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foto omslag: 
Concordiamolen in Ede
gemeentearchief Ede

Kasteel De Cannenburgh in Vaassen; een gravure van 1744 (toen 
nog ‘t Huis Kannenberg genoemd)

Foto van de Cannenburgh uit de jaren vijftig van de 20e eeuw. 
Uit “Honderd jaar Epe”,  samengesteld door de Historische Vereniging Ampt 
Epe, uitgegeven door de Drukkerij Hooiberg in Epe, 1978. 
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Bestuursmededelingen

Van de voorzitter  

Onze voorjaarsbijeenkomst in Arnhem had een andere 
opzet dan in andere jaren. Ditmaal was het een ken-
nismaken met de Gelderse Bibliotheek en het Gelders 
Archief. Hans Timmerman gaf de aanwezige leden een 
ruime blik in de collectie van deze Gelderlandbiblotheek 
met een schat aan materiaal voor genealogen en een 
mogelijkheid om via het internet de collectie te bekijken 
en zelfs materiaal uit te lenen via plaatselijke bibliotheken. Peter Wouters 
deed hetzelfde voor de collecties van het Gelders Archief. Het kan een ge-
slaagde bijeenkomst genoemd worden. De websites www.gelderlandinbeeld.
nl  en  www.geldersarchief.nl  kunnen wellicht helpen bij het verzamelen van 
materiaal voor Uw onderzoek. In de naaste toekomst gaan beide instituten 
mogelijk samenwerken en gezamenlijk een nieuw gebouw betrekken in Arn-
hem ; ook het Gelders Erfgoed heeft al een samenwerking met het Gelders 
Archief.
Ook de bijeenkomst in Barneveld over DNA-onderzoek trok vele belangstel-
lenden en was heel interessant. De diverse families Drost in Nederland bleken 
niet aan elkaar verwant te zijn en bevestigden dus de resultaten van het gene-
alogisch onderzoek.
Momenteel wordt er gewerkt aan de productie van CD�0 bevattende de publi-
caties �29-�63 en naar schatting kan deze in mei besteld worden.
Het project bevolkingsregister Barneveld hopen wij in de loop van dit jaar af te 
sluiten en  wij zijn reeds bezig met het opstarten van het project memorie van 
successie in overleg met het Gelders Archief en een aantal gemeentearchie-
ven.
Transcripties van Veluwse dtb boeken gaat ook gewoon door en daardoor 
hopen wij omze collectie meer compleet te maken.

Wellicht zijn er leden en lezers van dit tijdschrift in het bezit van materiaal 
dat zij verzameld hebben en dat geschikt is voor publicatie, hetzij in ons tijd-
schrift, hetzij als een zelfstandige publicatie. Publicatie in ons tijdschrift gaat 
via de redactie en materiaal voor een zelfstandige publicatie kan aangeleverd 
worden via het secretariaat.

Albert Veldhuis
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Van de redactie

Over de aanlevering van kopij hebben wij niet te kla-
gen. Wij hebben momenteel een voorraad, die vol-
doende is de eerstkomende drie nummers te vullen. 
Een luxe probleem voor ons, maar vervelend voor de 
inzenders, die vaak lang moeten wachten voordat zij hun product in ons blad 
afgedrukt zien. Door het verkleinde lettertype hopen wij de wachttijd te bekor-
ten. De ingezonden stukken, veelal kwartierstaten en genealogieën, hebben 
vaak een aanzienlijke omvang. Dat is geen probleem zolang de omvang niet 
veel meer wordt dan ca. 30 pagina’s in VG. Dan wordt het artikel in twee delen 
gepubliceerd. Wij hebben echter ook behoefte aan korte stukjes.

Oproep aanlevering portret 
“Het portret van…” is een voorbeeld van leuke bijdragen die openvallende 
ruimten mooi kunnen opvullen. Wij kunnen meer bijdragen goed gebruiken.

Oproep aanlevering vernoemingreeks
De redactie roept u nu op een bijdrage in de vorm van een vernoemingreeks 
aan te leveren. Kinderen  werden tot in het recente verleden veelvuldig ver-
noemd naar een grootouder of een  oudoom of –tante. Een voornaam werd 
vaak eeuwenlang doorgegeven binnen een familie. Wij geven  een voorbeeld 
hoe een vernoemingreeks er uit ziet. Gaat u uw kwartierstaat na of u een 
bijdrage	kunt	leveren,	liefst	voorzien	van	foto(’s)!.	Als	nog	levende	personen	
worden genoemd, vergeet u niet  toestemming te vragen dat zij in de publica-
tie worden vermeld, Dit zal in het algemeen geen probleem zijn. De levende 
personen in het voorbeeld gaven grif hun toestemming en toonden zich zeer 
geïnteresseerd.             

Vernoemingreeks sarris Overbosch
Door Jan F. van der Wal, lid nummer �973, jfvdwal@wxs.nl

i
Thymen Kyan sarris Overbosch, geb. Enschede 23-06-2005.

ii
sarris	Timen	Lucas	Overbosch,	geb.	Enschede	22-07-1973,	software	ingeni-
eur., tr. Enschede �0-�0-2003 Sabina Hermanna Cynthia Holland, geb. Hoorn 
20-05-�980.  
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iii
Henricus Martinus Overbosch, geb. Heerlen ��-02-�946, technisch verkoper 
machinefabriek te Enschede, tr. Assen �9-��-�97� Anja Elisabeth Ruijsink, 
geb.		Zaandam	30-10-1948,	d.v.	Lucas	Ruijsink	en	Boukje	van	der	Zeeuw.	

iV
sarris Overbosch, geb. Elburg 22-02-�909, werktuigkundig ir. bij  de  Rotter-
damse	Droogdokmaatschappij	(RDM)	en	Hollandse	Signaalapparaten	(HSA),	
leraar aan de  HTS te Heerlen en Enschede, overl. Ootmarsum 05-0�-�998, 
tr. Hardenberg 24-08-�939 Jentina Dorothea Wateler, geb. Meppel 23-08-
�9�2, overl. Enschede �8-�2-�994, d.v. Henricus Martinus Wateler en Ge-
ziena Geertruida Keus.

V
Evert Overbosch, geb. Epe 20-08-�875, rijksontvanger, Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau, overl. Epe �0-03-�959, tr. Hardenberg 8-5-�908 Hendrina 
Aleida Bosch, geb. Hardenberg 28-02-�880, overl. Epe 06-09-�940, d. v. 
Johan Herman Bosch en Margaretha Nijman.

Vi
sarris Overbosch , geb. Epe �2-04-�834, stoomgrutter, gemeenteontvanger te 
Epe van �873 tot �9�7, raadslid van de gemeente Epe, overl. Epe 27-03-�923, 
tr. 22-�2-�864 Fennetje Brouwer, geb. Vaassen �2-02-�844, overl. Epe 
11-04-1882,	d.	v.	Johannes	Brouwer	en	Anna	van	Lohuizen.

Vii
Willempje Keijzer, geb. Terwolde 30-04-�804, overl. Epe �6-08-�884 tr. Heer-
de 28-05-�829 Willem Overbosch, geb. Epe 28-06-�80�, paarden- en veearts, 
overl. Epe �3-�2-�886, z.v. Evert Overbosch en Gerrigjen Schokkenkamp;  
hij	tr.(1)	Heerde	27-09-1823	Jannigje	Eikelboom,		geb.	Veessen	18-11-1802,	
overl.	Epe	17-10-1827,	d.	v.	Jan	Eikelboom	en	Eva	Liefers.

Viii
sarris Keijzer, geb. Heerde 29-09-�769, schoolonderwijzer, hoofd school te 
Terwolde, overl. Terwolde 26-02-�824, tr. Heerde 08-05-�803 Aleida Buiten-
weerd, geb. Vaassen 24-08-�785, winkelierse, overl. Heerde �4-09-�833, d.v. 
Arend Rijkelds Buitenweerd en Willempje van Apeldoorn. 

iX
Gijsbertjen Visser, ged. Heerde 0�-04-�73�, overl. Heerde 26-08-�805 tr. 
Heerde 27-03-�757 Albert Keijzer, ged. Heerde �7-09-�730, overl. Heerde 
�9-09-�807, z.v. Jan Claassen Keijser en Hendrikje Claas.
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X          
sarris Herms Visscher, ged. Heerde 27-�0-�684, tr. Heerde �5-�2-�7�5 
Grietje	(Margaretha)	Willems	(Lubbers).

Xi                 
Aaltje Sarris, geb. ca. �650, tr. Heerde 06-03-�670 Hermen Jansen Visser, 
z.v.	Gerrit	Visser,	geb.	Wapenveld	ca.	1640,	en	Lambertgen.	

Xii              
sarris Jacobs, geb. Heerde ca. �630, tr. Grietje Jansen.     

Xiii          
Anna Sarris, tr. Jacob Teunis.

XiV
Sarris

De voornaam Sarris komt zeer weinig voor. In de site “stamboom” van de 
NGV, die ruim 3 miljoen personen bevat komen slechts 23 personen met de 
voornaam Sarris voor. Voor �900 zijn zij uitsluitend in Heerde of directe omge-
ving	geboren.	Zij	stammen	allen	af	van	Sarris	Jacobs	(XII).	Volgens	Meertens’	
Nederlandse Voornamen Bank is de naam afgeleid van de grondvorm Sarre, 
een Friese jongensnaam. Sarre is een eenstammige verkorting van een Ger-
maanse stam sarwa “wapen”, “uitrusting”, Oudhoogduits saro, Oudfries sared, 
sered,	“gewapend”,	“uitgerust”	(onzeker).

Sarris Timen Lucas
Overbosch (*1973)  

Sarris Overbosch
(1909-1998)

Sarris Overbosch
 (1834-1923)  
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het portret van ……. mijn overgrootvader Jan heerikhuisen                          
Door drs. Arie M. Willigenburg

Jan Heerikhuisen, geb. Ede 05-09-�869, 
overl. Ede 26-��-�950, z.v. Jacob Heerik-
huisen en Jannetje Nijeboer, tr. Ede 
�9-02-�898 Bartha Boon, geb. Ede 
22-�0-�877, overl. �3-04-�958 Ede,  d.v. 
Jan Boon en Aaltje Harselaar. Woonde aan 
de Kraatsweg 38 in Ede. Hij was  bekend 
als jachtopziener en jager van de Sysseltse 
bossen. Hij schoot eens 83 konijnen en ge-
bruikte daarvoor �00 patronen. Was na zijn 
diensttijd ook nog 20 jaar jachtopzichter bij 
de familie de Ridder op landgoed Kernhem. 
Stond	bekend	als	“Lange	Jan”.	
Hij werd in �950 bij zijn overlijden in de pers 
“een Veluwenaar van de oude stempel” 
genoemd.
 
 

                     
Jan Heerikhuisen (1869-1950)

Oproep dna onderzoek
K.P.G.Tamboer, lidnr. �840, Karel Doormanstraat 69, 7482 BK Haaksbergen

In Apeldoorn lopen diverse mensen rond die denken af te stammen van een 
vrouw die een relatie had met koning Willem III. Ik behoor ook tot die groep. 
Hardnekkige geruchten in mijn vaders en grootvaders tijd vertelden dat mijn 
overgrootmoeder die op het paleis werkte in verwachting raakte van Willem III. 
Ik ben nu op zoek naar mannen die in mannelijke lijn afstammeling van Willem 
III denken te zijn en die een DNA onderzoek zouden willen laten doen. Mijn 
DNA is reeds bekend uit een eerder onderzoek. Wanneer dit overeen blijkt 
te	komen	met	iemand	die	geen	familie	van	mij	(Tamboer)	is	maar	wel	een	
afstammeling van Willem III denkt te zijn is het zeker dat we beiden van de 
koning afstammen. Zo’n onderzoek kost wel iets maar dat moet je er voor over 
hebben. Graag ontvang ik reacties.

Karel Tamboer
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het portret van  …….. willem schuurman van rouwendal                            
J. Schuurman van Rouwendal, E-mail: j.schuurmanrouwendal@upcmail.nl
                           

Willem Schuurman van Rou-
wendal geb. Ede 
�5-03-�903, overl. Ede ��-
03-�965, tr  Ede 09-0�-�926 
Adriana Gerdina Bleijen-
berg.
Op de foto in de schoenma-
kerij van de Jager aan de 
Bospoort te Ede ca. �9�6.
Links	de	eigenaar	Dhr.	
J.Jager en rechts Willem 
Schuurman van Rouwendal.
Op �3 jarige leeftijd, 
7 april �9�6, ging Willem als 
jongmaatje werken bij het 
Schoenmakersbedrijf van 
de heer J. Jager. Hij kende 
van het schoenmakersvak 
nog niets. Dat was echter 
geen bezwaar, de heer 
Jager wijdde hem in de loop 
der jaren volledig in in de 
geheimen van het schoen-
makersbedrijf. Dat was dus 
in �9�6 in de eerste We-
reldoorlog. Op de Ginkelse 
Heide bij Ede was toen het 
Vluchtelingenkamp van de 
Belgen, Vluchtoord Ede, en 

daarvoor herstelde fa. Jager ook schoenen en laarzen etc. wat men zelf in 
het kamp niet aan kon. Willem moest toen � x per week op dinsdag vanaf de 
Otterloscheweg lopen naar de Ginkelse Heide om de schoenen etc. die klaar 
waren weer terug te brengen, af te rekenen en nieuwe reparaties weer mee te 
nemen. Hij was daar dan ook de hele dag zoet mee bij weer en wind.
Hij is geen zelfstandige schoenmaker geworden. Na de 2e wereldoorlog is hij 
gaan werken bij de ENKA in Ede.
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nieuws uit de bibliotheek

Boekrecensies
Bibliotheek Veluwse Geslachten

nieuwe publicaties
Besloten is een aantal familieboeken die wij in ons bezit hebben op onze 
publicatielijst op te nemen en algemeen verkrijgbaar te stellen, uiteraard is dit 
gebeurd met toestemming van de auteurs. Omdat het veelal omvangrijke boe-
ken betreft, die wij niet op voorraad kunnen aanhouden, zal levering alleen op 
bestelling	(	levertijd	2-3	weken)	plaats	vinden	op	basis	van	de	dan	geldende	
drukkosten. Wij hebben wel een indicatie van de kosten opgenomen, om een 
idee te geven van de te verwachten kosten.

nr. 294. Beschrijving van enkele boerderijen in Voorthuizen. 
Deze publicatie is nog in bewerking.

nr. 295. het familieboek ripha(a)gen
Betreft	een	uitgave	van	de	Stichting	HGP	(1993)	met	als	auteur:	
AlbertVeldhuis.                                                                                                              
Alle personen Riphagen en Riphaagen in Nederland afkomstig van Oene 
en Nijbroek, tot dan bekend;                                                                                             
Bevat vele familiefoto’s  en een summiere index; totaal  239  pag.             
©   A.Veldhuis en Ver. Veluwse Geslachten.                                                                                         
Kosten	indicatie	€	35,00	voor	leden	en	voor	niet-leden	€	40,00.

nr. 296. het familieboek Beumer                                       
Betreft	een	uitgave	van	de	Stichting	HGP	(1992)	met	als	auteurs	J.Beumer.	
met	medewerking	van	E.	de	Jonge	en		L.	Overduyn;overige	medewerkers:	
F.Eversteijn, Voerman, Hemstede, B. van den Enk en A.Veldhuis;              
Bevat	families	Beumer	takken	Welsum,	Laren,	Oene,	Zuuk,	Wageningen,	
Zwolle, Hoogeveen,  Dalfsen, Olst, Rheden, Geesteren, Borculo, Ruurlo, 
Amsterdam, De Rijp, ’s-Heerenberg en Rhenen;                  
Bevat vele familiefoto’s  en  akten en een summiere  index ; 293  pag..          
©  Stichting HGP en Ver.Veluwse Geslachten.                                                                                       
Kosten	indicatie	€	39,00	voor	leden	en	voor	niet-leden	€	44,00.

nr. 297.  het familieboek Brummel.                                                                                            
Betreft	een	uitgave	van	de	Stichting	HGP	(circa	1994	)	met	als	auteur		Al-
bert Veldhuis;                                                                                                               
Bevat diverse takken  Brummel in Nederland met ook nakomelingen in de 
USA  en een Duitse  familie  Brummel met nakomelingen in de USA;      
Bevat vele familiefoto’s en akten en een summiere index; 378  pag.
©  A.Veldhuis en Ver.Veluwse Geslachten.                                                                                         
Kosten	indicatie	€	45,50	voor	leden	en	voor	niet-leden	€	50,50.
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nr. 298.  het eerste familieboek van essen.                                                                                              
Betreft	een	uitgave	van	de	Stichting		HGP		(1991)		door:	J.	en	L.	van	Essen,	
P.	van	Essen,	E.	de	Jonge	en	L.	Overduyn	;	m.m.v.	G.W.	Brouwer-Verhe-
ijen, T.Elbertsen-Hoekstra, H. van Essen, P. van Essen, W. van Essen en 
A.Veldhuis; Bevat diverse takken  Van Essen op de Veluwe en een enkele 
daarbuiten;	De	takken	Van	Essen	in	Delft	,	Den	Haag,	Leiden	en	Amsterdam	
ontbreken, op een enkel  fragment na;. Bevat diverse familiefoto’s en akten ;   
3��  pag.
©  drs E. de Jonge en Ver.Veluwse Geslachten.                                                                                  
Kosten	indicatie	€	40,25	voor	leden	en	voor	niet-leden	€	45,25.

nr. 299 het familieboek mulderij
Betreft	een	uitgave	van	de	Stichting		HGP		(1987)	door:	E.	de	Jonge;	
Bevat een aantal takken Mulderij , op de Veluwe, in Drente , en overig Neder-
land,	allemaal	te	herleiden	tot	De	Mullerie	in	de	regio		Lochem	–	Ruurlo;	Bevat	
diverse foto’s en akten;  totaal circa 200  pag.                    
©  Stichting HGP / drs E. de Jonge en Ver.Veluwse Geslachten.                                                            
Kosten	indicatie	€	31,25	voor	leden	en	voor	niet-leden	€	36,25.

nr. 300.  het familieboek slijkhuis.                                                                                          
Betreft	een	uitgave	van	de	Stichting		HGP	(1990)	met	als	au-
teurs		E.de	Jonge	en	H.J.Slijkhuis	;	m.m.v.	L.	Overduyn;																																																																																											
Bevat diverse takken Slijkhuis , o.a. Beemte-Broekland, Epe-Oene, Vaassen-
Apeldoorn, Hattem, Rotterdam, Teuge, Voorst, Wilp, Olst, Garderen-Meerveld;
Bevat vele familiefoto’s en akten; �92 pag.
©  drs E. de Jonge  en Ver.Veluwse Geslachten.                                                                                         
Kosten	indicatie	€	31,25	voor	leden	en	voor	niet-leden	€	36,25.

nr. 301 het  familieboek dijkhorst
Het	huidige	familieboek		Dijkhorst		bestaat	uit		68	pagina’s	(	inclusief	de	Index)		
Het is een voorlopige uitgave om de aandacht te vestigen op deze familie-
naam. Met het aanwezige materiaal van Rijk van Dijkhorst kan het boek nog 
uitbreid worden met een flink aantal foto’s en mogelijk een aantal blz. over 
zijn andere grootouders. De parenteel Van Dijkhorst  omvat het nageslacht 
in mannelijke en deels vrouwelijke lijn , van Hendrick van Dijkhorst  geb circa 
�6�0  Barneveld.  Ook via de vrouwelijke lijn wordt de naam Dijkhorst doorge-
geven. Vanaf circa �750 gaan leden van deze familie verhuizen naar  Utrecht, 
Noord-Holland en later naar Zuid-Holland. Beroepen zijn o.a.  landman, bak-
ker en schoenmaker. Ook nageslacht met de naam Vermeer en Heineman 
wordt behandeld. Van de jongste generaties is een aantal foto’s ingevoegd.                                                                                          
Door	de	auteur	Rijk	(Rex)	van	Dijkhorst,	lid	van	de	Ver.Veluwse	Geslachten,	
zijn ook fragmenten van zijn andere grootouders bijgevoegd. De herkomst van 
de naam is nog niet achterhaald, maar Dijkhorst kan mogelijk een verhoogde 
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plaats zijn aan een dijk en is dan zeker te plaatsen in de Gelderse vallei ; een 
andere mogelijkheid is Dickhorst. Het aantal bladzijden gaat zeker omhoog 
naar   circa   90  pagina’s.
De	prijsindicatie	van	de	nu	aanwezige	uitgave	bedraagt	€	20,00	en	voor	niet-
leden	€	25,00.	Hoeveel	de	uitgebreide	versie	later	zal	gaan	kosten	is	nu	nog	
niet aan te geven.

nr. 302 doopboek Oosterbeek 1713-1769
bewerkt door Albert Velduis, 56 blz
vastgestelde	prijs	voor	leden	€	6,25	en	voor	niet-leden	€	8,00.

