenendaal - Veenvliet - Velde, van der - Vermaet - Versteegh - Vlugh - Vonck - Werf, van
der - Withoos - Wittel, van - Wolbers - Wijland, van.

Handschriftencollectie

d'Amblé - Amersfoort, van - Assenraad, van - Barchman Wuytiers - Beek, van - Bemmel,
van - Bilderbeek, van - Blanckendaal, van - Bloemendal, van - Blokhuis - Bor - Both - Boths -
Brederode, van - Breecker - Brinckesteyn, van - Brom - Bronckhorst, van - Buys - Bijls - Camp -
Campen, van - Careman - Coeverden, van - Cohen - Colenberg, van - Coninc, de - Crummer -
Deuverden, van - Doernic, van - Doeverden, van - Dolre, van - Duverden, van - Eede, van -
Eem, van der - Galen, van - Gavel - Gent, van - Gerritsen - Gessel, van - Gesselius - Goudoe-
ver, van - Haghen, van der - Hamertfelt, van - Heer, de - Hemert, van - Hooff, van den - Hooft
van Huysduynen - Hoven, van den - Hubers - Kisner - Klaarwater - Klein - Knegt - Koelen, van -
Koning - Henrixs - Lilaar, van - Louter, de - Luts - Mathe, van der - Methorst - Meyster -
Middelburg - Morray - Multatuli - Noort, van - Oldenbarnevelt, van - Olmen, van - Oort, van -
Padtbrugge - Pauwe - Pestel - Pieneman - Puurveen - Pypers - Raillard - Randwijck, van - Rid-
derikhoff - Rootselaar, van - Ruitenberg - Rijn, van - Scheltus - Schouten - Schuyleman - Sel -
Souzewijn - Stevensz. - Suijck - Thiens - Veldhuizen - Verhoesen - Vermaat - Vois, de - Voorst,
van - Wageningen, van - Westreenen, van - Wildeman - Wissenraet - Wit, de - Wijborgh -
Wijck, van.

A. MEDEMA
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Stamreeks van Bemmel herzien
In 1959 gaf het toenmalige tijdschrift De Navorscher een bijzonder Amersfoort-nummer uit,
waarin J. M. Reinboud een „Stamreeks van Bemmel" presenteerde zomede een beschrijving
van Abraham van Bemmel (1703-1785), die „gemeente secretaris" en schrijver van de eerste
„geschiedenis van Amersfoort" was.

Bij de stamreeks schreef Reinboud op blz. 84 dat een bepaalde filiatie niet zeker was, maar
werd opgenomen met het oog op nader onderzoek door anderen. Hij besloot zijn artikel met
de volgende zin: „In de registers en notariële acten van Amersfoort komen diverse andere Van
Bemmels voor, die evenwel vooralsnog niet aangesloten kunnen worden bij het behandelde
geslacht. Zeker is, dat ook andere geslachten Van Bemmel in Amersfoort voorkwamen en de
mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de hier het laatst dubieus aangesloten takken eventueel tot
een ander geslacht behoren. De overweging, dat een eerste opzet gemaakt diende te worden
met een publikatie van dit geslacht, was aanleiding tot deze stamreeks, die zeker op bepaalde
punten verbetering en aanvulling behoeft."

Het verschijnen van dit speciale Amersfoort-nummer van Gens Nostra is een goede gelegen-
heid, de door Reinboud samengestelde publikatie aan een kritisch onderzoek te onderwerpen
en de gesignaleerde hypothetische relaties hetzij te bevestigen dan wel te ontkennen.

Kennismaking met de familie

De stamvader, Aelbert van Bemmel, moet omstreeks 1490 geboren zijn en kan — gezien de
voornaam Aelbert — gesproten zijn uit een der adellijke geslachten Van Bemmel, welke rond
die tijd veel bezittingen in de omgeving van Amerongen en Wijk bij Duurstede bezaten.

Van zijn zoon Jan Aelberts (generatie II) is bekend dat hij in 1546 woonde in de Peperstraat
te Wijk bij Duurstede; zijn weduwe Lysbet Dirx Bock leefde nog in 1587. Reinboud beschreef
van hem twee zonen, wij vonden van de derde overtuigende gegevens.

Een van de zonen, Aelbert lans (generatie III), werd vermoedelijk eind 1577 in zijn huis te
Wijk bij Duurstede door plunderende Spanjaarden afkomstig uit Zutphen vermoord.

Van zijn kinderen beschreef Reinboud de zoon Jan (generatie IV) geboren te Wijk 1566 en
aldaar overleden in 1653, die cameraar, raad en kerkmeester was. Uit zijn twee huwelijken
zijn de gegevens van 8 kinderen bewaard gebleven. Twee daarvan werden door Reinboud na-
der beschreven.

Zoon Coosen Jans (generatie V) (geboren Wijk bij Duurstede 1604, overleden Amersfoort
1660), bracht een deel van de familie over naar Amersfoort, waar overigens reeds andere fami-
lies Van Bemmel woonden.

Hij was aldaar weesmeester en raad in de vroedschap, ambten die vele latere Van Bemmels
uit dit geslacht zouden bekleden. Uit zijn huwelijk met Annitgen van Goor vermeldde de heer
Reinboud 12 kinderen, waarvan hij 3 zonen nader toelichtte.

Hiervan was wel de voornaamste Johannes van Bemmel (gen. VI) (1639-1712) die wees-
meester, raad en schepen van Amersfoort, regent van de L. Vrouwekerk, apotheker en lector
aan de Latijnse school is geweest. Zijn broer Albertus (1645-1709) was evenzeer lector aan de
Latijnse school. Van de 10 kinderen van deze Albert werden door Reinboud de vier zonen na-
der uitgewerkt.

Hiervan was weer Johannes van Bemmel (gen. VII) (1672-1746) raad in de vroedschap en
uiteraard trouwde hij met Agatha Elisabeth Boor, de dochter van een andere regent, en na
haar overlijden met Maria Moreu. Uit beide huwelijken noemde Reinboud liefst 15 nakomelin-
gen, en daarvan als voornaamste Abraham (gen. VIII) (1703-1785). Deze was notaris, regent
van het Bloklands Gasthuis, schout en gadermeester van de ambachtsheerlijkheid Stouten-
burg, mede-geërfde van het College van de Malen onder Hoogland, hoogheemraad voor de
polder De Haar van het Hoogheemraadschap „De Bunschoter Veen- en Veldendijk", eerste
klerk ter secretarie van Amersfoort en — tenslotte — auteur van het tweedelige boek „Be-
schrijving van Amersfoort" dat in 1760 het licht zag. Ook hij huwde tweemaal en zijn kinderen
werden door Reinboud uitvoerig beschreven. Overigens wijdde de auteur aan deze Abraham
van Bemmel een uitvoerige monografie, die in hetzelfde nummer van De Navorscher werd ge-
publiceerd.