Frits Smit

Boekrecensies

Rijk van de Kamp schonk onze bibliotheek een aanvulling op zijn boek over de 
familie van Middendorp op de gelijknamige boerderij onder Harsselaar.
In eerste instantie was deze aanvulling bedoeld als onderdeel van het boek 
over Voorthuizen geschreven door Gerjan Crebolder c.s  en verschenen in de 
Schaffelaarreeks. De auteur van het boek over Voorthuizen vond de bijdrage 
van Rijk van de Kamp te uitgebreid en ging er nogal rigoreus in snijden. 
Rijk besloot daarop, mede op verzoek van de familie Van Middendorp, zijn 
aanvulling als aparte bijlage van zijn al verschenen boek over de boerderij 
Middendorp, te laten drukken. De bijlage beslaat �5 bladzijden en is zeker 
de moeite waard door te nemen, gezien het grote aantal gegevens over de 
familie en de boerderij.

Gert Kuijt, een van onze leden, schonk de vereniging een door hem 
opgestelde kwartierstaat van zijn familie. Dit boekwerk telt �45 pagina’s en 
bevat de vier kwartierstaten van zijn grootouders. Elke kwartierstaat begint 
met een paginagrote foto van de betreffende grootouder. Voor zover er foto’s 
aanwezig	zijn	heeft	Gert	deze	in	klein	(maar	duidelijk!)	formaat	opgenomen	
in zijn overzichten waardoor het geheel veel lezenswaardiger is geworden. 
Hij heeft verder veel in kranten gegrasduind en wat daar over de voorvaders/
moeders is gevonden vormt samen met de gegevens uit de DTB-boeken een 
overzicht dat als voorbeeld moge dienen voor andere kwartierstaten. Aan het 
eind van elke afdeling is een index opgenomen die het zoeken buitengewoon 
gemakkelijk maakt.Het boek is te groot om uitgebreid te behandelen en 
daarom geef ik alleen de verschillende grootouders weer.
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a. Evert Kuijt, geboren en getogen te Stoutenburg waar hij jachtopziener was. 
Hij was getrouwd met

b. Adriana Blankenstein geboren in Werkhoven. Haar kwartierstaat valt vol-
ledig  buiten de Veluwe.

c. Gerrit Herm Wagenvoort is de grootvader van Gerts moederszijde, gebo-
ren in Ommen. Ook deze kwartierstaat valt grotendeels buiten de Veluwe. 
Gerrit Herm is getrouwd met

d.	 Elisabeth	van	der	Lugt	en	ondanks	dat	haar	geboorteplaats	Leusden	is	
heeft haar kwartierstaat toch veel met de Veluwe en de daaraan grenzende 
gebieden te maken.

Het spreekwoord stelt terecht dat het venijn in de staart zit en ik moet hier 
dan ook opmerken dat aan de oudste generaties nog veel moet worden 
geschaafd. Het is goed dat de schrijver bij het woord “kwartierstaat” het tussen 
haakjes	geplaatste	woord	(voorlopig)	heeft	opgenomen!	Dit	neemt	echter	niet	
weg dat de goede manier van opstellen samen met de kleine maar duidelijke 
foto’s	van	deze	kwartierstaten	veel	navolging	verdient!!
Peter van den Born

Genealogische dag in Harfsen
Zaterdag 5 juni 20�0 organiseert de Werkgroep Genealogie van de 
Oudheidkundige vereniging ”De Elf Marken” te Gorssel haar zestiende 
Genealogische dag in ”Ons Gebouw”, Sporkehout 4 te Harfsen. Deze dag 
begint ’s morgens om �0 00 uur en duurt tot ongeveer �6.00 uur. Evenals 
vorig jaar zal er weer één familie centraal staan op deze dag. Dit jaar zal dit 
de familie Ruiterkamp zijn. Meer informatie over de genealogische dag is te 
vinden op www.deelfmarken.nl

Ampt Epe digitaliseert archieven
Op	de	website	van	de	historische	vereniging	Ampt	Epe	(voor	Emst,	Epe,	
Oene	en	Vaassen)		zijn	weer	nieuwe	archiefbronnen	digitaal	in	te	zien.	
Dankzij	webmaster	Ruud	Labberton	kunnen	de	inwoners	de	gemeente	Epe	
kennis nemen van de koopakten en resolutieboeken van het voormalig 
klooster	Nazareth	in	Oene	(15e-18e	eeuw),	uittreksels	uit	het	notulenboek	
gemeenteraad	Epe	(1818-1842)	en	akten	uit	het	huisarchief	kasteel	
Cannenburg	(1402-1870).																																																																																
Er is al veel te vinden op de site van de vereniging, maar met de uitbreiding 
is er voor elk wat wils. Is uw boerderij bezit geweest van de Cannenburg of 
het klooster? Hoe zat het vroeger met de scholen? Waren er al vroedvrouwen 
in de �9e eeuw? Die vragen kunt u beantwoorden na het raadplegen van de 
nieuwe webpagina’s. Zo telde de bevolking in �8�8 4086 personen en werd 
in �830 het verstrekken van brandstof en levensmiddelen in de winter aan 
minder gegoede ingezetenen ad hoc geregeld. Toen in �659 de molen van 
het klooster in Oene werd verkocht bleek de nieuwe eigenaar een kat in de 
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zak te hebben gekocht, want er waren allemaal hypotheken op het gebouw 
gevestigd. Hij claimde dan ook schadeloosstelling. Wist u dat er ooit een 
herenhuis in het Vossenbroek bij Emst stond? In �8�8 was het compleet met 
een tuinhuis aan de Grift te koop voor 8000 gulden. En in �833 pachtte G. 
van den Eekte het gelijknamige bouwland De Eekte bij Vaassen voor 6 jaar, 
maar moest wel beloven het boekweit wat hij ging verbouwen op de markt 
van Deventer te verkopen. Interessante weetjes over onze omgeving en onze 
voorouders.
Het is allemaal te vinden op: www.ampt-epe.nl onder Historie.

Evert de Jonge
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Kwartierstaat van evert van ’t hof, geb. elburg 1980 (deel 1)
Gerco Klopman, Knibbelakker 20, 385�GV Ermelo; gercoklopman@kpnmail.nl, lidnr. 2005 

Verreweg de meeste voorouders van Edward van ‘t Hof hebben gewoond 
en gewerkt in Oosterwolde, Elburg en Oldebroek. Het kerkdorp Oosterwolde 
behoorde sinds �8�8 tot de gemeente Doornspijk. Door een grenswijziging op 
� augustus �974 valt het tegenwoordig onder de gemeente Oldebroek.

i
�.  evert	(Edward)	van ’t hof, geb. Elburg 04-04-�980, woont in anno 

2010 in Dronten, automonteur, tr. Elburg 06-�2-2002  i.i.	(Irene)
  Zoeteweij

ii
2.  Jacob van ’t hof,	geb.	Oosterwolde	(Duinkerkerweg)	01-09-1944,	tr.	

(2)	Elburg	19-06-1987	wilma reezigt,	geb.	Elburg	17-01-1968,	tr.	(1)	
Elburg 27-04-�967

3.  grietje de gunst,	geb.	Elburg	07-08-1946,	overl.	(won. Elburg)	Zwolle	
22-05-�986

iii
4.  evert van ’t hof, geb. Oosterwolde 

(Duinkerkerpad)	13-07-1924,	chauffeur,	
koster, woonde Zuiderzeestraatweg 228-II 
te Oldebroek (1968), thans te Elburg, tr. 
Doornspijk �9-08-�943

5.  gerdina maria Klos, geb. Oosterwolde, 
Hoogerot	29-03-1920,	overl.	(won. Olde-
broek)	Elburg	26-11-1996

6.  aart de gunst, geb. Elburg �4-�0-�9�5, 
smid, runde samen met zijn broer Dirk 
een smederij in de Smedestraat, woonde 
Molenkampstraat 1, overl. (won. Elburg)	
Zwolle 07-06-�983, tr. Elburg �8-07-�945

7.  aaltje van der heide, geb. Elburg �5-08-
1916,	overl.	(won. Elburg)	Zwolle	18-11-
�996

Evert van ‘t Hof (*1924) en Gerdina 
Maria Klos (1920-1996) bij hun 
50-jarig huwelijk in 1993
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iV
8.  Jakob van ’t hof, geb. Oosterwolde, Hoogerot 

30-05-�898, landarbeider, landbouwer, woonde 
Duinkerkerpad 39 te Oosterwolde, overl. (won. 
Oosterwolde) Zwolle �9-03-�967, tr. Oldebroek �7-
07-�9�9

9.  hendrikje van de streek, geb. Oldebroek �2-04-
�899, overl. Hattem 30-05-�977

�0.  tijmen Klos, geb. Oldebroek �7-07-�898, venter, 
landbouwer, woonde aan de Zwarteweg 83/101, 
overl. Oldebroek 29-�0-�98�, tr. Doornspijk 2�-08-
�9�9

��.  gesina nijboer, geb. Oosterwolde, Noorderrot �3-
06-�899, overl. Oldebroek 23-03-�979 

�2.  Peter de gunst, geb. Elburg �8-03-�884, ijzer-
smid, woonde Smedestraat 22, overl. Elburg 03-
��-�959, tr. Elburg 30-06-�9�0

�3.  grietje Broekhuizen,	geb.	Elburg	21-04-1885,	overl.	(won. Elburg)	
Zwolle �5-�2-�973

�4.  Frederik van der heide, geb. Elburg 20-�0-�877, polderarbeider, tuin-
der, woonde Molenkampstraat 1, overl. Elburg �5-03-�953, tr. Elburg 
�6-06-�904

�5.  driesje engeltjes, geb. Elburg �6-03-�879, overl. Elburg �0-04-�922

V
�6.  eibert van ’t hof, geb. Oldebroek 04-��-�860, dagloner, arbeider, 

overl. Oosterwolde, Zuiderrot 28-��-�927, tr. Doornspijk 30-04-�885
�7.  grietje aperloo, geb. Oosterwolde, Zuiderrot 25-��-�858, overl. Oos-

terwolde, Zuiderrot �3-03-�933
�8.  hendrik Jan van de streek, geb. Oldebroek 07-08-�864, boeren-

knecht,	arbeider,	overl.	Oldebroek	27-05-1932,	tr.	(2)	Oldebroek	03-
06-�909 harmpje van dieren, geb. Oldebroek 09-�2-�885, overl. 
Oldebroek	24-02-1966,	dr.	van	Gerrit	van	Dieren	en	Jennigje	Bos,	tr.	(1)	
Oldebroek 06-05-�89�

�9.  grietje hofman, geb. Nunspeet, Oosteinde �3-03-�866, overl. Olde-
broek �5-02-�907

20.  aalt Klos, geb. Oosterwolde, Hoogerot 07-��-�873, dagloner, land-
arbeider, grondwerker, woonde aan de Zwarteweg 75, overl. (won. 
Oosterwolde)	Zwolle	09-11-1952,	tr.	(2)	Oldebroek	18-01-1900	marrigje 
mulder	(wed.	van	Jan van rijssen),	geb.	Oldebroek	11-08-1867,	overl.	
(won. Oldebroek, Zwarteweg)	Oosterwolde	04-11-1947,	dr.	van	Klaas	
Mulder	en	Evertje	Pol,	tr.	(1)	Elburg	26-05-1897

Jakob van ‘t Hof (1898-1967) 
en Hendrikje van de Streek 
(1899-1977) in 1967



35e jaargang - �5

2�.  gerridina van den hul, geb. Oldebroek 07-09-�874, dagloonster, 
overl. Oldebroek 05-08-�898

22.  Jan nieboer, geb. Elburg 22-�2-�850, kleermaker, overl. Oosterwolde, 
Noorderrot	24-10-1924,	tr.	Kamperveen	(OV)	04-11-1882

23.  aaltje Klein, geb. Oosterwolde, Hoogerot 26-08-�859, overl. Ooster-
wolde, Hoogerot 27-09-�932

24.  gerrit de gunst, geb. Elburg 0�-�0-�85�, smid in de Smedestraat, 
overl.	Elburg	11-09-1924,	tr.	(2)	Elburg	06-01-1888	martha Zwart, geb. 
Elburg 30-08-�85�, overl. Elburg 03-�2-�900, dr. van Gerrit Zwart en 
Johanna	van	Dijk,	tr.	(1)	Elburg	18-05-1878

25.  gerrigje ter Beek, geb. Elburg �6-04-�852, overl. Elburg 0�-04-�887
26.  dirk Broekhuizen, geb. Elburg �9-04-�856, visser op de EB52, woon-

de Smedestraat 18 (1945), overl. Elburg 28-04-�952, tr. Elburg 
  �3-04-�876 
27.  gerritje ruijs, geb. Elburg ��-��-�856, overl. Elburg ��-0�-�949
28.  Peter van der heide, geb. Elburg �6-04-�842, landbouwer, dagloner, 

overl. Elburg 05-02-�88�, tr. Elburg 30-07-�875
29  aaltje van de werfhorst, geb. Oldebroek ��-02-�850, overl. Elburg 

06-08-1906,	tr.	(2)	Elburg	13-08-1884	dirk van der Veen, geb. Elburg 
24-05-�858, arbeider, landbouwer, overl. Elburg �6-04-�929, zn. van 
Hendrik van der Veen en Anna Catharina Staal

30.  gerrit engeltjes, geb. Elburg �0-03-�852, bierbrouwersknecht, arbei-
der, overl. Elburg 22-02-�934, tr. Elburg �4-��-�878

3�.  Jannetje haze, geb. Nunspeet, Hoophuizen �5-02-�854, overl. Elburg 
09-��-�94�

Vi
32.  evert van ’t hof, geb. Vierhouten �3-02-�823, dagloner, arbeider, 

overl. Oldebroek 07-07-�880, tr. Doornspijk 23-08-�856
33.  Fennetje Flier, geb. Oldebroek 25-04-�830, overl. Wisconsin, U.S.A. 

07-07-�906
34.  Jacob aperloo, geb. Oosterwolde 23-0�-�830, arbeider, overl. Ooster-

wolde, Zuiderrot �8-03-�900, tr. Kampen �6-�2-�852
35.  egbertje van Veen, geb. Oosterwolde 04-04-�833, overl. Oosterwolde, 

Zuiderrot, ten huize van Eibert van ‘t Hof �0-09-�9�2
36.  hendrik van de streek, geb. Oldebroek, aan de Zwarteweg 
  02-04-�833, dagloner, overl. Oldebroek 2�-0�-�9�7, tr. Oldebroek 
  24-0�-�862
37.  Fennigje mulder, geb. Oldebroek 2�-07-�840, overl. Oldebroek 
  20-04-�904
38.  hartger hofman, geb. Nunspeet, Oosteinde 24-�2-�829, dagloner, 

overl.	Nunspeet,	Oosteinde	08-11-1887,	tr.	Nunspeet	(gem.	Ermelo)	
  27-0�-�864
39.  hendrikje Bakker, geb. Nunspeet, dorp �6-�0-�834, overl. Nunspeet 

�5-08-�9�9
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40.  tijmen Klos, geb. Oosterwolde �4-0�-�834, dagloner, landbouwer, 
overl.	Oosterwolde,	Zuiderrot	28-02-1907,	tr.	Kamperveen	(OV)	

  0�-�2-�859
4�.  dirkje Barneveld, geb. Oldebroek 06-��-�833, overl. Oosterwolde, 

Zuiderrot �3-04-�9�2
42.  Jacob van den hul, geb. Oosterwolde �6-�2-�83�, landbouwer, overl. 