De aanvullingen

Nu wij de familie Van Bemmel dus enigermate kennen is het onze bedoeling de door ons
gevonden aanvullingen op het opstel van Reinboud aan u te presenteren. Het is daarbij wel
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nodig het blad De Navorscher uit 1979 ter hand te nemen; onderstaand zullen alleen de aanvul-
lingen of verbeteringen worden weergegeven.

Generatie II

Reinboud vermeldde bij Jan Aelbert van Bemmel drie kinderen, waarvan twee nader worden
gevolgd. Van Willem Jans van Bemmel (II-3) zijn volgens hem geen verdere gegevens bekend;
dat is echter niet waar, zie III-c.

Bovendien moet worden opgenomen: 4. CorneliaJanse, gehuwd met Dirck Roelofs.

Generatie III

Ill-a. Over de eerste zoon van Aelbert Jans van Bemmel vermeldde Reinboud slechts dat hij
gehuwd was met Anna van Noort; meer gegevens, zie IV-b.

Als zoon van Aelbert Jans dient bovendien te worden toegevoegd:
4. Joost Aelbertse, volgt IV-c.

Ill-b. Reinboud vermeldt slechts één zoon. Er dient echter te staan:
1. Willem.
2. Otto Gijsberts, gehuwd met Lijsbeth van Schaik; in een acte van 1591 wordt Otto genoemd

als zoon van Elisabeth Jans van Dwarsdijck;
3. Willemtgen Gijsberts; acte van 8-5-1591.

III-c. Willem Jans van Bemmel, huwde (1) 1560 Gerarda Volckensdr van Hollandt, dochter
van Volcken Jacobsen van Hollandt (schepen te Wijk bij Duurstede in 1537) en Ida Jan Corne-
lisse van Noortdr, (2) Jannigje Gijsberts van Velpen.

Uit het eerste huwelijk:
1. PetertgenWillems.

Uit het tweede huwelijk:
2. GijsbertWillems, volgt IV-d;
3. Elisabeth Willems, huwt 3-4-1621 Cornelis Jansse de Cruijff;
4. Cornelis Willems, gehuwd met Aeltje Gijsbertsdr.

Generatie IV

IV-a. Jan Aelberts van Bemmel.
1. Aelbert van Bemmel, gehuwd 1616 met Janneken Gerrits, dient te worden gelezen Ruiger

Janssen, gehuwd augustus 1616 met Janneken Gerrits van Oudewater. Op 9-3-1617 wordt
Rutger poorter van Oudewater;

3. Jan Jansz van Bemmel in april 1621 getrouwd met Aechtgen Jelijt uit Gouda. Dit is echter
tevens de stamvader van een omvangrijke familie, gevestigd te Leiden;

4. Dysgen Jans is in werkelijkheid Lijsgen Jans;
6. Jacob Jans (V-c) is zeker een zoon van Aelbert uit het tweede huwelijk. Bij het huwelijk

van Jacob met Metje Brands, 31-3-1638, was zijn halfbroer Jan Jansz (3e zoon uit het eerste
huwelijk) getuige.

Nu voegen wij de twee „nieuwe" personen toe.
IV-b. Cornelis Aelberts van Bemmel tr. Anna van Noort. Vermeld in een oorkonde van 23-1-

1577 (GA Utrecht arch. II1455-2), zegelt met drie kookpotten 2-1.
Uit het huwelijk:

1. Delyana Cornelis, van Wijckersloot, huwt ..-11-1619 ElysJelyssen, van Vechten;
2. Aelbert Cornelis, huwt (RK) Utrecht 22-11-1628 Hillichje Verburch; was een welvarend la-

kenkoopman wonend op de Lijnmarkt. Zij overleden aldaar resp. 31-1-1659 en 9-2-1687,
kinderloos.

3. Beelickje Cornelis, van Wijkersloot, huwt Pons Geerloffs;
4. Geertruijd Cornelis, huwt (NH) Wijk \4-ll-\643 Jan Jansz Elberg;
5. Maayke Cornelissen, huwt (RK) Wijk 6-7-1631 Jan Peters van Craaypoel;
6. Adriaen Cornelissen, van de Meerdijk, huwt (RK) Wijk 7-8-1632 Dirckje Pieters Verweij;
7. Huijbertje Cornelis Aelbertsdr. huwt (1°) Wijk 28-7-1635 Peter Cornelis Romeijn, W 2° (RK)

Amerongen 26-1-1647 Steven Stevens van Schaijck;
8. Willem Cornelis, van de Meerdijk, huwt (RK) Wijk 10-1-1649 Deliana Eelis van Bemmel,

van Overlangbroek. Uit dit huwelijk komt voort Wilhelmina, die te Wijk op 11-5-1684
trouwt met Jacob Vernoij.
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IV-c. Joost Aelbertse van Bemmet, tr. (gerecht) Wijk april 1608 Merrigje Hendriks; zie ook
transportacte 12-1-1619. Uit dit huwelijk:
1. Aelbert Joostensz, huwt 26-1-1653 Annigje Evers. Hieruit komen drie zoons en een dochter

die een omvangrijke kinderschaar hebben te Wijk, Montfoort en IJsselstein.
2. Geertruida, huwt 1° Wijk bij Duurstede 3-5-1657 met Daniël Achterhout en 2° Cothen 12-8-

1674 met Gijsbert Mom. Het is opmerkelijk dat het eerste huwelijk werd voltrokken in de
Gereformeerde kerk, het tweede was Katholiek.

IV-d. Gijsbert Willems van Bemmel, huwt 1° (RK) Wijk bij Duurstede Janneke Samuel Ver-
noysdr en 2° (RK) Wijk bij Duurstede Willempje de Cruijff, van de Wijkersloot. Uit het Ie hu-
welijk:
1. Cornelia, ged. Wijk 7-5-1635.

Generatie V

V-a-6: De kinderen uit het huwelijk van Gerrit van Bemmel en Margarita Hendrix (ondertr.
Amersfoort 23-2-1658) zijn verkeerd weergegeven. Dit moet zijn:
1. Cornelia, ged. Amersfoort 24-4-1659;
2. Annelin, ged. Amersfoort 30-5-1661;
3. Annetgen, ged. Amersfoort 26-11-1662, huwt Simon van Wisselingh zoals door Reinboud

weergegeven;
4. Cornelia, ged. Amersfoort 7-2-1668, huwt (Ger.) Amersfoort 21-3-1702 met Albert

Boeyink;
5. Goden, ged. Amersfoort 17-12-1669.

Reinboud vermeldde vervolgens nog een Hendrik Gerrits van Bemmel gehuwd met Jacobje
Jans Beekman. Ik heb niet kunnen vaststellen dat deze inderdaad een zoon was van Gerrit en
Margarita Hendrix, wat niet wil zeggen dat de vermelding onjuist is.

V-b. Als kinderen van Cornelis Jansz van Bemmel en Geertruijt Rutgers van Noort vermeld-
de de auteur 3 nakomelingen. Er moeten echter aan worden toegevoegd:
4. Geertruijt, ged. Amersfoort 18-2-1660;
5. Johannes, ged. Amersfoort 10-7-1662;
6. Annitje, ged. Amersfoort 20-9-1664.

V-c. Bij IV-a-6 zagen wij reeds dat Jacob Jans wel degelijk in deze genealogie thuishoort.
Reinboud vermeldde dat deze Jacob Jans drie zonen had; wat de derde daarvan betreft (Dirck
Jacobsz gehuwd met Wonnitge Petersdr) menen wij dat deze niet behoort tot deze familie,
maar tot een geslacht uit Wijk bij Duurstede. Volgens het trouwboek van Barneveld trouwde
op 6-4-1678 Dirck Jacobsz van Bemmel, jm. van Barneveld, met Jannigje Wulfers van Altena,
jd. van Amersfoort. Dit komt overeen met de ondertrouw te Amersfoort van 4-4-1678 luiden-
de: Dirck Jacobsz van Bemmel, jm., 28 jaar, wonende Barneveld & Jannetje Wulpherts van
Altena. Op 9-7-1680 hertrouwde Dirck Jacobsz wedr. Jannetje Wulphen met Wonnitge Peters,
jd. van Hoefflaecken.

Generatie VI

De door Reinboud weergegeven gegevens betreffende Vl-a Johannes van Bemmel getrouwd
met Christina van der Haar en later Johanna van Hoeff, alsmede betreffende diens kinderen,
hebben wij ook gevonden.

Bij zijn kinderen kunnen wij het volgende aantekenen.
1. Hendrik, gehuwd met Catharina van Hoogland; de auteur heeft geen plaats van het huwe-

lijk noch de datum vermeld aangezien deze inderdaad in Amersfoort niet kunnen worden
gevonden. Maar in het gemeente-archief van Deventer vonden wij bij de ondertrouwboe-
ken van het gerecht: „25 May 1700 getrouwt Henricus van Bemmel, jm. van Amersfoort en
Katharijna van Hooghland, jd. van Garderen." En in Garderen vonden wij de corresponde-
rende inschrijving.

6. Cornelia van Bemmel trouwde niet met Joseph Canijs maar met Joseph Camp.

VI-c. Anthonie van Bemmel (zoon van Jacob Jans van Bemmel en Aletgen Brants, die dus
wel degelijk tot de hier beschreven genealogie behoren) had inderdaad de zeven vermelde kin-
deren.

Wij kunnen echter méér over hen berichten dan Reinboud deed.
1. Mechteld, huwde Steven van Osch op 12-2-1706;
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2. Eva, huwde Clemens Hooft van Huysduynen op 28-11-1704;
3. Lodewijk, volgt VlI-e;
4. Jacobus, volgt VlI-f.

Vl-d. Aan de gegevens van Reinboud betreffende Ellert, die dus inderdaad ook tot deze
familie behoort, kunnen wij niets toevoegen.

Generatie VII

Wij volgen nog steeds het artikel van Reinboud op de voet.
Bij VlI-b Johannes de volgende bemerkingen:
Uit zijn eerste huwelijk (met Agatha Elisabeth Boor) vermeldt het artikel 6 kinderen; er

moeten aan toe worden gevoegd — beter: er moeten aan voorafgaan:
— Jacobus, gedoopt 17-12-1702;
— Abraham, gedoopt 28-11-1704.

VII-c. Geen commentaar.
Ook aan de gegevens van VlI-d: Frans van Bemmel gehuwd met Gijsberta van Wolfswinkel

kunnen wij voorshands niets toevoegen.

Generatie VIII

De vermeldingen betreffende deze generatie behoeven geen aanvulling of wijziging. Wij wa-
ren tot heden niet in de gelegenheid daar dieper op in te gaan.

Samenvatting

Een eerder gepubliceerde stamreeks werd aan een nader kritisch onderzoek onderworpen;
de oorspronkelijke auteur had daarop in zijn publikatie ook aangedrongen. De geconstateerde
aanvullingen en wijzigingen werden bekendgemaakt. Met nadruk wordt er op gewezen dat de-
ze publikatie in genen dele bedoeld is als een reprimande aan het adres van de eerdere auteur.

J. DE LANGE

EEN „KETTINC'-HUWELIJK TE STOUTENBURG

A. Cornelis Jansz, ged. Hoogland (RK) 14.11.1672, jm. van de Horst in
Stoutenburg, zn. van Jan Bartsz en Evertje Cornelisdr. te Overzeldert,
otr./tr. Stoutenburg (gerecht) 26.3/14.4.1699 Grietje Gerrits, dr. van Gerrit
Morren en Gerritjen Aelberts te Swartebroek onder Voorthuizen.

Uit dit huwelijk, ged. Hamersveld (RK):
1. Everarda, ged. 7.4.1705, susp. Maria Thimmesse op de Driftacker.
2. Mauritius, ged. 13.7.1706, susp. aviainfantis.
3. Comelius, ged. 29.11.1707, susp. avia infantis.

B. Cornelis Thonisz. van Broekbergen, jm., woont Rijsenburgh, zn. van
Thonis Huyberts van Broekbergen en Trijntje Jans, otr./tr. Stoutenburg
(gerecht) 4/28.10.1709, Hamersveld (RK) 5.11.1709 Grietje Gerrits, wed.
van Cornelis Janse, woont op de Horst onder Stoutenburg.

C. Hendrik Thonissen, jm., woont bij Heyligenbergh, zn. van Thonis
Thonissen en Annetje Evers, otr./tr. Stoutenburg (gerecht) en Leusden (ge-
recht) 13/26.10.1713, Hamersveld (RK) £6.10.1713 Grietie Gerrits, laatst
wed. van Cornelis Thonissen van Broekbergen, woont de Horst in Stouten-
burg.
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Uit dit huwelijk, ged. Hamersveld (RK):
1. Agnes, ged. 15.2.1714, susp. aviainfantium.
2. Antonia, ged. 15.2.1714, susp. avia infantium.
3. Gerard, ged. 16.2.1717, susp. mater patris.
4. Evert, ged. 16.2.1717, susp. mater patris.
5. Mor, ged. 21.5.1718, susp. mater patris.
6. Elbert, ged. 21.5.1718, susp. mater patris.
7. Gemï, ged. 21.9.1720, susp. Anna Bron.
8. Mor, ged. 21.5.1722, susp. Anna Everse.
9. Antonius, ged. 18.12.1724, susp. Dirkje Jans, vicina.

D. Hendrik Thonisz, wed. van Grietje Gerrits, woont de Horst in Stou-
tenburg, otr./tr. Stoutenburg (gerecht) 4/20.10.1727, Hamersveld (RK)
20.10.1727 Hendrikje Hendriks van Moorselaar, jd., woont erf Scham in
Stoutenburg, dr. van Hendrik Hendrikse van Moorselaar en Weympie Pee-
len van de Tweel.

Uit dit huwelijk, ged. Hamersveld (RK):
1. Anna, ged. 20.10.1728, op de Horst, susp. Grietje Cillen.
2. Henricus, ged. 26.7.1730, op de Horst, susp. Trijntje Hendrikse.