Oldebroek	06-03-1880,	tr.	(1)	Doornspijk	19-05-1855	lubbertje Pruim, 
geb. Oldebroek, aan de Zwarte Weg �8-09-�832, overl. Oldebroek 06-
10-1855,	dr.	van	Dries	Pruim	en	Jannetje	Rustenberg,	tr.	(2)	Oldebroek	
24-04-�858

43.  Janna Boeve, geb. Heerde 22-09-�836, landbouwster, dagloonster, 
overl. Epe �0-0�-�9�5

44.  Johannes lubbertus nieboer, geb. Elburg 0�-�2-�8�8, timmerman, 
overl. Elburg �6-0�-�860, tr. Elburg 28-04-�842

45.  aaltje Ponstein, geb. Elburg 28-�2-�8�6, arbeidster, overl. Elburg 
13-01-1874,	tr.	(2)	Elburg	06-01-1866	Johannes de Vries	(wedn.	van	
Harmina	Zomerveld),	geb.	Elburg	08-01-1816,	metselaar,	overl.	Elburg	
�3-07-�87�, zn. van Tomas de Vries en Sammelina de Ruiter

46.  gerrit Klein, geb. Oosterwolde 24-0�-�828, arbeider, woonde tot 
11-05-1866 te Oosterwolde, Hoogerot, daarna te Kamperveen, overl. 
Kamperveen �2-06-�908, tr. Kamperveen 29-04-�858 

47.  geesje van ‘t Veen, geb. Kamperveen �9-02-�835, overl. Kamperveen 
06-��-�9�8

48 . willem de gunst, geb. Elburg 29-09-�822, hoefsmid, Willem kocht in 
1862 de smederij van de familie Hagens in de Smedestraat 22, overl. 
Elburg 23-��-�875, tr. Elburg �5-06-�848

49.  hendrika Petronella amptmeijer, geb. Nunspeet, dorp 03-0�-�8�7, 
overl. Elburg 24-08-�874

50.  Peter ter Beek, geb. Elburg 29-09-�8�6, kleermaker, overl. Elburg 
  �6-09-�88�, tr. Elburg �4-��-�844
5�.  Johanna maria van apeldoorn, geb. Heerde 24-04-�8�8, overl. Elburg 

09-�2-�885
52 . aart Broekhuizen, geb. Elburg 09-�0-�82�, visser, overl. Elburg 
	 	 22-09-1903,	tr.	(2)	Elburg	19-08-1868	trijntje de Beer, geb. Harderwijk 

�0-05-�825, overl. Elburg 27-0�-�903, dr. van Willem de Beer, visser, 
en	Dirkjen	Klaassen,	tr.	(1)	Elburg	28-10-1848

53.  aaltjen de Beer, geb. Harderwijk ��-�2-�822, overl. Elburg 09-08-�866 
54.  gerhardus ruijs, geb. Elburg �3-08-�829, visser, overl. Elburg 24-03-

1913,	tr.	(2)	Elburg	14-06-1872	Batje leusink, geb. Elburg 03-�0-�848, 
overl.	Elburg	30-08-1893,	dr.	van	Gerrit	Leusink	en	Jannigje	Staal,	tr.	
(1)	Elburg	15-03-1851

55.  hendrika Balk, geb. Elburg 06-06-�829, overl. Elburg 26-�2-�870
56.  Frederik van der heide, geb. Elburg 07-��-�8��, voerman, overl. 

Elburg 07-0�-�847, tr. Elburg 3�-0�-�839
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57.  maria Zoet,	geb.	Elburg	03-03-1815,	overl.	Elburg	25-06-1878,	tr.	(2)	
Elburg 27-��-�847 louis schenk, geb. Epe �8-0�-�822, voerman, 
overl. Elburg �6-05-�867, zn. van Joseph Schenk en Reijntje Kremer

58.  evert van de werfhorst, geb. Doornspijk 08-�2-�8�0, landbouwer, 
arbeider, woonde te Oldebroek,	overl.	Texel	(NH)	12-07-1852,	tr.	Olde-
broek �7-02-�844

59.  lammertje Zoet, geb. Doornspijk 2�-06-�8�7, dagloonster, vertrekt 
op 01-05-1852 met haar kinderen vanuit Oldebroek naar Doornspijk en 
later vanuit Doornspijk naar Elburg, overl. Elburg 28-07-�882 

60.  gerrit Jan engeltjes, geb. Oldebroek �3-��-�823, karreman, overl. 
Elburg 0�-09-�866, tr. Elburg 09-02-�850

6�.  driesje leusink, geb. Doornspijk 03-0�-�826, overl. Elburg 26-04-
1903,	tr.	(2)	Elburg	04-02-1871	roelof Bijsterbos	(wedn.	van	Johanna 
de gunst),	geb.	Heerde	08-08-1826,	dagloner,	doodgraver,	overl.	
Elburg 28-09-�903, zn. van N.N. en Janna Bijsterbos

62.  gerrit haze, geb. Nunspeet, Oosteinde �9-08-�8�4, landbouwer, overl. 
Elburg	07-06-1882,	tr.	Nunspeet	(gem.	Ermelo)	12-05-1843

63.  gerrigje van de Berg, geb. Doornspijk, Oostbeek �0-03-�8�3, overl. 
Elburg	06-02-1904,	tr.	(1)	Elburg	11-10-1833	tijmen Vos, geb. Doorn-
spijk �3-09-�808, landbouwer, overl. Nunspeet, Hoophuizen �5-�2-
�84�, zn. van Jan Reijersen Vos en Marrigjen Tijmens Vinke

Vii
64.  Jacob alberts van ’t hof, geb. Doornspijk �7-0�-�79�, landbouwer, 

bel. Doornspijk 20-04-�832, overl. Doornspijk, Oostbeek 23-��-�84�, tr. 
Doornspijk 20-02-�8�3

65.  marrigje lammerts van dijk, geb. Oosterwolde 20-0�-�790, bel. 
Doornspijk 20-04-�832, overl. Nunspeet, Westeinde 09-�0-�852

66.  eibert Flier, geb. Doornspijk 27-05-�800, boerenknecht, arbeider, 
overl. Oldebroek 05-08-�85�, tr. Oldebroek 27-04-�826

67.  harmtje van huffel, geb. Oldebroek 2�-��-�803, overl. Oldebroek 
  �9-07-�859
68.  Jan Jacobs aperloo, geb. Doornspijk 22-02-�792, dagloner, 

naamsaanneming op 06-06-1826 te Doornspijk, overl. Oosterwolde 
  08-09-�857, tr. Doornspijk 23-05-�829
69.  grietje hagen, geb. Oosterwolde �6-�2-�80�, overl. Oosterwolde 

22-01-1858,	tr.	(1)	Doornspijk	18-05-1824	wichmert Jans Prins, geb. 
Oldebroek �6-02-�799, dagloner, overl. Oldebroek 24-05-�825, zn. van 
Jan Hendriks Prins en Stijntje Wijchmerts

70.  gijsbert van Veen, geb. Oosterwolde �2-03-�808, dagloner, arbeider, 
overl.	Kampen	30-09-1865,	tr.	(2)	Kampen	02-05-1845	gerritdina van 
Breemen, geb. Kampen 03-05-�8�3, overl. Kampen ��-0�-�894, d.v. 
Dirk	van	Breemen	en	Aaltjen	van	Lente,	tr.	Doornspijk	(1)	25-04-1828
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7�.  Jantje van huffel (van	Uffelen),	geb.	Oldebroek	22-02-1798,	overl.	(in	
kraambed)	Oosterwolde	01-12-1840

72.  Jan helmichsz van de streek, geb. Oldebroek 26-05-�792, bouwman, 
dagloner, overl. Oldebroek �3-�0-�854, tr. Oldebroek 08-03-�8�7 

73.  machteldje dries schut, geb. Oldebroek 26-�0-�798, dagloonster, 
overl. Oldebroek 22-�0-�860

74.  Jan Berends mulder, geb. Oosterwolde 26-��-�799, dagloner, land-
bouwer, woonde te Oldebroek, het Eekt (1840), overl. Oosterwolde 
07-10-1849,	tr.	Kamperveen	(OV)	21-04-1828

75.  machteld Petronella van limburg, geb. Oldebroek 2�-��-�799, dag-
loonster, overl. Oosterwolde �3-09-�853

76.  tijmen Jacobsen hofman, geb. Nunspeet �8-�0-�789, schaapherder, 
dagloner, overl. Nunspeet, Oosteinde 25-��-�858, tr. Doornspijk 

  �2-08-�8�9 
77.  willempje hartgers docter, geb. Doornspijk 25-02-�797, overl. Nun-

speet, Oosteinde 04-03-�860
78.  aalbert Bakker, geb. Nunspeet �7-��-�785, dagloner, arbeider, overl. 

(won. Nunspeet)	Westerbork	(DR)	16-07-1867,	tr.	Nunspeet	(gem.	
Ermelo)	14-09-1832	

79 . grietje van de Pol, geb. Doornspijk �5-09-�805, daghuurster, arbeid-
ster,	overl.	(won. Nunspeet)	Anloo,	Annen	(DR)	12-07-1855

80.  egbert gerrits Klos, geb. Kampen 20-04-�802, boerenknecht, dag-
loner, woonde tot 1854 te Kampen en vanaf 1854 tot aan zijn dood 
aan de Zwarte Weg te Oldebroek,	overl.	Oldebroek	13-03-1888,	tr.	(2)	
Oldebroek �7-02-�855 gerritje langeweg	(wed.	van	Gerrit	Smit),	geb.	
Oldebroek 26-�2-�820, dagloonster, overl. Oldebroek 23-05-�889, dr. 
van	Hendrik	Langeweg	en	Hendrikje	Bongerts,	tr.	(1)	Doornspijk	

  �8-�2-�830
8�.  aaltje egberts hagen, geb. Doornspijk, bs. Oostendorp �4-�0-�79�, 

dagloonster, woont te Oosterwolde	(1830),	overl.	Oldebroek	
	 	 04-09-1854,	tr.	(1)	Kamperveen	(OV)	21-12-1815	Jan Jacobs Broek, 

geb. Kamperveen, op ‘t Zuideinde �4-�2-�788, dagloner, overl. Ooster-
wolde 06-0�-�830, zn. van Jacob Hendriks Broek en Gerrigjen Jans

82.  Jan dirks Barneveld, geb. Kamperveen, op ‘t Zuideinde 04-09-�796, 
boer, dagloner, overl. Oldebroek 04-09-�868, tr. Kamperveen 

  �2-03-�824
83.  gergjen	(Gerritje)	Jans van riessen	(van	Rijssen),	geb.	Kamperveen	

22-0�-�797, overl. Oldebroek 22-09-�868
84.  Jacob van den hul, geb. Oosterwolde 24-��-�79�, landbouwer, overl. 

Oosterwolde ��-07-�855, tr. Doornspijk 02-��-�820 
85.  gerrigjen	(Gerritje)	van den Brink, ged. Elburg 2�-0�-�798, overl. 

Oosterwolde ��-��-�850
86.  sarris Boeve, geb. Heerde 09-��-�786, landbouwer, overl. Heerde 
  30-08-�839, tr. Heerde 02-05-�828
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87.  aaltjen van lohuizen, geb. Heerde 07-�0-�804, arbeidster, overl. 
Wapenveld	(Heerde)	03-01-1866,	tr.	(2)	Heerde	13-05-1843	steven 
rorije,	geb.	Heerde	28-09-1820,	arbeider,	overl.	Wapenveld	(Heerde)	
05-�0-�857, zn. van Sarris Jans Rorije en Driesje Hendriks

88.  N.N.
89.  hendrika  (Johanna	Hendrika,	Hendrika	Johanna)	nieboer	(Nijboer),	

ged. Elburg 0�-06-�797, overl. Elburg 08-03-�866, tr. Elburg 
  �0-04-�822 Jan van Koot, ged. Elburg 03-�2-�797, wolkammers-

knecht, dagloner, metselaarsknecht, overl. Elburg 24-�0-�870, z.v. van 
Hendrik van Koot en Jannigjen Ponstein 

90.  gerrit Ponstein, ged. Elburg 3�-�0-�779, tuinman, dagloner, overl. 
Elburg 3�-0�-�853, tr. Ermelo 0�-�0-�8�5

9�.  geertje Bessels, geb. Putten, Huinen ��-02-�789, overl. Elburg 
  �3-�0-�849
92.  Kornelis Klein, geb. Oosterwolde 26-03-�794, landman, naamsaan-

neming op 06-06-1826 te Doornspijk, overl. Oosterwolde 2�-�2-�83�, tr. 
Doornspijk 06-�0-�826

93.  aleida hoekert,	geb.	Heerde	06-10-1796,	overl.	Kamperveen	(Hooge-
weg)	21-11-1879	

94.  Jan albers van ’t Veen, geb. Oosterwolde 05-04-�787, landbouwer, 
overl.	Kamperveen	(OV)	11-12-1871,	tr.	Kamperveen	07-01-1822

95.  marrigje asjes Palland, geb. Kamperveen 06-09-�799, overl. Kamper-
veen 05-06-�872

96.  Jacob de gunst, ged. Elburg 0�-0�-�784, dagloner, overl. Elburg 
	 	 02-11-1839,	tr.	(1)	Doornspijk	15-05-1813	hendrikje van de Kamp, 

geb. Doornspijk 02-0�-�790, overl. Doornspijk, Wessingen 09-09-�8�3, 
dr.	van	Hendrik	Lens	van	de	Kamp	en	Jentjen	Gerrits	Puttenstein,	tr.	(2)	
Doornspijk 0�-06-�8�4

97.  mechteltje van raalte	(ook:	van	Rolde),	geb.	Doornspijk	20-03-1788,	
dagloonster, overl. Elburg 04-�0-�855

98.  gerrit amptmeijer, ged. Elburg 22-03-�789, schilder, overl. Elburg 
  03-06-�844, tr. Nunspeet 22-�2-�8�5
99.  riekje Proper,	geb.	Harderwijk	01-09-1785	(deze	datum	wordt	vermeld	

in	V.V.G.	Publ.	185),	overl.	Elburg	19-02-1852
�00. hendrik Petersen ter Beek, ged. Elburg �2-03-�755, landbouwer, 

overl. Elburg �8-05-�833, tr. Elburg �0-04-�807
�0�. hendrikje schuurman, geb. Nunspeet 0�-05-�779, overl. Elburg 
  ��-�0-�854
�02. Klaas van apeldoorn, geb. Heerde 24-�0-�790, smidsbaas, overl. 

Heerde	31-03-1823,	tr.	(1)	Heerde	16-12-1810	mechteltjen hendriks 
(wed.	van	aalbert van ark),	ged.	Veessen	30-10-1785,	overl.	Heerde	
24-07-�8�4, dr. van Hendrik Herms en Mechteldjen Klaas Hogeboom, 
tr.	(2)	Heerde	04-02-1815



20 - Vereniging Veluwse Geslachten

�03. aleida van apeldoorn,	geb.	Wijhe	(OV)	02-08-1789,	baakster,	overl.	
Elburg �8-02-�867

�04. hannis Broekhuizen, ged. Elburg 05-03-�786, visser, overl. Elburg  
��-09-�827, tr. Elburg 25-08-�8�0 

�05. grietje denekamp	(ook:	Voerman),	geb.	Kampen	(?)	ca.	1786,	dag-
loonster, overl. Elburg �2-06-�870. Zij is mogelijk als onecht kind van 
Heiltjen Hendriks Voerman te Kampen gedoopt. Ik vermoed dat ze nooit 
is geëcht, dus geen kind is van Dirk Aartsen Denekamp !!

�06. willem de Beer,	geb.	Hoorn	(NH)	ca.	1795,	visser,	overl.	Elburg	
  26-09-�850, tr. Harderwijk 27-06-�820
�07. dirkje Klaassen, geb. Harderwijk 09-�2-�793, overl. Elburg 
	 	 05-10-1853,	tr.	(1)	Harderwijk	18-11-1815	teunis Brouwer, geb. 
	 	 Harderwijk	15-11-1797,	schipper,	overl.	Harderwijk	(?)	01-04-1818,	zn.	

van Hessel Brouwer en Katharina van Gooswilligen
�08. Jacobus ruijs, ged. Elburg 27-09-�789, metselaar, overl. Elburg 
	 	 03-06-1836,	tr.	(1)	Elburg	10-11-1810	reijntje van hulzen, ged. Elburg 

27-0�-�79�, overl. Elburg �9-02-�822, dr. van Cornelis van Hulsen en 
Neeltje	Schoonhoven,	tr.	(2)	Elburg	25-03-1824

�09. anna top, ged. Elburg �5-03-�804, overl. Elburg �9-06-�843
��0. hartger rentsen Balk, ged. Elburg 09-09-�798, scheepstimmerman, 

overl.	Elburg	19-08-1883,	tr.	(2)	Elburg	12-03-1840	willemina hendri-
ka Kohler, geb. Amsterdam �6-02-�793, overl. Elburg �9-07-�872, dr. 
van	Johan	Coenraad	Kohler	en	Fenneken	Geertruij	Nilant,	tr.	(1)	Elburg	
�8-04-�823

���. gerrigjen straatman, ged. Elburg 08-0�-�80�, overl. Elburg 
  28-08-�836
��2. Peter van der heide, ged. Elburg 2�-03-�77�, dagloner, overl. Elburg 

28-��-�847, tr. ca. �797
��3. hendrikje goosens,	ged.	Kampen	(Bovenkerk)	10-04-1774,	overl.	

Elburg �8-0�-�86�
��4. Jacob Zoet, ged. Elburg 08-05-�783, dagloner, veehouder, overl. 
  Elburg 05-07-�868, tr. Doornspijk ��-08-�805
��5. grietjen Klaas, geb. Doornspijk 22-08-�782, overl. Elburg �0-04-�836 
��6. teunis Beerdsen van de werfhorst, geb. Doornspijk 22-�0-�775, 

dagloner, overl. Doornspijk �7-��-�827, tr. Doornspijk �6-05-�802
��7. neeltjen willems, geb. Oldebroek �3-02-�780, overl. Doornspijk 
  06-02-�82�
��8. hannis hendriks Zoet, geb. Doornspijk 23-04-�780, landbouwer, overl. 