E. Willem Dirkse Boerse, jm., woont Stoutenburg, zn. van Dirk Willem-
se Boerse en Geertie Meeuwisse van Santbrink, otr./tr. Stoutenburg (ge-
recht) 9/22.2.1732, Hamersveld (RK) 16.2.1732 Hendrikje Hendriks van
Moorselaar, wed. van Hendrick Thonisz, woont op de Horst in Stouten-
burg.

Uit dit huwelijk, geb. de Horst, ged. Hamersveld (RK):
1. Hendrik, ged. 26.12.1732, susp. Gerritje Meese.
2. Weyntje, ged. 12.2.1734, susp. Gerritje Meese.
3. Dirck, ged. 1.10.1735, susp. Gerritje Meese.
4. Geritje, ged. 24.6.1727, susp. Gerritje Meese.
5. Hendricktje, ged. 5.2.1739, susp. Maritje Hendrix.
6. Hendrick, ged. 15.11.1740, susp. Mari Hendrix.
7. Antje, ged. 30.4.1742, susp. Neeltje Teunisse.
8. Jacob, ged. 15.8.1745, susp. Neeltje Teunisse.
9. Jacob, ged. 23.3.1747, susp. Neeltje Cornelisse.

F. Willem Gijsbertsen, meerderj. jm., woont Stoutenburg, zn. van Gijs-
bert Cornelisse, otr./tr. Stoutenburg (gerecht) 3/18.10.1749, Hamersveld
(RK) 18.10.1749 Hendrikje Hendriks, wed. van Willem Dirkse Boerse,
woont te Stoutenburg op de Horst.

G. Willem Gijsbertsen, wedr. van Hendrikje Hendriks, woonde voorheen
te Stoutenburg, nu te Isselt, tr. Stoutenburg en Leusden (gerecht)
19.10.1782, Hamersveld (RK) 4.11.1782 Jannetje Barten van Zijl, ged. Ha-
mersveld (RK) 18.8.1745, dr. van Bart Sanderse van Zielen en Fietje Aris-
se.

H. M. ABEN-NEDERPELD
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KWARTIERSTAAT VAN DE POL

i
la. Johannes Everardus van de Pol, geb. Amersfoort 8.10.1901, onderwijzer te Hoogland (St.

Henricus) 1920-1924, te Amersfoort (St. Ansfridus) tot 1940, hoofd Vinkeveen R.K. Jon-
gensschool tot 1945, dir. R.K. Lagere Tuinbouwschool Beverwijk, overl. Schagen
13.6.1980, tr. Amersfoort 11.8.1936 Maria Catharina Francisca Koster, geb. Amsterdam
23.9.1906, overl. Alkmaar 5.4.1980, dr. van Wilhelmus Ludovicus Koster en Johanna Eli-
sabeth Slooff.

lb. Wilhelmina Johanna van de Pol, geb. Amersfoort 26.7.1903, overl. ald. 29.4.1966, tr. ald.
27.8.1920 Jacobus Petrus Bunnik, geb. Alphen a/d Rijn 11.4.1898, houthandelaar, overl.
Hoogland 3.10.1944, zn. van Johannes Bunnik en Ida Jacoba Blom.

lc. Johannes Wilhelmus van de Pol, geb. Amersfoort 20.8.1905, melkhandelaar, overl. ald.
5.3.1945, tr. Haarlem 16.7.1931 Anna Cornelia Munnikhuis, geb. Purmerend 29.9.1906,
dr. van Johannes Munnikhuis en Anna Brakenhoff.

ld. Everdina Johanna van de Pol, geb. Amersfoort 27.9.1910, kloosterlinge Gezelschap
J.M.J.,H. Professie 's-Hertogenbosch 29.7.1938, overl. Heeswijk 2.4.1949.

II
2. Rut van de Pot, geb. Leusden 20.8.1863, boerenknecht, melkhandelaar, overl. Amersfoort

22.6.1935, tr. Leusden 26.1.1899
3. Gijsbertha van Westerlaak, geb. Stoutenburg 21.9.1869, overl. Amersfoort 30.7.1956.

III
4. Jan van de Pol, geb. Leusden 27.1.1836, daghuurder, overl. ald. 10.2.1920, tr. ald.

26.9.1860
5. Willemtje Wijntjes, geb. Leusden 24.8.1838, overl. ald. 30.5.1908.
6. Jan van Westerlaak, geb. Hoogland 14.2.1838, boerenknecht, overl. Leusden 28.2.1898,

tr. ald. 20.1.1867
7. Evertje Peterse, geb. Leusden 17.11.1837, overl. ald. 20.7.1912.

IV
8. Gerrit van de Pol, ged. (RK) Hamersveld 13.10.1808, boerenknecht, tapper, overl. Leus-

den 25.7.1871, tr. ald. 18.11.1831
9. Jannetje Wouterse van de Wetering, ged. Amersfoort ('t Zand) mei 1808, overl. Leusden

18.4.1889.
10. Ruth Wijntjes, ged. (RK) Achterveld 4.1.1794, landman, overl. Soest 8.11.1841, tr. (2)

ald. 18.4.1841 Aaltje van der Plaat, dr. van Toon van der Plaat en Stijntje Meijer; tr. (1)
Stoutenburg 25.1.1837

11. Maria van den Hoven, ged. Hoogland 17.11.1799, overl. Soest 23.9.1838.
12. Rijk van Westerlaak, geb. Hoogland 11.3.1812, bouwknecht, overl. ald. 9.5.1897, tr. ald.

3.5.1837
13. Gijsbertje van Dijk, ged. (RK) Hoogland 28.6.1805, overl. ald. 8.5.1863.
14. Evert Peterse, ged. (RK) Achterveld 25.2.1790, landbouwer, overl. Leusden 4.3.1876, tr.

ald. 5.2.1835
15. Reijertje van de Hoef, ged. (RK) Hoogland 27.3.1805, overl. Leusden 30.4.1879.

V
16. Antonie van de Pol, ged. (RK) Putten 26.9.1780, smidsknecht, overl. Leusden 4.3.1858,

tr. ald. 21.10.1804, (RK) Hamersveld 6.11.1804
17. Johanna Westerhuijsen, geb. Pruisen ca. 1768, overl. Leusden 29.10.1844.
18. Wouter Janse van de Wetering, ged. (RK) Hamersveld 10.2.1766, overl. Leusden

19.9.1831, tr. ald. 29.9.1798, (RK) Hamersveld 14.10.1798
19. Martje Jansen Boersen, geb. Voorthuizen/ged. (RK) Achterveld 1/4.6.1767, overl. Leus-

den 27.12.1833.
20. Goossen Klaase Wijntjes, ged. (RK) Achterveld 24.7.1747, overl. Stoutenburg 22.1.1825,

tr. ald. 10.1.1789, (RK) Achterveld april 1789
21. Willempje Rutten, geb. Hoevelaken 1756, overl. Stoutenburg 9.9.1826.
22. Willem Gijsbertsen van de Hoven, ged. (RK) Hoogland 4.3.1756, overl. ald. 30.1.1848, tr.

ald. (RK) 29.6.1790

217



23. Heiltje Gerrits van de Wetering, ged. (RK) Hoogland 14.6.1768, overl. ald. 8.3.1832.
24. Jan Geurtse van Westerlaak, ged. (RK) Hoogland 16.8.1772, bouwman, overl. ald.

21.8.1821, tr. ald. (RK) 23.1.1811
25. Klaasje Wouterse Kool, ged. (RK) Hoogland 4.6.1778, overl. ald. 31.8.1815.
26. Wouter Wouterse van Dijk, ged. (RK) Baarn 27.9.1785, korporaal 5de Bataillon Infanterie

Nat. Militie, gesneuveld Ouatre Bras 16.6.1815, aang. overl. Hoogland 26.4.1816, tr. ald.
(RK) 2.4.1805

27. Marretje Hendriks Voskuijlen, ged. (RK) Hoogland 13.4.1784, overl. ald. (Hoogenhaard)
8.12.1844; hertr. Jan van de Burgwal.

28. Willem Petersen, geb. ca. 1741, landbouwer op de Groote Riet, overl. Leusden (Burgwal)
10.12.1820, otr./tr. ald. 18.3/5.4.1785, (RK) Achterveld 6.4.1785

29. Evertje Evertsen, ged. (RK) Achterveld 5.8.1750, overl. Leusden 15.3.1828.
30. Teunis Reijerse van de Hoef, ged. (RK) Hoogland 25.9.1767, bouwman, overl. Leusden

(Krakhorst) 14.1.1855, tr. Hoogland 24.11.1799
31. Petronetla Peelen, geb. Zevenhuizen, ged. (RK) Hoogland 1.1.1777, overl. Leusden

4.4.1855.

VI
32. Dirk van de Pol, ged. (RK) Putten 25.5.1742, soldaat regiment Bosc de la Calmette, ge-

pensioneerd 1.8.1795, overl. Putten (dorp) 3.3.1808, otr./tr. ald. 29.11/21.12.1771
33. Cunegunda (Allegonda) Evers, ged. (RK) Putten 24.11.1748, overl. Leusden 12.6.1819.
36. Jan Reijerse, ged. (RK) Hoogland 22.4.1734, overl. ald. 1772/75, otr./tr. Leusden

25.3/11.4.1763, (RK) Hamersveld 12.4.1763
37. Jannetje Wouters, ged. (RK) Hamerveld 17.2.1744; hertr. ca. 1775 CornelisGijsbertse.
38. Jan Eversen Boersen, ged. (RK) Hamersveld 9.1.1728, tr. (RK) Achterveld 5.11.1758
39. Gisbertje Hendriksen van Blankenhoef, ged. (RK) Achterveld 27.10.1729.
40. Klaas Goossens Winckes (Wienekes), geb. Vreden (buurtschap Wennewick), otr./tr. Stou-

tenburg 12/26.2.1745, tr. (RK) Achterveld 21 AAI AA
41. Elisabeth Guldena(rm), geb. Beckum.
42. RutgerJans, otr./tr. Stoutenburg 3/18.12.1736, (RK) Achterveld 20.12.1736
43. Slijntje Ellerts.
AA. Gijsbert Bruinisse van den Hove, overl. Hoogland 19.1.1803, otr./tr. (2) ald. 8/24.10.1768,

(RK) Hoogland 25.10.1768, Beatrix Willems, dr. van Willem Lambertsen en Teuntje Teu-
nis, tr. (1) (RK) Hoogland 23.11.1748

45. Martje Freriks, geb. Voorthuizen, overl. Hoogland 16.7.1766.
46. Gerrit Hessels, ged. (RK) Hoogland 23.10.1707, overl. ald. 8.2.1792, otr./tr. ald.

2/18.11.1766, (RK) ald. 18.11.1766
47. Alida Gijsberts.
48. Geurt Peterse Kruijp, ged. (RK) Hoogland 15.8.1742, overl. ald. 9.5.1804, otr./tr. Leusden

10/27.8.1764, (RK) Hamersveld 28.8.1764
49. Hendrikje Peterse Smit, ged. (RK) Hamersveld 23.8.1739, overl. Hoogland 20.4.1810.
50. Wouter Jansen, otr./tr. Hoogland 11/30.11.1773, tr. ald. (RK) 1.12.1773
51. Annetje Dirks, ged. (RK) Hoogland 25.1.1749.
52. Wouter Jansen, ged. (RK) Baarn 21.4.1739, overl. ald. 19.1.1785, tr. (1) Geurtje Peters

" Walraven; tr. (2) (RK) Baarn 8.4.1777
53. Gijsbertje Peters Kuijer, ged. (RK) Baarn 13.3.1749; hertr. ca. 1785 Peter Rutgers Ruijter.
54. Hendrik Tone Voskuijl, ged. (RK) Hoogland 14.7.1751, overl. ald. 10.6.1806, otr./tr. ald.

7.1/23.2.1778, tr. (RK) ald. 25.2.1778
55. Grietje Gijsbertse van den Hove, ged. (RK) Hoogland 8.1.1754, overl. ald. 6.9.1826.
56. Peter Comelissen, ged. (RK) Hoogland 2.2.1696, overl. voor mei 1751, tr. (1) Jannitje

Cornelis Dijst, tr. (2) Leusden 24.3.1742
57. Geertje Hendriksen Voskuijl, geb. Leusden ca. 1720; hertr. ca. 1751 Helmert Comelissen.
58. Evert Eversen, landbouwer op de Kleine Ritt, overl. april 1770, tr. (RK) Hoogland

9.1.1734
59. Maria Teunissen, ged. (RK) Hoogland 27.8.1711, overl. Stoutenburg 29.8.1797.
60. Reijer Barten, ged. (RK) Hamersveld 21.7.1706, overl. Hoogland 17.12.1785, otr./tr. (1)

ald. 24.10/8.11.1737, tr. (RK) ald. 9.11.1737 Maria Dirckx; tr. (2) Hoogland 19.7.1743
Cornelia Jans; otr./tr. (3) Hoogland 14.2/1.3.1756, (RK) ald. 2.3.1756

61. Maria Geurden Schimmel, ged. (RK) Achterveld 26.1.1726, begr. Amersfoort 18.5.1801.
62. Peel Arisz, ged. (RK) Hoogland 19.9.1736, overl. ald. 13.12.1776, tr. ald. 8.4.1770, (RK)

ald. 24.4.1770
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63. Evertje Aerts, geb. ca. 1740, overl. Hoogland 8.7.1782; hertr. (RK) ald. 13.5.1777 Bart
Reijersz (zn. uit tr. (1) nr. 60).

VII
64. Christiaan Janse van de Pol, geb. ca. 1700, timmerman, overl. Putten 23.9.1775, tr. ald.

5.3.1724
65. Hermina Henrixen.
66. Antonius Evers, overl. Putten 3.10.1777, tr.
67. Christina Lucassen, overl. Putten 22.5.1780.
72. Reijer Evers, ged. (RK) Hoogland 1.8.1696, landbouwer op Laurenborg, overl. ald.