Doornspijk, Werfhorst �7-��-�872, tr. Doornspijk 26-05-�806
��9. aaltjen westerink, geb.  Doornspijk 03-02-�787, overl. Elburg 
  20-02-�859
�20. gerrit engeltjes, geb. Oldebroek �2-04-�79�, kleermaker, overl. Elburg 

23-04-�874, tr. Oldebroek 30-04-�8�4
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�2�. gerrigjen roelofs van mulligen, ged. Hattem 02-05-�784, overl. 
  Elburg 0�-0�-�857
�22. lubbert leusink, geb. Doornspijk 03-0�-�799, bouwknecht, dagloner, 

overl.	Doornspijk,	Oostendorp	20-12-1885,	tr.	(2)	Doornspijk	13-08-
�83� gerrigjen Vlieger, geb. Doornspijk 02-�0-�804, overl. Doornspijk, 
Oostendorp �9-07-�873, dr. van Hendrik Harms Vlieger en Geertjen 
Harms	Engelsman,	tr.	(1)	Oldebroek	28-12-1822

�23. Beerdje van assen, geb. Oldebroek �8-02-�797, dagloonster, overl. 
Doornspijk, Oostendorp 30-��-�830

�24. dries driessen haze, geb. Nunspeet �9-�2-�777, landbouwer, overl. 
Nunspeet, Oosteinde 22-09-�857, tr. verm. Nunspeet ca. �8�0

�25. marrigjen tijmens Vinke, geb. Doornspijk 3�-�2-�777, overl. Nun-
speet,	Oosteinde	05-12-1833,	tr.	verm.	(1)	Doornspijk	28-02-1794	Jan	
Reijersen Vos, begr. Doornspijk 03-09-�809

�26. harmen eibertsen van de Berg, geb. Doornspijk 25-03-�785, landbou-
wer, overl. Nunspeet, Oosteinde �4-04-�860, tr. Doornspijk 03-06-�8�2

�27. marrigjen	(Marij)	Jans van den Bos, geb. Doornspijk �5-07-�779, 
overl.	Nunspeet,	Oosteinde	23-07-1846,	tr.	(1)	Doornspijk	20-09-1801	
Jan Brandsen, ged. Doornspijk 02-��-�749, overl. Doornspijk ca. �8�0, 
zn. van Brand Jans Doornweert en Geertjen Gerrits

Viii
�28. albert Jacobs van ‘t hof, ged. Doornspijk 27-04-�765, landbouwer, 

overl. Vierhouten �9-04-�82�, tr. Doornspijk �9-09-�790
�29. evertjen hendriks Kruithof, ged. Doornspijk �6-0�-�762, dagloonster, 

overl. Vierhouten �7-09-�823
�30. lammert Jans (van dijk), ged. Oosterwolde �9-09-�745, begr. Ooster-

wolde 02-�2-�804, tr. Oosterwolde ��-05-�788
�3�. eibertje Peters, ged. Oosterwolde �6-07-�769, begr. Oosterwolde 
  24-08-�790
�32. hendrik eijberts assen, ged. Nunspeet 05-��-�760, landbouwer, 

overl. wrsch. Doornspijk tussen �807 en 06-�8�3, tr. Doornspijk 
  08-04-�792
�33. gerrigjen hendriks Flier, ged. Elburg �3-�0-�765, overl. Oosterwolde, 

Zuiderrot	06-09-1824,	tr.	(2)	wrsch. Oosterwolde tussen �808 en �8�� 
Jan hendriks Boer (verm. wedn. van hendrikjen elberts),	ged.	
Doornspijk �8-02-�757, overl. Oosterwolde, Zuiderrot �5-�2-�828, zn. 
van Hendrik Harms en Jantjen Jans

�34. Jan Berends van huffel, ged. Epe 0�-09-�765, dagloner, overl. Olde-
broek 07-02-�844, tr. Oldebroek 2�-02-�796

�35. Fennigjen	(Fennetje) harmens achter de hagen, ged. Oldebroek 24-
05-�770, dagloonster, overl. Oldebroek 22-�2-�828

�36. Jacob Berents aperloo, ged. Oldebroek 28-��-�75�, overl. verm. 
Doornspijk vóór �8�2, tr. Doornspijk 30-04-�780
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�37. gijsjen Jans Prins, ged. Doornspijk 24-02-�758, overl. wrsch. Doorn-
spijk vóór �8�2, Jacob en Gijsjen lieten tussen 1781 en 1799 8 kinderen 
dopen te Doornspijk

�38. n.n.
�39. lijsabet Jans hagen, geb. ca. �780, dagloonster, krijgt ca. 1813 on-

echt kind Jantje, overl. na �8�6
�40. egbert Jansen van Veen	(ook:	van	de	Grafte),	ged.	Oosterwolde	

04-��-�753, naamsaanneming op 06-06-1826 te Doornspijk, dagloner, 
overl.	Oosterwolde	17-12-1827,	tr.	(1)	Oosterwolde	05-05-1776	evertje 
cornelis van den hul, ged. Oosterwolde 03-06-�753, begr. Ooster-
wolde	16-07-1796,	dr.	van	Kornelis	Egberts	en	Hilletje	Hendriks,	tr.	(2)	
Kamperveen �3-03-�804

�4�. evertje gerrits van der horst, ged. Hattem 26-�0-�777, overl. Doorn-
spijk, Oostendorp �3-08-�855

�42./�43. = �34./�35.
�44. helmig egberts van de streek, ged. Oosterwolde �6-07-�74�, bouw-

man op landgoed Zwaluwenburg (1798), overl. Oldebroek ��-07-�8�4, 
tr.	(1)	Oosterwolde	07-05-1775	Jacobje arends, ged. Oosterwolde 
03-09-�752, begr. Oosterwolde 30-��-�779, dr. van Arend Jacobs en 
Hendrikje	Egberts,	tr.	(2)	Oldebroek	20-08-1780

�45. aaltjen Jans (van de Put), ged. Oldebroek �6-05-�756, begr. Olde-
broek	05-09-1804,	tr.	(1)	Oldebroek	26-02-1775	gerrit cornelis, j.m. 
van Oldebroek, verm. zn. van Cornelis Gerrits en Steintjen Helmichs

�46. dries hendriks schut, geb. Oldebroek 07-��-�777, landbouwer, overl. 
Oldebroek	07-01-1860,	tr.	(2)	Oldebroek	10-08-1806	hendrikje roe-
lofs van dijk, geb. Oldebroek 0�-04-�785, overl. Oldebroek ��-�0-
1870,	dr.	van	Roelof	Alberts	van	Dijk	en	Aaltjen	Jans	Immeker,	tr.	(1)	
Oldebroek �2-02-�797

�47. hendrikje hendriks (van ’t iJssel), ged. Oldebroek 26-��-�769, begr. 
Oldebroek 04-09-�805

�48. Berend Jans mulder, ged. Oldebroek �3-08-�769, overl. Oosterwolde, 
Hoogerot 2�-�2-�839, Magescheid opgericht tussen Berend Jansen 
Mulder en Fennetje Jans echtel. Jan Jansen Mulder, Hendrik Jansen 
Mulder en Lutgertje Jans echtel.M.M.van Limburg en Lubbetje Jans 
Mulder,en Timen Hendriks Fikse en Egbertje Jans Mulder echtel. allen 
kinderen en erfgenamen van wylen Jan Berends Mulder en Evertje 
Hendriks Posthoorn ten eenre en de wed Evertje Hendriks Posthoorn 
ten andere zyde die vrywillige afstand doet van alle gerede en ongerede 
goederen welke egaal onder elkaar worden verdeelt. Onder voorwaarde 
dat ieder jaarlyks f30,- tot haar onderhoud afdraagt en 2 termynen van 
f15,-en verder haar levenlang op het Hooge in de kamer kan blyven wo-
nen met 4 spint hofland, get 30 mei 1797 (ORA Doornspijk, ’t Hooge), 
tr. (2) verm. Oosterwolde ca. 1804 (hiaat in trouwboek) eerlandje Jans 



35e jaargang - 23

Boer, geb. Oldebroek 2�-�0-�780, werkvrouw, overl. Oosterwolde, 
Hoogerot	24-03-1834,	d.v.	Jan	Aalts	Boer	en	Batje	Gerrits	Schut,	tr.	(1)	
Oldebroek �4-05-�797 

�49. Fennetje Jans Boer, geb. Oldebroek 09-�0-�775, begr. Oosterwolde 
�9-04-�803

�50. mattheus maurits van limpurgh (Maurits	van	Limburg),	ged.	Oene	
�9-�2-�762, Verschenen Maurits Mattheas van Limphurgh en Lubbetje 
Jans Mulder echtel. verkopen voor f325,- aan Jan van de Polder tot de 
Zwaluwenburg en vrouwe Cornelia Margaretha de Cordua echtel. een 
hagen de Vlesse gen. waaraan oostw Teunis Elserman, westw kopers, 
zuidw Gerrit Egberts wed. en noordw de verkopers gelandet zyn (ORA 
Doornspijk, ’t Hooge, verm. 1803); Verschenen M.M. van Limburg en 
Lubbertje Jans Mulder echtel. lenen f400,- van dr C. van Manen te El-
burg, onderpand hun erf de Worstketel gen. best. uit een huis hof berg 
en schuur en 3 1/2 mud bouwland waaraan oostw Gerrit Hardenberger, 
westw Jan Samuels, zuidw de weg en noordw Vitringa aangelandet 
is, get 15 mei 1807 (ORA Doornspijk), begr. Oosterwolde 2�-09-�809, 
(voorouders	kwart.	150	zijn	gev.	in	V.G.	1985,	nr.	3,	blz.	149	e.v.),	tr.	
Oosterwolde 30-04-�790

�5�. lubbigjen (Lubbertjen) Jans mulder, ged. Oldebroek �3-03-�768, 
overl. Oldebroek 09-02-�827

�52. Jacob tijmens hofman, ged. Nunspeet 0�-0�-�757, daghuurder, 
overl. Nunspeet, Oosteinde �9-0�-�795, tr. Nunspeet 25-08-�782

�53. Beertje harmens, ged. Doornspijk 05-��-�758, dagloonster, overl. 
Nunspeet, dorp 28-02-�834

�54. hartger aaltsen docter, ged. Doornspijk 0�-�0-�750, overl. Doornspijk 
09-07-�8�8, tr. Doornspijk 23-0�-�780

�55. nole Kornelis, ged. Doornspijk 26-��-�757, overl. Doornspijk 
  �0-05-�8�7
�56. aart aalberts Bakker, ged. Nunspeet 07-�2-�732, dagloner, overl. 

Nunspeet,	Westeinde	03-02-1798,	otr.	(1)	Nunspeet	16-02-1755	
	 	 Marritjen	Jans,	weduwe	te	Nunspeet,	tr.	(2)	Nunspeet	20-02-1785
�57. hendrikje willems Boone, ged. Nunspeet 04-03-�764, daghuurster, 

overl. Nunspeet, Westeinde 24-�0-�828
�58. Jan harmsen (van de Pol), ged. Doornspijk 25-09-�768, overl. Doorn-

spijk, Hoge Bijssel 06-��-�807, begr. Nunspeet �2-��-�807, tr. Doorn-
spijk 06-05-�804

�59. geertjen Beerts Vierhout, geb. Doornspijk 0�-�0-�772, daghuurster, 
overl.	Nunspeet,	Westeinde	03-05-1853,	tr.	(2)	Nunspeet	18-05-1814	
hendrik Jansen Bouwman,	(wedn.	van	annetje harms), ged. Nijkerk 
08-��-�768, daghuurder, overl. Nunspeet, Westeinde 0�-�2-�840, z.v. 
Jan Hendriksen en Aaltje Martens
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�60. Jan gerrits Klos,	ged.	Kampen	(Buitenkerk) 20-0�-�77�, schipper 
overl. verm. Kampen na �80� en verm. vóór �8��, tr. Kampen

   30-04-�797
�6�. Janna engberts ekkelboom,	j.d.	van	Kampen	(1797),	geb.	ca.	1768	

(bij overlijden 49 jaar oud),	getrouwd	te	Zalk	in	1795:	Jannes	Engberts	
(Eckelboom),	j.m.	van	Zwolle	!!!,	mog.	ged.	Zwolle	(Groote Kerk)	

  09-�2-�767, zn. van Engbert Jans en Maria Hendriks, overl. Kampen 
(Agter de Nieuwe Muur)	12-01-1818

�62. egbert Beerds hagen, ged. Oldebroek 02-03-�746, woont te Ooster-
wolde (1782), woont verm. Oostendorp (1802), overl. verm. Doornspijk 
vóór �8��, tr. Doornspijk �3-�0-�782 

�63. tijmentje tijmens (Plender), geb. Kamperveen, aan ’t Zuideinde, ged. 
Kamperveen 2�-��-�745, wed. (1782) van Kamperveen, overl. Oost-
endorp	(gem.	Doornspijk)	04-12-1818,	tr.	(1)	verm.	Elburg	16-04-1775	
gerrit dirks, overl. ca. �78�

�64. dirk driessen Barneveld, ged. Hattem 3�-05-�764, landbouwer, leeft 
nog	in	1811,		overl.	verm.	Kamperveen,	tr.	(2)	Kamperveen	26-11-1804	
hilligjen egberts van Veen, j.d. te Kamperveen, verm. geb. Ooster-
wolde als d.v. Egbert Jans van Veen en Evertje Knelis van den Hul, 
overl.	Kamperveen	1820,	tr.	(3)	Kamperveen	11-05-1821	Jannigjen 
hendriks, geb. Hattem 25-09-�795, d.v. N.N. en Fennigjen Hendriks, tr. 
(1)	Kamperveen	02-01-1796	

�65. Berendje Jans (Been), ged. Kamperveen �5-��-�76�, begr. Kamper-
veen 24-09-�803. Ze wonen op het Zuideinde in Kamperveen.

�66. Jan gerrits van rijssen, ged. Oldebroek �9-07-�750, met een cautie-
briefjen aangekoomen van het Oudebroek voor ses jaaren Jan Ger-
rits van Rijssen (lidmatenboek Kamperveen, 20-03-1791), overl. mog. 
Kamperveen	1827,	tr.	(1)	Oldebroek	13-12-1778	Jannetje harms van 
rijssen,	wed.	van	Genne	onder	Zwol,	tr.	(2)	Oldebroek	12-08-1781	
Fennetje hendriks van genne,	wed.	van	Hasselt,	tr.	(3)	Oldebroek

  23-04-�786
�67. lubbigjen aalberts Kwakkel, ged. Oosterwolde �4-�2-�760, met een 

cautiebrievjen voor ses jaaren van Oosterwolde aangekoomen, Lub-
bertje Aalberts Quakkel (lidmatenboek Kamperveen, 20-03-1791),	overl.	
Oldebroek 2�-03-�828

�68. Jacob aaltsen van den hul, ged. Oldebroek �5-07-�759, landbouwer, 
overl.	Doornspijk,	Oostbeek	06-12-1834,	tr.	(2)	Doornspijk	19-02-1818	
Jentjen Jans windhouwer	(wed.	van	diesmer dirks),	ged.	Doornspijk	
29-05-1768,	overl.	na	11-1834	mog.	te	Kamperveen	1838	(Jantje	Jans),	
dr.	van	Jan	Jans	Windhouwer	en	Hendrikje	Alberts	Ponstein,	tr.	(1)	[met	
att. van Kampen] Oosterwolde �0-04-�785

�69. aartje lubberts Klein, ged. Doornspijk 24-�0-�745, bel. Oosterwolde 
en	ingek.	van	Doornspijk	(1766),	wed.	te	Oosterwolde	(1785),	boerin,	
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overl.	Oosterwolde	01-11-1816,	tr.	(1)	Oosterwolde	25-02-1776	albert 
aaltz, ged. Elburg 07-�2-�745, begr. Oosterwolde 03-07-�783, zn. van 
Aart Alberts en Albertje Alberts

�70. Jan gerritsen van den Brink, ged. Elburg 27-0�-�765, begr. Elburg 
08-05-�809, tr. Elburg ��-03-�790

�7�. metjen Jacobs morse, ged. Doornspijk 0�-0�-�767, begr. Elburg 
  �9-06-�809 
�72. hendrik sarris Boeve, ged. Heerde 03-�2-�758, j.m. te Wapenveld 

(1785),		landbouwer,	overl.	Heerde	19-03-1836,	tr.	Heerde	12-06-1785
�73. aaltjen hendriks Visser, ged. Heerde �8-��-�759, j.d. te Markluiden 

(1785),	overl.	Heerde	28-08-1826
�74. Jan arends van lohuisen,	geb.	Markluiden	(Heerde)	18-04-1774,	

ged. Heerde 24-04-�774, schoenmaker, overl. Heerde, Hoorn 
  �8-07-�850, tr. Heerde �6-05-�802
�75. aaltjen derks mooij, ged. Oosterwolde �0-02-�77�, overl. Heerde 05-

04-�850
�76./�77. n.n./n.n.
�78. christian Franz neubauer (Christiaan	Frans	Nieboer),	j.m.	van	Han-

nover, geb. ca. �765, vissersknecht te Elburg (1798), burger van Elburg 
30-07-1794, overl. verm. vóór 24-0�-�8�9, tr. Elburg �6-0�-�794

�79. maria Plas, ged. Elburg 09-�0-�774, overl. Amersfoort 24-0�-�8�9
180.	 Albert	Eijbertsen	Ponstein,	j.m.	te	Elburg	(1774),	geb.	ca.	1745	[zijn 

doop nergens gev.], burger van Elburg 24-12-1793, overl. verm. Elburg 
vóór �806, tr. Elburg 27-��-�774 

�8�. aaltjen gijsberts hagedoorn, ged. Oldebroek 08-08-�745, overl. 
Elburg vóór �806

�82. Bessel cobussen (schuit),	ged.	(als	teunis)	Putten	28-05-1752,	
woont in Leembrug (1775), de buurtschappen Hell (1786), Huinen 
(1789) en Bijsteren (1792) onder Putten, overl. Ermelo 20-0�-�803, tr. 
(1)	Putten	01-01-1775	aartje aalts, geb. Ermelo, Horst, ged. Ermelo 
08-�0-�752, overl. Ermelo, Horst, begr. Ermelo �6-07-�778, dr. van Aalt 
Evertsen	en	Geurtje	Arends,	tr.	(2)	Putten	16-10-1785

�83. hilletje hendriks,	geb.	Huinen	(Putten),	ged.	Putten	03-07-1763,	overl.	
Putten,	Steenenkamer	01-04-1808,	tr.	(2)	Putten	04-09-1803	roelof 
Jansen van de steeg	(wedn.	van	mechteldje Jans),	geb.	Veldwijk	
(Ermelo),	ged.	Ermelo	13-09-1767,	arbeider,	overl.	Putten,	Nulde	

  30-09-�842, zn. van Jan Roelofsen en Teunisje Noijen
�84. gerrit lubberts Klein, ged. Doornspijk �3-��-�736, boer, begr. Ooster-

wolde �5-02-�800, tr. Oosterwolde 05-04-�779
�85. harmijntje (Mijntje) gerrits Kruithof, j.d. van Oldebroek, geb. ca. 
	 	 1753	[doop nergens gev.]
�86. Berent hoekert, ged. Heerde 04-0�-�742, overl. Heerde vóór �8�2, tr. 