14.4.1743, otr./tr. Leusden 10/25.4.1727, tr. ald. (RK) 26.4.1727
73. BeatrixJans Hilhorst, ged. (RK) Hamersveld 10.1.1696, overl. voor 1763.
74. Wouter Louwe, ged. (RK) Hamersveld 1.7.1718, overl. ald. (Den Treek) 19.4.1748,

otr./tr. (1) 17/31.3.1741 Yetje (Grietje) Janse Verschuur, dr. van Jan Geurts en Heijltje
Henrickx van de Ruytenbeek; otr. (2) Leusden 21.12.1742, tr. (RK) Hamersveld
5.1.1743

75. Steventje Gerrits van de Ruytenbeek, ged. (RK) Hamersveld 29.6.1720; hertr. (RK) ald.
9.5.1748 Hendrik Teunisse Koller.

76. Evert Hendrikse Boerse, tr. (RK) Hamersveld 20.12.1715
77. Jannetje Jans, ged. (RK) Hoogland 23.2.1694.
78. Henric Rixen, ged. (RK) Achterveld 28.8.1692, tr. (RK) ald. 8.2.1722
79. Martje Lammers, ged. (RK) Achterveld 21.1.1696.
80. Gosewijn Winckes, tr.
81. Margarita Winckes.
82. WiilemGuldena(rm).
84. Jan Rutgers.
86. Ellen Hendriks, waard in de Gort, otr./tr. (2) Stoutenburg 28.7/17.8.1738 Johanna Dam-

mersme, jd. van Cleve; tr. (1) (RK) Achterveld 10.11.1709
87. Wilmtje Woutersen, overl. aug. 1736/1738.
90. FrederikJanz, tr.
91. Grietje Geurts, hertr. Harmen Meeuwsen.
92. Hessel Claes, overl. Hoogland 28.2.1728, otr./tr. (1) 19.2/11.3.1701 Woutertje Breunis,

wed. Willem Aarts; tr. (2) (RK) Hoogland 6.12.1705
93. Hendrikje Gerrits.
94. Gijsbert Wouters, otr./tr. Leusden 5/27.1.1719, tr. (RK) Hamersveld 29.1.1719
95. Maria Goossens.
96. Peter Wouters Kruijp, geb. ca. 1705, overl. Hoogland 13.6.1746, tr. (RK) ald. 6.3.1745
97. Niesje Geurts, geb. ca. 1708, overl. Hoogland 24.4.1747.
98. Peter Cornelisz. Smit, ged. (RK) Baarn 25.1.1708, otr./tr. (2) Leusden 5.6/19.7.1743, tr.

(RK) Hamersveld 21.7.1743 Maria Jans; otr./tr. (3) Leusden 17.10/7.11.1764, (RK) Ha-
mersveld 8.11.1764 Maria Cornelissen van Swol; otr./tr. (1) Eemnes Binnen
26.10/15.11.1736, tr.(RK) ald. 15.11.1736

99. Helena Hendriks van der Staaij, geb. Vierlingsbeek.
100. Jan Gerritsen.
102. Dirk Jans Cok, geb. Vlaarsom onder Keulen, otr./tr. Hoogland 29.9/14.10.1747, (RK)

Hoogland 21.10.1747
103. Aeltje Gerrits.
104. Jan Gurtsen, tr. (RK) Baarn 13.2.1735
105. Anna Jacobs, overl. Baarn 24.2.1747.
106. Peter Aerts Kuijer, ged. (RK) Baarn 13.3.1717, overl. ald. 20.7.1776, otr. Leusden/tr.

(RK) Baarn 22.10/14.11.1745
107. Gerarda Teunisse Voskuijl, ged. (RK) Hamersveld 23.9.1721.
108. Thoon Hendrikse Voskuijlen, ged. (RK) Hamersveld 18.12.1724, tr. (RK) Hoogland

3.2.1750
109. Jantje Cnelisse Horst, ged. (RK) Hoogland 17.3.1724.
110-111 =44-45.
112. Cornelis Willemse, otr./tr. Hoogland 5.4/19.7.1689, (RK) Hoogland 24.4.1689
113. Anna Gijsberts, geb. Soest.
115. Evertje Jans, geb. Achterveld ca. 1678, overl. ald. (grote Ritt) 7.1.1764.
118. Teunis Dirksz, geb. Hoogland ca. 1670, armmeester ald. 1730, overl. ald. 8.4.1746,

otr./tr. Hoogland 1.10/10.11.1699, ald. (RK) 9.11.1699
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119. Hilletje Reijers, geb. Hoogland ca. 1675, overl. ald. 16.4.1730.
120. Bart Janz, geb. Hoogland ca. 1670, overl. ald. (Kattenbroek) 13.2.1719, otr./tr. Hoog-

land 5/27.7.1703
121. Petronella Reijers, ged. (RK) Hoogland 15.9.1678, overl. ald. 29.7.1753; hertr. (RK)

7.8.1720 Henricus Teunisse.
122. Geurt Janze Schimmel, overl. na febr. 1756, otr. Leusden/tr. (RK) Achterveld

30.6/19.7.1716
123. Willempje Jans van Langelaar, ged. (RK) Hamersveld 15.7.1695, overl. na 1763.
124. Aert Tijmense, ged. (RK) Hamersveld 21.2.1705, overl. ca. 1765, tr. (RK) Hoogland

21.1.1730
125. Geertje Maes, geb. Hoogland ca. 1706, overl. ald. 30.10.1746.
126. Aart Arisz Cornelis, geb. ca. 1705, overl. Hoogland 29.10.1746, otr./tr. Asschat

5/19.1.1725, tr .(RK) Hamersveld 20.1.1725
127. Alida Willems, geb. ca. 1700; hertr. (RK) Hoogland 16.7.1747 Hendrik Aerts.

VIII
144. EvertJanz, otr./tr. Hoogland 7.11/1.12.1676, tr. ald. (RK) 28.11.1676
145. Willemtje Aarts van Romen.
146. Jan Cornelisse Hilhorst, otr./tr. (1) Leusden 17.10/7.11.1690 Henrickje Ghijsberts Schot-

horst; otr./tr. (2) ald. 7.6/13.7.1692
147. Gerritje Henricx, jd. van Holk.
148. Louw Thijmonz, otr. Leusden 30.12.1707
149. Aaltje Wouters van Leersum, otr./tr. (2) Leusden 7.10/12.11.1726, tr. (RK) Hamersveld