(1)	Heerde	26-01-1777	Jantjen de Bruin, ged. Heerde 3�-03-�752, dr. 
van	Johannes	de	Bruin	en	Janna	Docters,	tr.	(2)	Heerde	24-06-1792
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�87. aaltjen wolters telgen, ged. Heerde �0-04-�768, overl. Heerde 
  08-08-�826
�88. albert Jans van Veen	(ook:	van	de	Grafte),	ged.	Oosterwolde	
  2�-09-�749, lidm. Oosterwolde �4-05-�776, Op heden een erfmage-

scheid opgericht tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Gosen 
Lubberts Port en Dina Berents in leven echtel. alles in 4 gelijke porties 
verdeelt en vervolgens verloot is het 1e perceel toegevallen aan Al-
bert Jans en Marrigje Gosens echtel. bestaande uit een huis hof berg 
en schuur lopende van de grote tot de kleineweg waaraan oostw de 
kleineweg, westw de grotewoldweg zuidw Aart Roelofs en noordw de 
wed. Hendrik Heimens gelandet is (....) get 29 sept 1779; Verschenen 
Jan Lubberts Klein en Matje Harms echtel. verkopen voor f315,- aan 
Cornelis Driesen en Albert Jans een mudde zaailand aan de Woldweg 
naast het land van kopers get 19 juni 1805 (ORA Doornspijk, kerspel 
Oosterwolde, Zuideinde),	begr.	Oosterwolde	16-09-1806,	otr./tr.	Ooster-
wolde �5-03-�777

�89. marrigje goosens Port, ged. Kamperveen �5-04-�754, dagloonster, 
overl. Oosterwolde 02-��-�826

�90. asjen Jans Palland, verm.	ged.	IJsselmuiden	(OV)	26-11-1758,	dag-
huurder, woonde aan de Hoogeweg in Kamperveen, overl. Kamperveen 
�5-06-�8�8, tr. verm. Kamperveen ca. �788

�9�. Batjen everts, geb. Oldebroek 29-�2-�766, overl. Kamperveen 
  24-0�-�857
�92. willem Jans de gunst	(ook:	de	Gratie),	ged.	Elburg	22-03-1750,	lid	

(1798)	van	het	Sint	Josephsgilde	te	Elburg,	Verschenen Gerbrand 
Deetman en Fennigje Gerrits echtel. verkopen voor f 500,- aan Steven 
Deetman en Beertje Hoeve echtel. een huis in de Westerbloemstraat op 
de hoek van de Smidsstege thans bewoond door Willem de Gunst get 
13 april 1803 (ORA Elburg), verm. begr. Elburg 2�-��-�805, tr. Elburg 
�0-�0-�773

�93. reintje Jacobs muis, ged. Elburg 03-��-�748, overl. vóór �8�5
�94. hendrik hendriks van raalte, ged. Doornspijk ��-02-�748, overl. vóór 

1815	(mog. overl. Doornspijk 21-03-1799, laat de vrouw na), tr. Doorn-
spijk 22-04-�782 

�95. hendrikje everts woudenberg, ged. Nunspeet 27-07-�755, dagloon-
ster, overl. Doornspijk 29-04-�83�

�96. hendrik amptmeijer,	ged.	Elburg	26-05-1743,	overl.	[niet	gevonden]	
vóór 04-09-�806, tr. Elburg 09-04-�787

�97. lubbertje (lubbarta) hoen, ged. Elburg 20-08-�76�, begr. Elburg 
  04-09-�806
�98. Jan albert Proper, ged. Harderwijk 23-08-�747, makelaar, chirurgijn, 

overl.	Harderwijk	(Hierden?)	25-11-1820,	tr.	Harderwijk	03-06-1783
�99. enikje aarts,	geb.	Veldwijk	(Ermelo),	ged.	Ermelo	06-07-1749,	overl.	

Harderwijk	(Hierden?)	11-11-1834
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200. Peter hendriks,	j.m.	in	Doornspijk	(1754),	niet ged. te Elburg, niet te 
Doornspijk na 1732, ook niet in omringende plaatsen, Verschenen Peter 
Hendriksen en Gerrigje Willems echtel. Hendrik Martensen en Fennigje 
Willems echtel. en Jan Willemsen welke tesamen verkopen voor f 725,- 
aan Beert Jansen en Jennigje Brands echtel een kamp zaailand “de 
Zevenschepel” gen gelegen teindens “de Gansenberg” waaraan oostw 
Ds Duurcant, zuidw de heer Bigge,westw de weg en noordw de Hof ge-
legen en gelandet is get 10 maart 1768 (ORA Doornspijk, Oostendorp), 
overl. verm. Doornspijk na �0-03-�768, tr. Elburg �2-05-�754

20�. gerrigjen willems, j.d. in de Vrijheid van Elburg, op 22-01-1758 zijn 
met att. aangek. te Doornspijk van Elburg Peter Hendriks en Grietje 
Wilms egtelieden, overl. verm. Doornspijk na �0-03-�768

202. aart cornelissen schuurman, ged. Nunspeet 25-05-�733, overl. 
Nunspeet,	Oosteinde	25-07-1797,	tr.	(1)	Nunspeet	05-08-1770	Jentjen 
Jacobs, ged. Nunspeet 20-07-�744, overl. Nunspeet, Oosteinde 

	 	 11-12-1775,	dr.	van	Jacob	Harmsen	en	Janne	Eijberts,	tr.	(2)	Nunspeet	
3�-0�-�779

203. hendrikjen gerrits hase, ged. Doornspijk 05-0�-�749, overl. Nun-
speet, Oosteinde 26-03-�788

204. Jacobus van apeldoorn, ged. Heerde 03-05-�747, overl. Heerde 
18-01-1823,	tr.	(1)	Vaassen	10-03-1776	derkjen hafkamp, ged. Vaas-
sen 04-�2-�740, overl. Heerde �0-08-�778, dr. van Jannes Adriaens 
Hafkamp	en	Teuntjen	Jacobs,	tr.	(2)	Heerde	01-08-1779

205. hendrikje van lohuijzen, ged. Heerde �6-��-�760, overl. Heerde 
  07-��-�8�4
206. lambert van apeldoorn, ged. Heerde 2�-0�-�749, klokken- en horlo-

gemaker,	overl.	Heerde	25-11-1837,	tr.	Wijhe	(OV)	01-03-1778
207. Johanna maria grijpmoed, ged. Wijhe 30-04-�750, overl. Heerde 
  09-05-�823
208. eijbert hannissen Broekhuizen, ged. Elburg �3-0�-�757, daghuurder, 

overl. Elburg �8-��-�8�6, tr. Elburg 27-0�-�785
209. Johanna rutgers Bres, ged. Elburg ��-0�-�759, daghuurster, overl. 

Elburg 06-06-�834
210.	 (niet	zeker,	zie	opmerking	kwart.	105)	dirk aartsen denekamp, ged. 

Elburg 05-04-�759, schoenmaker, overl. Elburg 06-03-�837, tr. Elburg 
�9-07-�789

2��. heiltje hendriks Voerman, ged. Elburg �9-02-�76�, overl. Elburg 
  24-��-�847
2�2. cornelis de Beer,	visser	uit	Hoorn	(NH),	tr.	vóór	1796
2�3. trijntje van eijk,
2�4. Klaas cornelissen, ged. Harderwijk �6-03-�764, visser, overl. Harder-

wijk �7-04-�843, tr. Harderwijk 04-05-�786
2�5. aaltjen Peters luiting, ged. Harderwijk 20-��-�757, overl. Harderwijk 

��-09-�8�4
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2�6. Jacobus ruijs, ged. Elburg 26-05-�746, metselaar, begr. Elburg 2�-
06-�805, tr. Elburg �0-06-�773

2�7. Jannetje staal, ged. Elburg 27-06-�748, overl. Elburg �4-09-�842
2�8. gerhardus top, ged. Elburg �4-�2-�769, bierbrouwer, overl. Elburg 

2�-04-�834, tr. Elburg 30-�0-�803
2�9. evertjen gerrits, geb. Oldebroek 24-06-�780, overl. Elburg 0�-06-�822
220. hendrik roelof Balk, ged. Elburg �7-0�-�769, veerschipper, begr. 

Elburg �9-0�-�804, tr. Elburg 0�-��-�792 
22�. maria rensen, ged. Elburg �8-02-�770, overl. Elburg 20-03-�83�, tr. 

(2)	Elburg	09-06-1812	aswerus amptmeijer, ged. Elburg 25-03-�78�, 
vleeshouwer, overl. Elburg 30-04-�846, zn. van Jan Amptmeijer en 
Hendrika Bunskerken

222. willem straatman, ged. Elburg 27-02-�763, winkelier, koopman, overl. 
Elburg 22-05-�84�, tr. Elburg �9-06-�79�

223. hendrikjen willems, geb. Doornspijk �8-06-�772, overl. Elburg 
  20-04-�837
224. Fredrik Peters van der heijde, ged. Elburg 06-�2-�740, begr. Elburg 

08-02-�8��, tr. Elburg 03-05-�770
225. margrieta (Grietje)	hendriks de heer, ged. Epe �2-�2-�745, j.d. te 

Elburg	(1770)
226. goossen Jans, uit Kampen, tr. vóór 
227. Jantjen aarts,
228. hendrik Jacobs Zoet, ged. Doornspijk 09-03-�749, overl. Elburg 
  27-05-�8�7, tr. Elburg 20-05-�782
229. driesjen Berends (dekker), ged. Doornspijk 28-�2-�754
230. claas Jans, ged. Doornspijk �5-��-�744, tr. Doornspijk 03-05-�778
23�. Jennigjen Jans, ged. Doornspijk 08-02-�749
232. Beert Jacobs (van de werfhorst), geb. verm. Doornspijk ca. �725-

�730, Wy Hartger Rensen En Jan Jansen doen cond, verschenen 
Dreesje Hartgers wed. van Aalt Hartgersen Ponstein, en Aaltje Aalts 
wed. van Berend Wichertsen deze vrouwen geass. met Cornelis Vier-
holten verkopen aan Beert Jacobsen (van de Werfhorst) voor 

  f 1400,- een huis hof berg en schuur en 1 1/2 schepel bouw en 6 gresen 
weiland waaraan oostw de nieuweweg,zuidw Jan Vinke,en west en 
noordw Gerrit Ponstein gelandet is get. 16 mei 1766 (ORA Doornspijk, 
Werfhorst);	wedn.	te	Doornspijk	(1775),	overl.	Doornspijk,	Werfhorst	
12-11-1794,	begr.	Nunspeet	18-11-1794,	tr.	(1)	Doornspijk	11-12-1751	
Jutjen drees,	dr.	van	Drees	Jansen	en	Jutte	Lamberts,	tr.	(2)	ca.	1755	
Batje Peelen coops, ged. Oosterwolde 23-02-�727, overl. Doorn-
spijk vóór 03-09-�756, dr. van Peel Hendriksen en Batjen Decemers, 
tr.	(4)	Doornspijk	16-06-1784	grietje gerrits van Puttenstein	(wed.	
te	Doornspijk),	ged.	Hattem	07-03-1736,	overl.	Nunspeet	09-11-1819,	
dr.	van	Gerrit	Lubberts	van	Puttensteijn	en	Annigjen	Jans	Ruijs,	tr.	(3)	
Doornspijk �2-��-�775
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233. Jentjen teunis,	geb.	ca.	1740,	wed.	te	Doornspijk	(1775),	niet	ged.	te	
Nunspeet	of	te	Doornspijk,	tr.	mog.	(1)	Doornspijk	01-02-1760	als j.d. 
van Nunspeet met Gerrit Jonas Severs, j.m. van Doornspijk

234. willem alberts (van ‘t hul), ged. Oldebroek 07-03-�734, begr. Olde-
broek 22-02-�787, tr. Oldebroek 0�-�2-�776

235. elsjen aarts, ged. Oldebroek 30-�0-�740, begr. Oldebroek �3-�0-�790
236. hendrik hannisz Zoet, ged. Doornspijk 09-07-�75�, overl. verm. 

Doornspijk vóór �8�2, tr. Doornspijk 05-03-�780
237. aaltjen gerrits Ponstein,	geb.	ca.	1755,	j.d.	te	Doornspijk	[doop niet 

gevonden], mog. geb. Nunspeet ca. �758, overl. Doornspijk �2-09-�846
238. lambert gerrits westerink, ged. verm.	24-07-1754	[doop niet ge-

vonden, volgens de Burgerlijst van de Commune Doornspijk werd hij 
op genoemde datum geboren], korenmolenaar op de Enkmolen in de 
buurtschap Oostbeek onder Doornspijk, overl. Doornspijk, Oostbeek 
28-02-1820,	tr.	(2)	Doornspijk	17-02-1802	aartjen everts van de Beek, 
ged. Doornspijk 27-02-�768, overl. Doornspijk �0-08-�850, dr. van 
Evert	Jans	en	Lutgertje	Hannissen,	tr.	(1)	Doornspijk	13-03-1785

239. marrigjen Jans windhouwer, geb. ca. �758, j.d. van Doornspijk, overl. 
Doornspijk 04-07-�800

240. Jan engeltjes,	geb.	verm.	Oldebroek	ca.	1759	[geen doopinschrijving 
gev., zie moeder, kw. nr. 481],	j.m.	van	Oldebroek	(1790),	begr.	Olde-
broek 03-�2-�809, tr. Oldebroek 28-��-�790

24�. geertjen gerrits groen, ged. Oldebroek 05-07-�767, dagloonster, 
overl. Oldebroek 23-03-�825

242. roelof gerrits van mulligen, ged. Oldebroek 28-05-�758, korenmole-
naar op de Claarwatermolen bij het Katerveer te Hattem,	overl.	Lenthe	
bij Zwolle 07-08-�83�, tr. Hattem �7-�2-�783

243. lijsjen Jans van dijk, ged. Hattem 07-09-�766, overl. Oldebroek 22-
05-�830

244. lambert hendriks leusink	(ook:	Bijl),	ged.	Oene	20-07-1749,	daglo-
ner,	overl.	Doornspijk	29-08-1831,	tr.	(1)	.....	tr.	(2)	Doornspijk	09-05-
�790

245. driesjen gerrits Zoet, geb. verm. Doornspijk ca. �763, j.d. te Doorn-
spijk	(1790),	overl.	Doornspijk	23-03-1846

246. dries laurens (van assen), ged. Oldebroek 20-02-�752, dagloner, 
overl.	Oldebroek	13-08-1826,	tr.	(2)	Oldebroek	16-09-1810	Jannigjen 
hendriks Junte	(wed.	van	gozen hendriks)	ged.	Oldebroek	22-05-
�768, overl. Oldebroek 27-04-�836, dr. van Hendrik Jans Junte en Mar-
rigjen	Tijmens	Prins,	tr.	(1)	Oldebroek	11-05-1777	

247. aaltjen Peters, ged. Oldebroek 26-�0-�755, overl. Oldebroek 08-04-
�807

248. drees aartsen hase, ged. Nunspeet 03-04-�74�, overl. Nunspeet, 
Westeinde 03-0�-�780, otr. Nunspeet �4-04-�769
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wordt vervolgd

249. Jentjen dreessen nijeboer, ged. Nunspeet 30-06-�743, overl. verm. 
Doornspijk	vóór	1812,	tr.	(2)	Nunspeet	(beide won. te Doornspijk)	

  26-0�-�794 Jan reijers	(wedn.	van	Bije rijks),	van	Nunspeet
250. tijmen gerrits, ged. Doornspijk 28-04-�748, uit een magescheid wordt 

toebedeeld aan Tijmen Gerrits en Jacobje Jans: 3 gresen “de Bos” 
gen.aan de Nieuwe weg, 5 gresen “het Haverland” gen. mede aan de 
Nieuwe weg gelegen, de helft van een mudde “de Belt” gen. op Oos-
beeke, 1/4 in een hagen te Lage Bijssel, een spint onder Nunspeet, 
nader omschreven (ORA Doornspijk 31-05-1779, De Werfhorst), overl. 
Doornspijk na 3�-05-�779 en vóór 03-02-�785, , tr. Doornspijk 

  �4-08-�77� 
25�. Jacobjen Jans, ged. Doornspijk �8-02-�748, bel. Doornspijk 
  30-03-�768, overl. na �788 en verm. vóór �8�2, 
252. eijbert hendriks van den Berg, ged. Doornspijk �9-��-�747, 
  Verschenen Eibert Hendriks en Gerrigje Hendriks echtel. verkopen 

voor f 494,- aan de wel eerwaarde heer Leonard Vrede Lagou rustend 
predikant en vrouwe Johanna Geertruida de Lahaye echtel. een huis 
hof en 3 schepel zaailand met het recht van eigendom op de Zoom, 
teindens voorschreven goederen, waaraan oostw Evert Aartsen, westw 
Jan Windhouwer zuidw de Zoom en noordw Jacob Jansen gelandet is 
get 17 oct 1787 (ORA Doornspijk, Apperloo), overl. Doornspijk na �790 
en voor �8�2, tr. Doornspijk �7-05-�77�, overl. Doornspijk vóór �8�2

253. gerrigjen hendriks (doornwaard), ged. Doornspijk �9-02-�75�, overl. 
Doornspijk vóór �8�2

254. Jan willems van den Bosch, ged. Doornspijk �8-04-�740, bel. Doorn-
spijk	31-05-1764,	overl.	Doornspijk	vóór	1800,	tr.	(otr.?)	Doornspijk	
3�-0�-�766 

255. stijntje martens (van den Bosch), geb. ca. �740, j.d. van Zwolle 
(1766),	overl.	Nunspeet,	Oosteinde	(won. Doornspijk, Werfhorst) 

	 	 02-02-1822,	tr.	(2)	Doornspijk	06-04-1800	geerlof arends van dijk 
(wedn.	van	aaltjen lubberts, eerder wedn. van grietjen aarts),	ged.	
Doornspijk 08-�0-�74�, schaapherder, overl. Doornspijk, Werfhorst 

  20-0�-�823, zn. van Arend Geerlofs en Gerrigjen Jans
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nakomelingen van hendrik Bruil (1785-1872), timmerman te 
harskamp 
Door:	Harmen	Elibart	van	Lagen,	Klein	Haversteeg	26		Ede,	lidnr.	732,	
h.lagen3@chello.nl, met aanvullingen van Gerco Klopman, gercoklopman@kpnmail.nl

Tussen �802 en �8�2 is ene Hendrik Bruil, afkomstig uit de stad Goor in 
Twente, naar Harskamp op de Veluwe gekomen. Inwoners van de toenma-
lige buurtschap Harskamp gingen eeuwenlang in het dorp Otterlo ter kerke. 
Hendrik was als timmermansknecht in dienst bij timmerman Jan teunissen. 
Toen deze in �8�2 overleed, heeft Hendrik vermoedelijk zijn timmermanszaak 
overgenomen. Een deel van zijn nageslacht woont nog altijd in Otterlo en 
Harskamp. 

I hendrik Bruil,	geb.	Goor	(Twente,	OV)	27-05-1785,	timmerman,	was 
in 1812 reeds timmermansknecht bij Jan Teunissen, de timmerman van 
Harskamp, die evenals Hendriks vrouw ook afkomstig was uit Rijssen; 
Hendrik bezat in 1832 een huis, erf, tuin, weiland, bouwland en heide in de 
toenmalige buurtschap Harskamp onder Otterlo1, overl. Otterlo �9-05-�872, 
z.v. Jan Bruil en Jenneke Roesting, tr. Rijssen �8�5 geesje Kosters, geb. 
Rijssen 0�-��-�785, overl. Otterlo 29-06-�862.