21.11.1726 Coenraedt Thijssen van Diem.
150. Gerrit Hendrkxe, otr. Leusden/tr. (RK) Hamersveld 8/23.4.1718
151. Jannetje Morre.
152. Henric Willems, otr./tr. Leusden 26.8/19.10.1677
153. JannitgenAriens.
156. RijkJacobsen, tr. (RK) Achterveld 3.12.1689
157. Petertje Henrixen.
158. Lammert Gaertsen, tr. (RK) Achterveld 19.11.1694
159. Bietje Henrixen.
184. Claes Hessels, geb. Stoutenburg, tr. Hoogland 9.11.1667 (att. naar Hoevelaken)
185. Hendricken Willems Bartszdr.
194. Godefridus Jansen, tr.
195. Agniet Lamberts.
196. Cnelis Pieterze Smit, tr.
197. Neeltje Rijken.
198. Hendrik Dirksen van der Staaij, tr.
199. Janneke Lamberts.
212. Arnoldi Kuijer, tr.
213. Japje Willems.
214. Thonis Alberse Voskuijl, otr./tr. (2) Leusden) 2/20.1.1727 Evertje Willems; otr. (1) Leus-

den/tr. (RK) Hamersveld 5/26.4.1714
215. Burgje Willems van der Worff.
216. Hendrik Thonissen, otr./tr. (2) Leusden 4/20.10.1727, (RK) Hamersveld 20.10.1727 Hen-

drikje Hendriks van Moorselaar; otr./tr. (1) Leusden 13/26.10.1713 (RK) Hamersveld
26.10.1713

217. Grietje Gerrits, wed. van Cornelis Thonisse van Broekbergen, eerder van Cornelis Janse.
218. Cornelis Dirckse, tr.
219. Gijsberta Teunis.
238. ReijerHendrikz, otr./tr. Hoogland 20.10/22.12.1671, tr. (RK) ald. 10.11.1671
239. Thoontgen Willems.
242-243 = 238-239.
244. Jan Arisse Schimmel, tr. (1) Leusden 27.11.1675 Burgjen Thonis Kuijersdr. (zr. van

593?); otr./tr. (2) Leusden 27.3/13.4.1683
245. Grietgen Geurts, jd. van Emeclaer.
246. Jan Rijcxe, tr.
247. Maria Jacobs.
248. Thijmen Aertse, tr. (RK) Achterveld 4.2.1704
249. Grietje Dirxen.
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IX
290. Aert Dirks van Roomen.
292. Cornelis Jans, tr.
293. Maria Jans.
294. Thimon Janz van de Bieshaar, otr./tr. (2) Leusden 8.10/6.11.1695 Dirkje Henricx, wed.

van Henrick Rijcksz; tr. (1) Leusden 3.5.1672
295. Neelt jen Rijcx.
304. WillemJanz.
368. Hessel Claesz, tr. Stoutenburg 20.12.1633
369. AeltgeJacobs.
390. Lamben Jansz Kamer, otr./tr. Hoogland 11.4.1674/22.1.1675, (RK) ald. 26.4.1674
391. Lijsbeth Jacobs, wed. van Hendrik Meijnsz de Jonge.
428. Aelbert Thonsz van Voscuijl, tr. (RK) Leusden 21.6.1674
429. Geertgen Henricx, jd. van Hardevelt.
430. Willem Thonisse van der Worff, overl. voor 5.4.1714, tr.
431. Cornelia Blankesteijn.
432. Thonis Thonisz van Voscuijlen, otr./tr. Leusden 25.7/14.11.1679
433. Annitge Everts van Davelaar, jd. van Woudenberg; tr. (2) Leusden 6.11.1696 Beernt

Jans, jm. van Hummelo; otr./tr. (3) Leusden 2/19.2.1706 (RK) Hamersveld 14.2.1706
Henderick Brom, wedr. van Geertie van Dortmond.

434. Gerrit Morren, otr./tr. Stoutenburg 20.1/9.2.1677
435. Gerritgen Aelberts.
478. Willem Wulphertsen, molenaar te Den Ham, tr.
479. Petertje Thijsdr.
490. Goort Peters Colveschoten, otr./tr. Hoogland 23.10/4.12.1669
491. Truijtgen Henricx Collert, hertr. Hoogland 2.10.1674 Peter Gijsbertsz.
494. JacobJordens, tr.
495. Willemtgen Hendriks.

X
592. Jan Lensen (Franszen), tr. (1) Annitgen Wouters; tr. (2) Leusden 7.5.1669
593. Gijsbertgen Thonis Keuijers; tr. (2) Leusden 13.3.1674 Gerrit Willems Knoppen.
594. Rijck Everts, tr-.
595. Hendrickgen Henricx.
782. Jacob Goorts.
980. Peter Jansz Clapmuts, tr.
981. Geertgen Wouters.
982. Henrick Reijersz.

XI
1186. Thonis Thonis Keuijer.

R.J.M, VAN DE POL

Verantwoording

De gegevens uit onze en de vorige eeuw zijn ontleend aan de BS en het BR, die uit vroeger
tijden voor het merendeel uit de Eemlandse klappers samengesteld door de heer J. H. M. Put-
man te Bussum uit de DTB's van Eemland.
Achtergrondinformatie is verkregen uit:
1. W. A. G. Perks, Hoe uit een frankische villa een 20e eeuws landgoed ontstond, Alphen a/d

Rijn, 1965.
2. C. v.d. Hengel, Bijdragen tot de geschiedenis van Leusden, 1974 eigen uitg. aanw. bibl.

C.B. voor Genealogie.
3. C. W. Delforterie, De afstamming van de daggelder Jan Geurtsz., die in 1826 te Amers-

foort de geslachtsnaam Verschuur aanneemt, Jrb. C.B. 1978.
Verder wil ik mijn dank betuigen aan mevr. J. v. Kleinwee-v.d. Dijssel voor de door haar ver-
strekte aanvullingen en verbeteringen.
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LEUSDEN DOOR DE EEUWEN HEEN

In een oorkonde, gegeven 8 juni in het negende jaar van Koning Karel te
Nijmegen wordt voor het eerst gesproken over een nederzetting „villa Lisi-
duna". Deze wordt dan met een viertal „foreesten", genaamd Hengestco-
ten, Fornhese, Widock en Mokoroth aan de Sint-Maartenskerk te Utrecht
geschonken. Deze villa was bewoond door en in gebruik bij een groep hori-
gen, die zich op hoeven hadden gevestigd. Het is niet bekend hoe ver het
gebied zich uitstrekte, al is het waarschijnlijk dat het noordelijk gedeelte
van de latere mark van de Leusderberg er toe behoord heeft.

Rond het jaar 1000 is de Sint-Anthoniuskerk van Leusden, die behoorde
aan het klooster op Hohorst (later Heiligenberg) en gesticht door bisschop
Ansfried, de parochiekerk voor het gehele gebied. Later werd door de mon-
niken van de Heiligenberg een nieuw klooster gebouwd binnen de stad
Utrecht. Dit was het begin van de machtige Sint-Paulusabdij. Het klooster
bleef als de zogenaamde „Uithof" tot 1579 in gebruik. Het torentje van
Oud-Leusden is het enige overblijfsel van de Sint-Anthoniuskerk, die er tot
1827 heeft gestaan.

Zuidelijk van het klooster Hohorst lag de ridderhofstad Lockhorst. Hier
zetelden in de middeleeuwen de voogd van de Sint-Paulusabdij in Leusden
en omgeving. Deze voerde namens abt of bisschop het beheer over bepaal-
de onroerende goederen. In 1256 wordt voor het eerst melding gemaakt van
een ridder Adam van Lockhorst.