 Uit dit huwelijk:
 �. Jenneke,	geb.	Harskamp	(kerspel	Otterlo)	22-04-1818,	volgt	II.1.
 2. gerritje, geb. Harskamp ��-��-�8�9, overl. ald. �2-04-�823.
 3. mijntje, geb. Harskamp 30-08-�82�, dienstmeid, overl. Otterlo 

22-0�-�900, tr. Ede 06-06-�868 hendrik van lunteren,	geb.	Lunteren	
12-04-1833,	arbeider,	overl.	Otterlo	18-12-1908,	z.v.	Hendrik	van	Lunte-
ren en Hendrikje Malkenhorst. Mijntje krijgt buitenechtelijk kind Gijsber-
tje, geb./overl. Harskamp 10/11-08-1843.

 4. gerrit, geb. Harskamp 2�-04-�824, volgt II.2.
 5. levenloze zoon, geb./overl. Harskamp 25-06-�826

ii.1  Jenneke Bruil, geb. Harskamp 22-04-�8�8, overl. Otterlo 04-06-�898, 
tr. Ede 0�-�2-�860 aalbert hulstein	(wedn.	van	aaltje Pasman),	geb.	
Bennekom	(Ede)	17-01-1822,	arbeider,	bosbaas,	overl.	Bennekom	
28-06-�882, z.v. Cornelis Hulstein, en Geertrui Kobusse.

  Uit dit huwelijk geen kinderen. Jenneke krijgt buitenechtelijk kind:
  �. harmen Bruil, geb. Harskamp �5-06-�837, volgt III.�
   De aangifte der geboorte werd gedaan door Jennekes vader, Hen-

drik Bruil. In de kantlijn staat geschreven: ‘Dit kind is door de moeder 
voor het hare erkend bij acte gepasseerd voor den Notaris Hendrik 
Paulus van Heijst te Barneveld en getuigen, in dato den vierden April 
achttienhonderd vijfenzestig’.

1  Bron: Kadastrale atlas, gemeente Ede; zie ook: Piet Hofman, Het Kerspel Otterlo 1795-
1813, Schets van een Veluwse dorpsgemeenschap in de Bataafs-Franse tijd, blz. 47
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ii.2  gerrit Bruil, geb. Harskamp 2�-04-�824, timmerman, overl. Otterlo 
23-�2-�884, tr. Ede 06-03-�864 rijntje Blom, geb. Otterlo �0-0�-�830, 
overl. Otterlo ��-�0-�907, d.v. Gerrit Jansen Blom, boerenknecht, land-
bouwer, en Willempje Geurts Hek.

  Uit dit huwelijk:
  �. hendrik,	geb.	Otterlo	(dorp)	22-01-1865,	timmerman,	overl.	Hars-

kamp �5-08-�908, ongehuwd.
  2. gerrit Jan, geb. Otterlo 05-05-�866, volgt III.2.
  3. gijsje,	geb.	Otterlo	10-05-1867,	overl.	Ugchelen	(Apeldoorn)	22-03-

�952, tr. Ede �4-03-�89� gerrit van de Berg, geb. Ermelo, Horst 
06-�0-�864, bakker, overl. Ugchelen 25-02-�944, z.v. Hendrik van 
de Berg, timmerman, en Teunisje ten Hove.

  4. willemina, geb. Otterlo 2�-��-�868, overl. Apeldoorn 22-02-�949, 
tr. Ede 04-06-�892 gerrit van Bruggen, geb. Otterlo 2�-06-�873, 
arbeider, overl. Otterlo �3-04-�900, z.v. Hendrik van Bruggen en 
Gerritje Stronkhorst.

  5. herman, geb. Otterlo �4-05-�870, overl. ald. �8-0�-�87�.
  6. herman, geb. Otterlo �2-08-�872, volgt III.3.

iii.1 harmen Bruil,	geb.	Harskamp	(gem.	Ede)	15-06-1837,	metselaar,	
timmerman, overl. Otterlo 26-08-�926, tr. Ede 29-04-�87� elisabeth  
mulder, geb. Otterlo �3-03-�850, overl. Otterlo 29-05-�9�5, d.v. Jan 
Jansen Mulder, landbouwer, en Helena Meeuwis Broekhuizen.

  Uit dit huwelijk:
  �. levenloze zoon, geb./overl. Otterlo 04-07-�87�.
  2. hendrik, geb. Otterlo 30-08-�872, volgt IV.�

iii.2 gerrit Jan Bruil, geb. Harskamp 05-05-�866, timmerman, overl. Hars-
kamp	12-04-1947,	begr	Otterlo,	tr.	(1)	Ede	12-08-1899	Jannetje ha-
zeleger, geb. Otterlo 06-0�-�880, overl. Harskamp �2-��-�9��, begr. 
Otterlo,	d.v.	Dirk	Hazeleger,	landbouwer,	en	Steventje		Bunt,	tr.	(2)	Ede	
�9-�0-�9�2 aalberdina waaijenberg, geb. Bennekom �0-07-�889, 
overl. Harskamp �4-02-�9�7, begr. Otterlo, d.v. Johan Waaijenberg, 
grondlegger loonbedrijf aan de Hessenweg, en Mina Johanna Hietveld.

  Tussen maart 1904 en augustus 1908 woonden Gerrit Jan Bruil en zijn 
gezin te Brink en Orden onder Apeldoorn.

  Uit het eerste huwelijk:
  �. rijntje, geb. Harskamp ��-�2-�899, overl. ald. 25-0�-�900.
  2. gerrit, geb. Harskamp 26-��-�900, zie IV.2
  3. dirk steven, geb. Harskamp �4-02-�903, volgt IV.3
  4. reinder, geb. Apeldoorn, Brink en Orden �2-�0-�905, volgt IV.4
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  5. mina Johanna, geb. Harskamp 23-0�-�9�0, overl. Apeldoorn 
08-04-�992, tr. Ede �8-04-�936 aart van Buren, geb. Otterlo 
23-�0-�9�0, overl. Apeldoorn 05-02-�984, z.v. Jacob van Buren, 
arbeider, en Jetje Beekman.

   Uit het tweede huwelijk:
  6. rijntje, geb. Harskamp 02-06-�9�3, tr. Ede �2-06-�937 hendrik 

montizaan, geb. Rotterdam ca. �9�3
  7. hendrikus Johannes, geb. Harskamp 03-08-�9�4, volgt IV.5

iii.3 herman Bruil,	geb.	Otterlo	(dorp)	12-08-1872,	timmerman,	overl.	
Harskamp �7-0�-�909, tr. Ede ��-06-�904  Jannetje van Buren, geb. 
Hoenderloo	(gem.	Apeldoorn)	08-02-1879,	werkvrouw,	d.v.	Arend	van	
Buren en Janna van der Horst.

  Uit dit huwelijk:
  �. gerrit, geb. Harskamp 0�-�0-�904, landbouwer, los arbeider, 

betonwerker, woonde tot 1956 in Harskamp en daarna tot 1973 te 
Apeldoorn (Berghuizerweg / Govert Flickstraat), overl. Hoenderloo 
23-��-�974, ongehuwd.

  2. Janna, geb. Harskamp �7-�0-�905, overl. Apeldoorn, Brink en Or-
den 25-05-�9�2

  3. rijntje, geb. Harskamp 08-05-�907, overl. Apeldoorn 05-08-200�, 
begr.	Ugchelen,	tr.	(1)	Apeldoorn	16-02-1933	reinder Beekman, 
geb.	Apeldoorn,	’t	Loo	07-08-1896,	overl.	Apeldoorn	(ziekenh.	
Sprengenweg)	05-05-1942,	z.v.	Antonie	Beekman,	koopman	en	
Jansje	Veldhuis,	tr.	(2)	Ruinen	(DR)	26-01-1945	Bertus slomp, geb. 
Westerbork	(DR)	04-09-1906,	overl.	Apeldoorn	03-06-1980

  4. arend, geb. Harskamp �3-�0-�908, volgt IV.6

iV.1 hendrik Bruil,	geb.	Otterlo	(dorp)	30-08-1872,	timmerman,	aannemer,	
overl. Otterlo 2�-�2-�935, tr. Ede 06-05-�899 cornelia van ee, geb. 
Otterlo	14-01-1872,	overl.	Otterlo	30-12-1932,	d.v.	Jan	Lubbert	van	Ee,	
landbouwer, aannemer, timmerman, en Engelina Rap.

  Uit dit huwelijk:
  �. harmen,	geb.	Otterlo	(dorp)	03-02-1900,	timmerman,	aannemer,	

overl./begr. Otterlo �5/�8-06-�949, otr./tr. Otterlo 29-�2-�944/��-
0�-�945 Johanna harmina van duren, geb. Arnhem 03-04-�909, 
overl. Velp 20-08-�968.

  2. engelina, geb. Otterlo �5-05-�90�, overl. Otterlo ��-04-�959, otr./tr. 
Ede 04/�7-06-�925  hijmen van lagen, geb. Wekerom �6-04-�894, 
landbouwer, veehouder, overl. Harskamp ��-04-�978, z.v. Jan van 
Lagen, landbouwer, veehouder, en Geertje Franken.

  3. Jan lubbertus, geb. Otterlo 09-09-�902, volgt V.�
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4.   elibart, geb. Otterlo �5-03-�904, 
timmerman, aannemer, overl. Ot-
terlo �0-06-�963, otr./tr. Ede 
04/�8-09-�947 Johanna Ber-
narda schreurs, geb. Winters-
wijk �4-04-�92�, overl. Otterlo 
�9-0�-�963.

5.   elisabeth, geb. Otterlo 27-03-�905, 
overl. Schaarsbergen 07-�2-�99�, 
otr./tr. Ede 23-��/06-�2-�933 hen-
drik van den Berg, geb. Schaars-
bergen 03-09-�903, plantsoen-
medewerker gem. Arnhem, overl. 
Schaarsbergen 2�-�2-�982.

6.   Johanna gerritje, geb. Otterlo 
07-06-�906, overl. Ede 0�-�0-�962, 
tr. Ede ��-��-�933 gerrit Jan van 
de weerd, geb. Ede 08-0�-�90�, 
landbouwer, overl. Ede 20-02-�979, 
z.v. Hendrik van de Weerd, landbouwer, en Reintje van Voorst.

7.   hendrik, geb. Otterlo 22-06-�907, volgt V.2 
8.   gerritje, geb. Otterlo 24-�0-�908, overl. ’s Gravenhage 03-08-�950, 

otr./tr. Ede �6-05/29-05-�935 cornelis de hoog, geb. Naaldwijk 08-
09-�903, zeeman, overl. 03-�2-�944.

9.   helena cornelia, geb. Otterlo 08-�2-�909, overl. Ederveen 
�2-�0-�985, otr./tr. Ede �5-�0/28-�0-�942 roelof  Bakkenes, 
geb. Ede 08-08-�9�5, kippenslachter en tuinman, overl.	Lunteren	
27-04-�997, z.v. Roelof Bakkenes, landbouwer, en Janna Petronella 
Hendrieka	van	Lutterveld.

�0  . Johanna wilhelmina, geb. Otterlo 23-�2-�9�0, overl. Canada 
09-05-�990, otr./tr. Ede 22-��/06-�2-�945 Jan van de Berg, geb. 
Ede 25-02-�9�9, beheerder van landgoed en defensie-medewer-
ker in Canada, timmerman, geb. Ede 25-02-�9�9, overl. Canada 
05-04-�995, z.v. Rik van de Berg en Grietje Rozenboom.

��.   Jenneke, geb. Otterlo 05-�2-�9��, overl. ald. 29-08-�9�3.
�2.   cornelis, geb. Otterlo �6-06-�9�3, overl. ald. 27-08-�9�3.
�3.   cornelia, geb. Otterlo 30-07-�9�4, overl. gem. Ede 03-07-�957, otr./

tr. Ede 20-04/�7-05-�944 hendrik albertus Voskuil,	geb.	Lunteren	
28-0�-�920, medewerker van de A.K.U. in Ede, overl. Nijmegen 
26-07-2003, z.v. Hendrik Voskuil en Aaltje van den Dijk.

�4.   Jenneke, geb. Otterlo 08-�2-�9�5, overl. Harskamp �9-02-�972, 
otr./tr. Ede 06/�8-�2-�935 Jannis Beumer, geb. Otterlo 29-0�-�9�5, 
defensiemedewerker, overl. Harskamp 30-03-�983, z.v. Jannis Beu-
mer, beambte, en Johanna Rap.

Harmen Bruil (1900-1949)
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iV.2 gerrit Bruil,	geb.	Harskamp	(gem.	Ede)	26-11-1900,	metselaar,	
  landbouwer, overl. Harskamp 09-03-�966, tr. Ede �0-06-�922 albertha
   Ortse,	geb.	Wekerom	(gem.	Ede)	11-08-1901,	d.v.	Albertus	Ortse	en
   Evertje van den Top.
  Uit dit huwelijk:
  �. derk, geb. Harskamp �9-04-�9�9
  2. gerrit Jan, geb. Harskamp 03-09-�922, tr. Ede ��-02-�948 m. van 

Buren
  3. evelina, geb. Harskamp 06-09-�924, tr. Arnhem 06-�0-�948 B.w. 

hubers
  4. Jannetje, geb. Harskamp 2�-��-�926
  5. albertha, geb. Harskamp 29-02-�928
  6. mina Johanna, geb. Harskamp �4-08-�929
  7. hendrika reina, geb. Harskamp 07-��-�93�
  8. reina, geb. Harskamp 24-05-�934, tr. Ede 2�-0�-�959 
   a. wolbersen
  9. Jacoba gijsbertha, geb. Harskamp �4-09-�936
  �0. gerrit, geb. Harskamp 25-02-�940
  ��. adolf, geb. Harskamp 02-06-�942

iV.3 dirk steven Bruil, geb. Harskamp �4-02-�903, metselaar, woonde aan 
de Krimweg te Hoenderloo,	overl.	Hoenderloo	(gem.	Apeldoorn)	27-02-
1975,	tr.	(1)	Ede	04-12-1926	aaltje Kennis, geb. Otterlo �7-07-�908, 
overl. Harskamp �9-03-�927, d.v. Aalbertus Kennis, landbouwer, en Pe-
tertje	van	de	Steeg,	tr.	(2)	Apeldoorn	13-09-1933	Jacoba van Kooten, 
geb. Hoenderloo 27-05-�9�0, d.v. Gijsbert van Kooten, dagloner  en 
Sara Evers.

  Uit het tweede huwelijk:
  �. gerrit Jan, geb. Hoenderloo 26-02-�935, tr. Barneveld �3-06-�967 

m.d. van donselaar
  2. sara gijsberta, geb. Hoenderloo 27-�2-�936, tr. Apeldoorn 08-06-

�962 Jan Klopman,	geb.	Ugchelen	(gem.	Apeldoorn)	18-08-1938,	
overl. ald. �2-08-�994, z.v. Jannes Hendrikus Klopman en Maria 
Johanna Hulleman

  3. Jan, geb. Hoenderloo 30-03-�940, tr. Apeldoorn �5-�2-�970 
   a.J. adams
  4. gijsberta Jacoba, geb. Hoenderloo 03-��-�94�, tr. Apeldoorn 05-

02-�965 r. wolf

iV.4 reinder Bruil, geb. Apeldoorn, Brink en Orden �2-�0-�905, timmer-
man, metselaar, woonde aan de Miggelenbergweg in Hoenderloo, 
overl.	Ede	(woonpl. Hoenderloo)	10-09-1976,	tr.	Apeldoorn	04-01-1939	
geertruida van Buren,	geb.	Hoenderloo	(gem.	Apeldoorn)	30-11-1915,	
overl. Hoenderloo 22-02-�997, begr. Ugchelen 26-02-�997, d.v. Jacob 
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van Buren, dagloner en Jetje Beekman.
  Uit dit huwelijk:
  �. gerrit Jan, geb. Hoenderloo �3-03-�940, overl. ald. �5-03-�940
  2. gerrit Jan, geb. Hoenderloo �3-08-�942, overl. ald. ��-02-�944
  3. Jetje,	geb.	Harskamp	(gem.	Ede)	21-05-1945,	overl.	Apeldoorn	(?)	

29-08-2009, begr. Ugchelen, tr. Apeldoorn 25-06-�970 gerrit Knol, 
overl.	Apeldoorn	(?)	05-03-2001

  4. Jannetje, geb. Harskamp 29-06-�948, tr. Apeldoorn �6-�0-�968 
   P. woensdrecht
  5. Jacob, geb. Hoenderloo 20-02-�953, tr. Apeldoorn 02-��-�972 
   a.J. Klomp

iV.5 hendrikus Johannes Bruil,	geb.	Harskamp	(gem.	Ede)	03-08-1914,	
metselaar, overl. gem. Apeldoorn 23-02-�994, tr. Apeldoorn �0-�0-�935 
hendrika Johanna mulder, geb. Hoenderloo 26-09-�9�8, overl. gem. 
Apeldoorn 03-��-�98�, d.v. Gerrit Mulder, bosarbeider en Alberta Hen-
drika van den Brink.

  Uit dit huwelijk:
  �. gerrit Jan, geb. Hoenderloo 06-03-�936, tr. Apeldoorn �2-�0-�962 

g. Put
  2. gerritdina alberta hendrika, geb. Hoenderloo 05-08-�940, tr. Apel-

doorn �4-05-�965 n.n.
  3. albertus, geb. Hoenderloo 04-�0-�944, tr. Apeldoorn 22-�0-�965 

a.m.J. mulder
 
IV.6 arend Bruil,	geb.	Otterlo	(gem.	Ede)	13-10-1908,	marinier	1e	klasse,	

arb. 2e voertuigenpark Stroe, magazijnbediende Rijk, woonde aan de 
Ravenweg in Apeldoorn, overl. Apeldoorn 02-07-�972, begr. Ugchelen, 
tr.	Den	Helder	(NH)	28-12-1934	helena geertruida Kuijl, geb. Den 
Helder �9-0�-�9�4.

  Uit dit huwelijk:
  �. harmen, geb. Den Helder �2-06-�935
  2. arend antonij, geb. Apeldoorn 30-0�-�956
 
V.� Jan lubbertus Bruil, geb. Otterlo 09-09-�902, landbouwer, veehouder, 

overl. Otterlo 07-�0-�970, otr./tr. Barneveld 07/23-02-�934 cornelia 
everdina schut, geb. Kootwijkerbroek 29-09-�9�6, d.v. Hermanus 
Schut, rietdekker, en Grietje van Veldhuizen.