Het kasteel Stoutenburg, thans gelegen in de gemeente Leusden, werd in
1252 gesticht door Heer Wouter van Amersfoort. Deze droeg het in 1259 op
aan de bisschop en kreeg het als leen terug. Stoutenburg was een van de
vier „sloten" van het Sticht. Het kasteel bleef in handen van de bisschop-
pen, die het lieten beheren door een kastelein (slotvoogd). Tijdens de rege-
ring van keizer Karel V werden de bisschoppen de wereldlijke goederen
ontnomen en kwam het kasteel aan de keizer. Na het afzweren van Philips
II kwam het aan de Staten van Holland. In 1593 kocht Johan van Oldenbar-
nevelt de heerlijkheid Stoutenburg. Na de terechtstelling van Van Olden-
barnevelt in 1619 werden zijn goederen verbeurd verklaard. De heerlijk-
heid verwisselde hierna verschillende malen van eigenaar en aan het eind
van de 17e eeuw blijkt het huis gedeeltelijk een ruïne te zijn. Later werd het
afgebroken en vervangen door een herenhuis.

Leusden is in de dertiende eeuw in een tweetal gebieden te onderschei-
den, namelijk de mark van de Leusderberg en Hamersveld. Aangezien de
mark van de Leusderberg voortkwam uit de oude bisschoppelijke villa, wa-
ren de boeren van de hoeven, die in de mark gerechtigd waren, horigen van
de bisschop van Utrecht. Zij waren dus tot verschillende diensten verplicht.
In de 16e eeuw waren alle voorheen in natura te verrichten diensten afge-
kocht tegen jaarlijkse betalingen: de markegenoten betaalden paardjesgeld
(= de afkoopsom voor de corveeën met paard en wagen) en hondenkoorn
(= de afkoopsom voor het voedsel en onderdak dat eertijds aan rondreizen-
de koninklijke ambtenaren verschaft moest worden). In 1561 is er sprake
van 26 hoeven. De eigenaren maken in dat jaar een verordening met als
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voornaamste doel het verstuiven van het zand der gemeenschappelijke
gronden tegen te gaan. Een geregelde administratie begon feitelijk pas in
1605. Vanaf dat jaar kozen de geërfden een commissie van vijf, die uit haar
midden een meentgraaf koos. Regelmatig werd de controle uitgeoefend op
het ongeoorloofd ontginnen van de gemeenschappelijke gronden. Naarma-
te de eeuwen verstreken beschouwden de markegenoten zich steeds meer
als (collectief) eigenaar van de gronden. Dit komt tot uiting in de wetgeven-
de bevoegdheid, die zij over de gemeenschappelijke gronden uitoefenden.
Reglementen geven aan, wie het recht hadden schapen te houden op de
meent en stelden uitgebreide regels aan het houden van bijen en het kappen
van hout.

In de twaalfde eeuw werd de ontginning van de moerasgronden in het la-
tere Hamersveld begonnen, o.a. als gevolg van een bevolkingsvermeerde-
ring in heel Europa, waardoor de landbouwproduktie verhoogd moest wor-
den. Waarschijnlijk onder leiding van de monniken van het klooster op de
Hohorst is deze ontginning planmatig geschied. Na de ontginning van Ham-
mersveld rees voor de oude gebruikers van de gemeenschappelijke gronden
in Leusden de noodzaak zich aaneen te sluiten, teneinde hun rechten bij uit-
sluiting van de nieuwkomers, veilig te stellen. In de jaren 1350-1650 onder-
gingen zowel de mark als Hamersveld het overwicht van de stad Amers-
foort. In die jaren verschafte geld meer dan bezit van grond een marktposi-
tie. Amersfoortse poorters (vooral brouwers) kochten boerderijen op en
verpachtten die. Ook bezaten kerkelijke en liefdadige instellingen veel
gronden. Het Amersfoortse overwicht was ook een gevolg van de in 1531
door keizer Karel V uitgevaardigde „Order op de buitennering", waarbij al-
le industriële nijverheid buiten de steden van Holland, Zeeland en Utrecht
werd verboden. Het einde van het Amersfoortse overwicht viel samen met
een grote agrarische crisis rond het midden van de 17e eeuw. De plaats van
de Amersfoortse industriëlen werd na 1650 ingenomen door regenten die
niet alleen uit Amersfoort kwamen, maar opvallend vaak uit Amsterdam en
Arnhem.

Tot slot nog enige schaarse gegevens over de bevolkingsontwikkeling in
Leusden en Hamersveld. In 1632 telde Leusden 261 en Hamersveld 174 in-
gezetenen. In 1675 resp. 162 en 149. Vanaf het midden van de 17e eeuw
verwierf het Hamersveldse deel een overwicht. In Oud-Leusden stonden er
bij de kerk in 1799 nog 7 huizen. In 1815 telde de gehele gemeente Leusden
1137 en in 1870, 1715 inwoners, waarvan 60% in het Hamersveldse deel
woonde.

Overzicht archieven betreffende de gemeente Leusden

In het Rijksarchief te Utrecht: Notarisarchief van Jan van de Hengel, nota-
ris te Leusden 1803-1842.
Het archief van de Heerlijkheid Stoutenburg 1436-1867.
Het archief van het Huis Lockhorst 1254-1927.

223



De archieven van de gerechten Leusden, Heetveld, Leusderbroek, Ha-
mersveld, Snorrenhoef en Donkelaar in de rechterlijke archieven 1605-
1809.
Gerecht Stoutenburg 1624-1811.
Het archief van de mark de meent van de Leusderberg 1594-1890.
De Eerrilandse klappers deel 4 bevatten huwelijken Leusden en Stouten-
burg tot 1811 en dopen geref. gemeente Leusden 1789-1809.
R.K. Parochie Hamersveld (St. Jozef) 1695-1967; doop 1695-1811; huwelijk
1695-1811.
R.K. Parochie Achterveld doop 1674-1820; huwelijk 1674-1820; overlijden
1713-1812.
Doop-, trouw en begraafboeken van 1811-1902.
Oud Archief der Gemeente Leusden heeft de volgende archiefstukken:
Stukken behorende tot het archief van het gerecht van Leusden c.s. Dit om-
vatte de buurten Leusden, Heetveld, Leusbroek, Hamersveld, Snorrenhoef
en Donkelaar 1629-1812.
Stukken behorende tot het archief van het gerecht van Asschat 1651-1811.
Stukken behorende tot het archief van de communiteit van Leusden c.s. en
Ansschat 1613-1811.
Stukken behorende tot het archief van de communiteit van Leusden c.s.
Stoutenburg, Maarn en Maarsbergen en Asschat 1642-1798.
Stukken behorende tot het archief van het kerspel van Leusden, dit omvatte
de gerechten van Leusden, en Duist- de Haar en Zevenhuizen 1633-1805.
Stukken behorende tot het archief van de gemeente Leusden 1810-
1813/1814-1930. Stoutenburg 1814-1930.
Stukken behorende tot het archief van het gerecht Stoutenburg 1464-1813.

H. Th. HORMANN
J. M. SNELLENBERG
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