  Uit dit huwelijk:
  �. hendrik,	geb.	Eschoten	(bij	Otterlo)	17-08-1934
  2. hermanus, geb. Eschoten 26-04-�936
  3. cornelis, geb./overl. Eschoten 09-07/�9-09-�937
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V.2 hendrik Bruil, geb. Otterlo 22-06-�907, timmerman, aannemer, overl. 
Otterlo �7-08-�96�, otr./tr. Ede 24-05/07-06-�933 albertha Zwanen-
burg, geb. Otterlo 03-06-�9�3, overl. Ede �2-�0-2005, d.v. Hendrik 
Zwanenburg en Janna Elbertsen.

  Uit dit huwelijk:
  �. cornelia,	geb.	Otterlo	(dorp)	26-12-1933
  2. hendrik, geb. Otterlo 28-�2-�934
  3. Jan, geb. Otterlo �4-07-�936

Ede, Maandereind

Ede, Grootestraat



38 - Vereniging Veluwse Geslachten

Bijzondere informatie uit oude kranten
Paul	Bouw,	Marsmanlaan	61.	3906	XG	Veenendaal
paulbouw@xmsnet.nl
lidnr. 952

De laatste tijd worden veel historische kranten en tijdschriften in hoog tempo 
gedigitaliseerd.
Vooral de Koninklijke Bibliotheek doet hierin van zich horen. In het voorjaar 
van 20�0 zal veel informatie digitaal beschikbaar komen op hun website: 
www.kb.nl
Ook veel andere instellingen en archieven bieden gedigitaliseerde kranten 
aan.
Zo	ook	de	Leidse	Courant	via	de	website:	http://leiden.courant.nu/
Hieronder	een	bijzondere	vondst	uit	het	Leidsch	Dagblad	van	27	december	
�884.

In combinatie met de website www.genlias.nl, resulteerde dat in onderstaande 
mogelijke oplossing. In het Gelders Archief is onder toegang 0207, inventaris-
nummer 5206 het overlijdensregister van de gemeente Ede te vinden. In akte 
nr. 222, van 24 december �884, staat vermeld dat op 23 december �884 is 
overleden Gerrit Bruil, 60 jaar oud, timmerman, geboren in Otterlo, zoon van 
Hendrik Bruil en Geesje Costers, echtgenoot van Rijntje Blom.
Ervan uitgaande dat er op de Eerste en Tweede Kerstdag geen krant uitkwam 
en het nieuws van 27 december op 24 december is gemaakt, klopt de verwij-
zing naar een ongeluk dat “gisteren” plaats had.
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“timmer” een Veluws geslacht dat meer dan 350 jaar bijna 
uitsluitend op de Veluwe bleef wonen
Dirk Timmers lidnr. 209� Fichtenkamp 3, D - 49�9� Belm-Vehrte 0049 �7� 4�2 8398

Uit een Y chromosomaal DNA onderzoek via het Koninklijk Genootschap voor 
Geslacht-	en	Wapenkunde	(KNGGW)	door	het	forensisch	Laboratorium	van	
de	Leidse	Universiteit	ligt	de	oorsprong	van	de		mannelijke	lijn	van	dit		ge-
slacht  zeer waarschijnlijk in het zuidelijke gedeelte van Schotland.
Deze	familie	Timmer	stamt	uit	(of	uit	de	omgeving	van)	Ede.	Tot	nu	toe	is	er	
echter geen enkele aanwijzing gevonden, dat deze “Timmer”-familie relaties 
had met de bekende en notabele familie Timmer uit Ede. Waarschijnlijk werd 
de naam Timmer voor de eerste keer bij de doop van de kinderen van Dirc 
Dirze en Gerrige Barte gebruikt.
Het is opmerkelijk dat bijna alle mannelijke nakomelingen meer dan 350 jaar 
in een klein gebied tussen Ede, Scherpenzeel/Renswoude, Barneveld, Nijkerk 
en Ermelo woonden of daar weer terugkeerden. Men was dus zeer nauw met 
de zuid-west Veluwe verbonden.

Parenteel van dirc dirze (timmer)

i.  dirc dirze van ede (timmer),	waarschijnlijk	ged.	Ede	ca.	1620,	timmer-
man,	overl.	Renswoude	vóór	31-03-1675,	tr.	(ondertr.	Renswoude	

	 30-03-)1646	gerrige Barte van renswoude, waarschijnlijk ged. Rens-
woude ca. �620, begr. ald. 30-�2-�679. 

 Uit dit huwelijk:
 �. derrickgen dircks, volgt IIa. 
 2. cornelis dirksz, volgt IIb. 
 3. grietjen dircks timmer, ged. Scherpenzeel ��-��-�653, overl. Rens-

woude 4-04-�7�9, tr. Renswoude 9-�2-�677 sander teunissen van 
der hoef. 

 4. willem dircks, volgt IIc. 
 5. Jan, volgt IId. 
 6. Bartelt dircks timmer,	ged.	Scherpenzeel	6-06-1663.	(Over	Bartelt	is	

verder	niets	bekend)	

Notities bij dirc: Ook “Dirck Dercksen de Timmerman” genoemd 
(Bron:	Gezinsboek	Scherpenzeel) 
Dirck Dircksen en Gerritien Bartsen sijn huisvrouw met attestatie van Scher-
penzeel	op	21-12-1663	naar	Renswoude.(Bron:	Lidmatenregister	Renswoude) 
Derck	Dercksz	Timmer	contra	Elbert	Jansz,	bet.	f7,=.	(l:11)	op	10-07-1648.	
(Bron:	Rechterlijke	Archieven	Scherpenzeel) 
Dirck Dircksz Timmer contr Jan Gijsberts Bosch, timmerman, bet f6-�� op 
24-02-1651.	(Bron:	Rechterlijke	Archieven	Scherpenzeel)
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Notitie bij grietjen dircks: Sander en Grietjen waren eigenaar van het heren-
goed	Olde	Maete	onder	Barneveld	(Bron	Herengoederen	VVG	Deel	1)

iia.  derrickgen dircks timmer, ged. Scherpenzeel 4-04-�647, tr. Rens-
woude 3�-03-�672 rutger aertsz. 

  Uit dit huwelijk:
  gerrichje rutgers aertsz, ged. Renswoude 26 -0�-�673. 

Notitie bij derrickgen dircks:	In	1667	wordt	Dirckie	(Dirckjen)	dogter	van	
Dirck Dircksen lidmaat in Renswoude.

iib.  cornelis dirksz timmer, ged. Scherpenzeel 24-02-�650, timmerman 
in �724, overl. Renswoude na �724, tr. Amersfoort 22-04-�680 

  willemeynte gerrits van  campen, geb. Amersfoort, overl. Renswou-
de 4-04-�7�9, d.v. van Gerridt Willemsz van Campen en Marritje Barten 
van de Borgwal. 

  Uit dit huwelijk:
  �. gerrichje corneliss timmer, ged. Renswoude 6-03-�68�, tr. Rens-

woude �6-��-�699 tijman Jordensz van Zonen, geb. Renswoude 
vóór �658. 

  2. geertruijdt corneliss, volgt IIIa. 
  3. dirck cornelisz, volgt IIIb. 
  4. cunera corneliss, volgt IIIc. 
  5. dirckje corneliss, volgt IIId. 

Notities bij cornelis dirksz: Cornelis bewoont een huis op erfpachtgrond in 
Renswoude	tegenover	het	Rechthuis(Bron:	Recht.	Arc.,	erfpachtboek	Rens-
woude)	en	heeft	in	1719	een	stoel	in	de	kerk	van	Renswoude	(Bron:	Geschie-
denis	N.H.	Kerk	Renswoude).
Notitie bij willemeynte: dr. van Gerridt Willemsz van Campen en Marritje Bar-
ten van den Borghwal.Huijsvrouw van Cornelis Dircks Timmer in Renswoude

iiia.  geertruijdt corneliss timmer, ged. Renswoude �-04-�683, tr. Rens-
woude 25-02-�720 gijsbert Jansz (van Vlastuijn), ged. Scherpenzeel 
19-02-1688,	overl.		na	1736,	wedr.	van	Marijtje	Egberts	(van	Hamers-
feldt).	

  Uit dit huwelijk:
  �. willemijntje gijsberts (van Vlastuijn), ged. Scherpenseel 
   �8-0�-�72�. 
  2. willem gijsbertsz (van Vlastuijn), ged. Scherpenseel 7-06-�722. 
  3. cornelis gijsbertsz (van Vlastuijn), ged. Scherpenseel 
   �3-08-�724. 



35e jaargang - 4�

Notitie bij geertruijdt corneliss: Woonde met Gijsbert als pachter op Vlas-
tuijn.

iiib.  dirck cornelisz timmer (alias Boekendenbrood), ged. Renswoude 
	 	 03-05-1685,	timmerman,	begr.	Barneveld	14	-03-1750,	tr.	(1)	Barneveld	

�5-�2-�7�5 woutertje hermensen (arents) van ede, ged. Barne-
veld 03 -03- �686, overl. ald. vóór �73�, d.v. van Harmen Wouters en 
Geertje	Elberts;	tr.	(2)	Otterloo	3-06-1731	annetje hendricks, geb. 
Harscamp, ged. Harscamp 29-05- �707, overl. Barneveld �785, d.v.  
Hendrick Jantse en Bessetye/Wesseltje Gerrits. 

  Uit het eerste huwelijk:
  �.  hermanus dirkze timmer, ged. Barneveld �0-0�-�7�7, overl. ald. 

vóór	1-12-1731.	(Over	Hermanus	is	verder	niets	bekend)
  2.  cornelis dirkze, volgt IVa. 
  Uit het tweede huwelijk:
  3.  Hendrik dirkze timmer, ged. Barneveld 20-04-�732, begr. ald. 
	 	 	 26-03-1766.	(Over	Hendrik	is	verder	niets	bekend)
  4.  woutertje (alias Boekendenbroods dogter), volgt IVb. 
  5.  gijsbert, volgt IVc. 

Notitie bij dirck cornelisz: alias Boekendenbrood. Het is niet duidelijk waar-
om Dirck Cornelisz de bijnaam “Boekendenbrood” had. Zover bekend was hij 
geen	bakker	(die	eventueel	boekweitbrood		bakte),	maar	was	timmerman	en	
landbouwer.

IVa.  cornelis dirkze timmer, ged. Barneveld �9-02-�7�9, overl. ald. 
	 	 16-06-1794,	tr.	(1)	vóór	1750,	maria Franken, begr. Barneveld 
	 	 12-07-1753;	tr.	(2)	Barneveld	11-04-1754,	marrijtje aarts, geb. 
	 	 Kootwijk,	ged.	Kootwijk,	begr.	Barneveld	8-05-1755;	tr.	(3)	Renswoude	

2�-09-�755, geesje Janssen ter maat, ged. Scherpenseel 25-04-�7�7, 
overl. Barneveld -06-�759, d.v. van Jan en Geertje Robberts de Zwart; 
tr.	(4)	Barneveld	7-04-1760,	marritje Zeegers slott, ged. Barneveld 

  9 -08- �7�6, overl. ald. 3-��-�79�, d.v. van Zeger Jacobse Slot en 
  Beertje Barents. 
  Uit het eerste huwelijk:
  �.  Johanna woutera timmer, geb. Barneveld? vóór �-07-�745, overl. 

Amsterdam?,	tr.	(ondertr.	Amsterdam	17	okt.)	1783	Pieter de lan-
son, ged. Amsterdam 22 okt. �738, begr. ald. 28-07-�807, z.v. van 
Claas en Katrina Druijff. 

  Uit het tweede huwelijk:
  2.  dirk cornelisz timmer, ged. Barneveld ��-05-�755, begr. ald. 
   03-09-�757. 
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   Uit het derde huwelijk:
  3.  geertje cornelissen timmer, ged. Barneveld �0-06-�759, begr. 

ald.28-06-�759. 

iVb.  woutertje (alias Boekendenbroods dogter) dirks timmer, ged. Bar-
neveld	10-08-1737,	overl.	ald.	25-08-1770,	tr.	1	Lunteren	12-07-1767	
michiel ter heijde, geb. Barneveld, korporaal der Gerennerdiers; hij 
hertr. 2 Hoevelaken 23-07-�775 Neeltje Hendrikze en tr. 3 Hoevelaken 
�7-��-�776 Johanna Wannink. 

  Haar kind: 
  �.  n.n. timmer?, overl. Barneveld 2�-04-�767. 
   Uit het huwelijk:
  2.  woutera ter heijde, ged. Barneveld 27-08-�770, overl. ald. 
   03-04-�772. 

Notitie bij woutertje (Boekendenbroods dogter): alias Boekendenbroods 
Dogter volgens begraafboek Barneveld in �767

iVc.  gijsbert dirkze timmer (alias Boekendenbrood), ged. Barneveld 
  8-��-�744,  overl. Nijkerk �7-09-�80�, tr. Nijkerk 28-02-�790 stijntje 

everts stop, geb. Nijkerk �762, daghuurster, overl. Nijkerk 26-09- 
�833, d.v. van Evert Gerritsen Stop en Gerritje van Ruisen. 

  Uit dit huwelijk:
  �. dirk, volgt Va. 
  2. annetje, volgt Vb. 

Notitie bij gijsbert:	alias	Boekendebrood	(volgens	begraafregister	Nijkerk)		
Gijsbert woonde in �78� in Nijkerk waar hij betrokken was in rel aan de haven 
en in het proces verbaal van de schout wordt  genoemd. In �784 staat hij ech-
ter niet op de lijst van de “Weerbare mannen” in Nijkerk
Notitie bij stijntje everts:	Stijntje	had	(waarschijnlijk	van	Gijsbert)	een	voor-
echtelijke dochter: Grietjen Everts, geb. 05-05-�789. Grietjen, tr. Nijkerk 
��-04-�839 Pieter van Welsen, geb. Nunspeet 04-��-�808.

Va.  dirk timmer, geb. Nijkerk 28-06-�793, daghuurder, overl. Nijkerk 
  9-�2-�832, tr. Nijkerk 8-04-�8�8 alijda daniëls van dijkhuizen, geb. 

Nijkerk 27-06-�797, overl. ald. 2� okt. �865, d.v. van Daniel en Aartje 
Teunissen. 

  Uit dit huwelijk:
  �. n.n. timmer, levenloze dochter, geb. Nijkerk 29-09-�8�8. 
  2. gijsbertha, volgt VIa. 
  3. daniël, volgt VIb. 
  4. hendrik, volgt VIc. 
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  5.  Peter, volgt VId. 
  6.  aartje timmer, geb. Nijkerk 9-08-�829, dienstbode, werkster, overl. 

Amsterdam	30-01-1903,	tr.	(1)	Amsterdam	5-05-1858	hendrik 
august hansen, geb. Amsterdam 2-06-�82�, zijdeverver, overl. 
Amsterdam	9-06-1874;	tr.	(2)	Amsterdam	10	okt.	1877	

   cornelis van der Vliet, geb. Amsterdam �0 okt. �825, metselaar, 
overl. vóór �903, z.v. van Cornelis en Elisabet Nagel en wedr. van 
Jannetje Smit. 

  7.  wouter, volgt VIe. 

Notitie bij dirk:	vanaf	1818	tot	1948	woonden	Timmer(s)	op	het	Vetkamp	25	in	
Nijkerk.
Notitie bij aartje: Komt in -��-�848 terug uit Amsterdam en is tot �852 dienst-
05-d	bij	fam.	Malga	(eigenaar	drukkerij)	op	de	Langestraat,	Nijkerk	en	daarna	
bij	fam.	van	Medenbach	de	Rooij			(geneesheer	en	vroedmeester)	in	Nijkerk.	
Vertrekt weer op 0�-05-�855 naar Amsterdam. In het bevolkingsregister van 
Amsterdam staat: op 26-07-�855, ongehuwd als dienstbode, ingekomen. 
Adres Singel, Amsterdam waar ook een zeeman van Medenbach de Rooij 
woont.

VIa.  gijsbertha timmer, geb. Nijkerk 22-08-�820, overl. Amsterdam 
  30-04-�899, tr. Amsterdam �2-08-�846 Johannes hendrik ten Broek, 

geb. Amsterdam 09-09-�822, stoelenmaker, overl. Amsterdam 
  2-04-�870, z.v. van Alexander en Johanna de Jong. 
  Uit dit huwelijk:
  �. Johannes dirk ten Broek, geb. Amsterdam 6-03-�852. 
  2. dirk ten Broek, geb. Amsterdam 7-0�-�854. 
  3. alijda hendrika ten Broek, geb. Amsterdam �5-0�-�86�. 

Notitie bij gijsbertha: Verhuist voor -03-�840 naar Nr.387 in de Kerkstraat in 
Nijkerk als dienstmeid bij fam. Hendrik van Hennekeler en vertrekt op 0�-
02-1841	naar	Amsterdam	en	staat	als	gehuwd,	wonende	in	de	Lindenstraat,	
Amsterdam in �853 geregistreerd. 

Vib.  daniël timmers, geb. Nijkerk 06-�2-�822, daggelder, landbouwer, 
overl. Nijkerk 2 okt. �9�5, tr. Nijkerk 29-04-�857 reijntje van ginkel, 
geb. Nijkerk 26-07-�824, overl. ald. 20-�2-�896, d.v. van Jan en Eva 
van Korlaar. 

  Uit dit huwelijk:
  �. n.n. timmers, levenloze zoon, geb. Nijkerk �4-�2-�858. 
  2. dirk timmers, geb. Nijkerk 30-08-�860, overl. ald. 24-04-�869. 
  3. eva, volgt VIIa. 
  4. Jan, volgt VIIb.
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Notitie bij daniël:	Daniël	en	ook	broer	Wouter	(of	nalatige	ambtenaren)	voeg-
den een “s” aan de naam Timmer toe. Waarschijnlijk lag hier nog het denken 
in patroniemen aan ten grondslag. 

Viia. eva timmers, geb. Nijkerk 23-��-�862, overl. Barneveld 25-�2-�926, 
tr. Nijkerk �4-05-�890 aris Blankespoor, geb. Barneveld �856, huis-
knecht/ in �898 winkelier, overl. na �926, z.v. van Jacob en Reintje van 
de Kieft. 

  Uit dit huwelijk:
  �.  reijntje Jacoba Blankespoor, geb. Rijsenburg 7-�2-�89�, tr. Bar-

neveld 25-08-�9�5 Friedrich arnold Fickweiler, geb. Zeist �885, 
onderwijzer. 

  2.  reijntje Blankespoor, geb. Rijsenburg �2-09-�893, tr. Barneveld 
   2�-07-�9�5 Pieter Poot, geb. Zoetermeer �893, slager. 
  3.  daniel Blankespoor, geb. Barneveld 2�-08-�898, gemeente-secre-

taris,	overl.	Rhenen	1977,	tr.	(1)	Johanna cornelia Konings, geb. 
Veenendaal	1900,	overl.	17-04-1962;		tr.	(2)	1964	

   g.c. van hardeveld. 

Viib.  Jan timmers, geb. Nijkerk �6 okt. �865, landbouwer, veehouder, overl. 
Nijkerk �0-0�-�93�, tr. Nijkerk 6-05-�896 maasje van den Brink, geb. 
Nijkerk 0�-04-�868, overl. ald. 2-��-�957, d.v. van Jan en Wijmptje van 
Norden. 

  Uit dit huwelijk:
  �. reijntje wijmptje timmers, geb. Nijkerk �5-05-�903, overl. ald. 
   �8-03-�926, tr. Nijkerk 06-05-�925 menno Bieringa, geb. Stedum 
   �0 -03-�899, notarisklerk, gerechtsdeurwaarder, overl. Zwolle 
	 	 	 17-07-1964,	z.v.	van	Lammert	en	Heiltje	Bus;	hij	hertr.	28-11-1929
   Grietje Mulder. 

Vic.  hendrik timmer, geb. Nijkerk 06-0�-�825, daggelder, landbouwer, 
overl. Nijkerk �9-0�-�902, tr. 26-04-�854 maria Bosveld, geb. Nijkerk 
04-07-�828, arbeidster, overl. Nijkerk �7-0�-�907, d.v. van Jan en Eva 
Blom. 

  Uit dit huwelijk:
  �.  aleida timmer, geb. Nijkerk 25-0�-�855, overl. De Bilt 28-08-�9�6, 

tr. Utrecht 05-05-�886 Jochem Veldhuis, geb. De Bilt �849, overl. 
ald. �9-��-�924, z.v. van Peter en  Alijda de Geest. 

  2. eva timmer, geb. Nijkerk 07-�2-�856, overl. ald. 05-0�-�885. 
  3. dirk, volgt VIIc. 
  4. Johanna timmer, geb. Nijkerk 02-07-�86�, overl. De Bilt 20-07-

�906, tr. De Bilt 24-02-�905 rijk van Vulpen, geb. De Bilt 22-02- 
�856, smid, overl. De Bilt 7-��-�928, z.v. van Andries en Rijkje van 
Oostenbrugge. 
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  5. gijsbertha timmer, geb. Nijkerk �0-07-�863, overl. na �3-09-�9�6, 
tr. Baarn �4-09-�888 gijsbert hendriksen de graaf, geb. Nijkerk 
�858, schoenmaker, overl. na �3-09-�9�6, z.v. van Albert en Aaltje 
van der Ham. 

  6. Jannetje timmer, geb. Nijkerk �7-04-�865, ziekenverpleegster, 
overl. Nijkerk 3�-07-�939. 

  7. maria timmer, geb. Nijkerk 2�-05-�867, overl. ald. �6-08-�868. 
  8.  maria, volgt VIId. 
  9.  aart hendrik, volgt VIIe. 
  �0. n.n. timmer, levenloze zoon, geb. Nijkerk �� okt. �874. 

Notitie bij Jannetje: Komt op �6-03-�9�7 uit Baarn terug.

Viic.  dirk timmer, geb. Nijkerk 27-0�-�859, landbouwer, overl. Putten 
  �2-07-�945, tr. Nijkerk �4 okt. �885 Jannetje Kok, geb. Putten-Nulde 

�2-09-�859, overl. Putten �0-05-�923, d.v. van Jacob en Klaasje Boo-
nen. 

  Uit dit huwelijk:
  �.  maria timmer, geb. Nijkerk 05-�2-�885, tr. Putten �9-06-�9�4 Jan 

Posthouwer, geb. Putten �884, molenaarsknecht, varkenshande-
laar, z.v. van Roelof en Aartje Bakker. 

  2.  Jacob, volgt VIIIa. 
  3.  hendrik, volgt VIIIb. 
  4.  Klaasje timmer, geb. Putten 2-03-�894, overl. Ermelo 
   30-��-�965. 
  5.  wouter, volgt VIIIc. 
  6.  aart, volgt VIIId. 

Viiia.  Jacob timmer, geb. Putten 04-08-�888, landbouwer, overl. Putten 
  �4-09-�976, tr. Putten 2-��-�928 maria van den Berg, geb. Putten 
  �-03-�896, d.v. van Hendrik en Maria Haanschoten en wed. van Wilhel-

mus van ’t Hof. 
  Uit dit huwelijk:
  �. dirk timmer, geb. Putten �7-09-�929, tr. Barneveld �0-02-�956 

Jannetje van den Brink, geb. Barneveld �0-02-�930. 
  2.  hendrik timmer, geb. Putten 27-06-�93�, overl. ald. 26-08-�93�. 
  3.  maria timmer, geb. Putten �6-07-�932, tr. 23 -06- �955 gerrit van 

de Kamp. 
  4.  hendrik, volgt IXa. 
  5.  Jannetje timmer, geb. Putten �3-0�-�935, tr. �9-04-�96� m. van 

den Brink. 
  6. Klaasje timmer, geb. Putten 23-05-�939, tr. �5-04-�959 h. van de 

Bunt. 
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iXa.  hendrik timmer, geb. Putten �6-08-�933, tr. Putten �6-09-�959 gijsje 
van roselaar.	[Putten]	

  Uit dit huwelijk:
  Jacob hendrik timmer, geb. Amersfoort , tr. n.n.. 

Viiib.  hendrik timmer, geb. Putten �4-05-�89�, landbouwer, overl. Putten
  �7-03-�982, tr. Putten 25-02-�923 Trijntje Doppenberg, geb. Putten 
	 	 26-07-1890,	overl.	ald.	12-08-1993,	d.v.	van	Lubbert	en	Gerritje	van	den	

Brink. 
  Uit dit huwelijk:

IXb.  Jannetje timmer, geb. Putten, tr. �9-05-�949 Jan Druijff, geb. Barne-
veld. 

  Uit dit huwelijk:
  �. maasje druijff 
  2. trijnie druijff 
  3. Jeannette druijff 

Viiic.  wouter timmer, geb. Putten �5-��-�896, landbouwer, overl. Harder-
wijk 26-06-�975, tr. Ermelo �9-08-�920 hendrikje van malenstein, 
geb. Ermelo-Telgt 6-0�-�887, overl. Ermelo 20-�2-�969, wed. van Jan 
de Mots. 

  Uit dit huwelijk:
  �.  wiegmoed de mots	(adoptiefdochter),	geb.	Ermelo	26-06-1913,	

overl. ald. 09-��-�942. 
  2. dirk timmer, geb. Ermelo 26-��-�920, overl. ald. 04-08-2005, tr. 

Ermelo 0�-�2-�949 gerritje van Bentum, geb. Ermelo 8-02-�922, 
overl. ald. 28-02-�995, d.v. van Jan en Klaasje Mouw. 

  3.  evert, volgt IXc. 
  4.  Jannetje timmer, geb. Ermelo 23-��-�925, overl. Putten 
   6-06-�988, tr. Ermelo 9-09-�954 Klaas van dasselaar, geb. Putten 

26-06-�926, overl. ald. 2-09-2006, z.v. van Klaas en Evertje Ruiter. 
  5.  hendrikje timmer, geb. Ermelo 26-04-�928, overl. ald. 
   ��-��-�996, tr. Ermelo �5-�2-�955 evert van malestein, geb. Er-

melo �6-02-�925. 
iXc.  evert timmer, geb. Ermelo 02-03-�923, overl. 2004, tr. Ermelo 
  03-��-�955 dirkje staal, geb. Ermelo-Telgt 06-07-�927, overl.
  Zeewolde 20-03-2004, begr. Ermelo 24-03-2004. 
  Uit dit huwelijk:
  �. wouter, volgt Xa. 
  2. lammert timmer, ongehuwd. 
  3. dirk, volgt Xb. 
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Xa.	 wouter timmer, geb. �956, monteur, tr. Joke van leeuwen. 
  Uit dit huwelijk:
  djurre evert timmer, geb.�984. 

Xb.  dirk timmer, geb. Ermelo �964, tr. 09-�0-�992 henriëtte ditske Bou-
man, geb. Hoogeveen �97�. 

  Uit dit huwelijk:
  �. mattias timmer, geb. Harderwijk �996. 
  2. robert-Jan timmer, geb. Harderwijk �998. 
  3. tamara elisa timmer, geb. Harderwijk 200�. 
  4. roselie sarah timmer, geb. Harderwijk 2005. 

Viiid.  aart timmer, geb. Putten �2-�2-�900, landbouwer, overl. Harderwijk 
  �8-0�-�988. 
  Uit zijn relatie met grietje grift, geb. �940: 
  gerrit timmer, geb. Putten �965. 

Notitie bij aart: zoon Gerrit werd op 26 jan �967 erkend.

Viid.  maria timmer, geb. Nijkerk �8-09-�869, overl. Hilversum 
  24-�2-�959, tr. Nijkerk 22-05-�895 Frederik van der haar, geb. 

Gramsbergen �869, kleermaker, overl. Hilversum 29-06-�958, z.v. van 
Jan en Gerritdiena Grooters. 

  Uit dit huwelijk:
  �. hendrik van der haar, geb. Baarn 24-05-�898. 
  2. gerritdina maria van der haar, geb. 23-�2-�900. 
  3. Frederik van der haar, geb. �8-09-�903. 
  4. maria van der haar, geb. 29-0�-�906. 

Viie. aart hendrik timmer, geb. Nijkerk �9-05-�872, landbouwer, overl. 
Putten 29-05-�936, tr. Putten �3-04-�900 willempje van den hazel, 
geb. Putten 22-07-�872, overl. ald. 07-03-�950, d.v. van Aalbert en 
Rijkje Panhuis. 

  Uit dit huwelijk:
  �. hendrik timmer, geb. Putten 24-05-�90�, overl. ald. ��-02-�902. 
  2. rijkje timmer, geb. Putten 28-08-�902, overl. ald. 26-0�-�903. 
  3.  n.n. timmer, levenloos kind, geb. Putten �2-05-�905. 
  4. hendrik timmer, geb. Putten �3-06-�906, boerenknecht. 
  5.  rijkje timmer, geb. Putten 26 okt. �907, overl. ald. 20-09-�908. 
  6.  n.n. timmer, levenloos kind, geb. Putten 20-09-�908. 
  7.  rijkje timmer, geb. Putten 09-06-�909, overl. �8-03-�969, begr. 

Nijkerk, tr. Nijkerk �3-�0-�937 aalt van dasselaar, geb. Nijkerk 
   26-02-�906, overl. ald. 04-08-�994. 
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  8.  maria timmer, geb. Putten 23-0�-�9��, tr. 22-06-�933 gijsbert  
eersen, geb. Putten 30-05-�9�2, overl. ald. �3-02-�99�, zv. van 

   Gerrit en Rengertje van Sligtenhorst. 

Vid.  Peter timmer, geb. Nijkerk 08-02-�827, winkelbediende, winkelier, 
overl. Nijkerk 26-06-�9�0, tr. Nijkerk �7-03-�858 willemina Bijvank, 
geb. Putten 02-08-�834, overl. na 09-03-�9�7, d.v. van Roetert en Stijn-
tje Teunissen. 

  Uit dit huwelijk:
  �.  aleida timmer, geb. Nijkerk 30-�2-�858, overl. ald. 27-04-�863. 
  2.  steintje timmer, geb. Nijkerk 05-05-�86�, overl. ald. �4-04-�863. 
  3.  dirk timmer, geb. Nijkerk 22-�2-�863, schildersknecht, overl. 
   Nijkerk 25-�2-�879. 
  4.  steintje timmer, geb. Nijkerk 26-03-�866, overl. na 0�-0�-�94�, 

tr. Maarssen 27-05-�892 Jacob van Vredendaal, geb. Maarssen 
�863, overl. Maarsseveen 28-�2-�940, z.v. van Johannes Jacobus 
en Maria Vermaak. 

  5.  alijda timmer, geb. Nijkerk �5-06-�868, overl. Bussum 
   09-02-�958, tr. Nijkerk 9-�2-�89� dirk van rhenen, geb. Zeist 
   20-07-�868, lijnwachter rijkstelegraaf, overl. Bussum �0-0�-�93�, 

z.v. van Willem en Elizabeth Cator. 
  6. roetert, volgt VIIf. 
  7.  n.n. timmer, levenloze dochter, geb. Nijkerk 24-03-�875. 
  8.  aart timmer, geb. Nijkerk 28-��-�876, overl. ald. �0-�2-�876. 
  9.  aart timmer, geb. Nijkerk 04-07-�879, overl. ald. 24-03-�880. 

Notitie bij willemina: op 09-03-�9�7 naar Amsterdam vertrokken
Notitie bij alijda: Vertrekt op �0-�2-�89� naar Roosendaal.

Viif.  roetert timmer, geb. Nijkerk 2�-09-�872, timmermansknecht, timmer-
man, overl. Nijkerk �7-08-�9�9, tr. Nijkerk 4-05-�904 aaltje van ’t Veld, 
geb. Nijkerk �9-09-�880, dienstbode, d.v. van Berend en Geertruida 
van Oostenrijk; zij hertr. Nijkerk 05-0�-�92� Evert van den Berg. 

  Uit dit huwelijk:
  �.  geertruida, volgt VIIIe. 
  2.  Peter timmer, geb. Nijkerk 30-��-�904, timmerman, overl. Amers-

foort 07-�2-�943, tr. Amersfoort �3-08-�94� catharina hendrika 
Bakker, geb. Amersfoort 07-07-�9�0. 

  3.  Barend timmer, geb. Nijkerk -�2-�907, overl. ald. 22-09-�908. 
  4.  Barend timmer, geb. �909, overl. Nijkerk 23-03-�9�7. 
  5.  wilhelmina, volgt VIIIf. 
  6.  willem timmer, geb. Nijkerk ��-08-�9�7, overl. ald. 24-03-�9�9. 

Notitie bij Peter: vertrok op 30-07-�94� ongehuwd naar Amersfoort
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Viiie. geertruida timmer, geb. Nijkerk �9-03-�900, overl. Ermelo 25 okt. 
�969, tr. Nijkerk 28-05-�924 gerrit renes, geb. Nijkerk �7-09-�899, 
smid. 

  Uit dit huwelijk:
  gerrit renes, geb. Nijkerk �8 okt. �926. 

Notitie bij geertruida: 09.04.�920 vertrokken naar Rotterdam/Hillegersberg.

Viiif.  wilhelmina timmer, geb. Nijkerk ��-��-�9��, overl. Amersfoort 
	 	 21-12-1997,	tr.	1	Nijkerk	26	-09-	1933	(echtsch.	ingeschr.	ald.	
	 	 17-11-1942)	Jan Vastenburg, geb. Nijkerk 2�-02-�909; tr. 2 Amers-

foort 30-09-�943 cornelis Bonestroo, geb. Nijkerk �2-03-�9�5, overl. 
Amersfoort 8-�2-�987. 

  Uit het eerste huwelijk:
  �.  Johannes Vastenburg, geb. Nijkerk �934. 
  2.  rudolf Vastenburg, geb. Nijkerk �938. 
  Uit het tweede huwelijk:
  3.  wilhelmina Bonestroo, geb. Amersfoort �94�. 
  4.  geertruida Bonestroo, geb. Amersfoort �942. 
  5.  hendrik gerrit wouter Bonestroo, geb. Amersfoort �946. 

Vie.  wouter timmers, geb. Nijkerk 23-�2-�83�, arbeider, daggelder, land-
bouwer, overl. Nijkerk ��-05-�9�5, tr. Nijkerk 27-03-�867 aartje Vier-
hout, geb. Putten �5-07-�839, arbeidster, landbouwster, overl. Nijkerk 
�0-05-�905, dr. van Onbekend en Gerritje Vierhout. 

  Uit dit huwelijk:
  �.  aleida timmers, geb. Nijkerk �2-�0-�868, overl. ald. 30-0�-�872. 
  2.  dirk, volgt VIIg. 
  3.  gerrit timmers, geb. Nijkerk 27-02-�872, koetsier,huisknecht, overl. 

Ermelo 26-03-�940, begr. Nijkerk 30-03-�940, tr. Nijkerk 
   �7-05-�899 stientje schotsmann, geb. Putten 22-05-�872, overl. 

Nijkerk �5-03-�946, d.v. van Hendrikus en Willempje van den Brink. 
  4.  alijda timmers, geb. Nijkerk 9-05-�874, overl. ald. 29-05-�874. 
  5.  aleida timmers, geb. Nijkerk 25-�2-�875, overl. ald. 26-04-�876. 
  6.  Jan timmers, geb. Nijkerk 24-03-�877, arbeider, houtzager en war-

moezier, overl. Nijkerk �8-04-�940. Ongehuwd
  7.  aart timmers, geb. Nijkerk 08-05-�88�, overl. ald. 22-07-�894. 
  8.  aleida timmers, geb. Nijkerk �3-04-�884, overl. ald. 08-�2-�906. 

Notitie bij wouter: Vanaf �858 tot �880 woonde Wouter in de Doornsteeg en 
daarna in de Veenestraat 72, Nijkerk.
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Notitie bij Jan: Jan is nog op 38 jarige leeftijd naar U.S.A. vertrokken om daar 
werk te zoeken. Hij arriveerde op 2-0�-�9�6 met het S.S. Rijndam in New 
York	en	reisde	verder	naar	zijn	vriend	Marinus	Klarenbeek	(uit	Putten)	in	Hull,	
Iowa. In �920  kwam hij uit Canada terug en vertrok in �92� met het S.S. Pen-
nland	via	Antwerpen	wederom	naar	(Ramshorst)	Parkside,	Saskatchewan,	
Canada. Op �8-�2-�934 kwam hij voorgoed terug naar Nijkerk en leefde daar 
tot zijn overlijden van zijn inkomsten.

Viig.  dirk timmers, geb. Nijkerk �5-02-�870, veldarbeider, tuinman, winkel-
knecht, groententeler, overl. Nijkerk 8-02-�94�, tr. Nijkerk 

  �6-05-�900 nelletje van schalm, geb. Nijkerk 5-�2-�869, overl. ald. 
��-02-�952, d.v. van Elbert en Jannetje van de Roemer. 

  Uit dit huwelijk:
  �.  n.n. timmers, levenloze zoon, geb. Nijkerk 29-�2-�90�. 
  2.  wouter, volgt VIIIg. 
  3.  Jannetje timmers, geb. Nijkerk 24-�0-�905, dienstbode bij Callen-

bach,	Langestraat,	overl.	Nijkerk	12-04-1926.	
  4.  aart timmers, geb. Nijkerk 2�-02-�909, overl. ald. �4-03-�909. 
  5.  elbert timmers, geb. Nijkerk 2�-02-�909, overl. ald. �8-03-�909. 
  6.  aart, volgt VIIIh. 

Notitie bij dirk: Dirk en later zoon Aart woonden tot �950 in de Veenestraat 
72, Nijkerk
Notitie bij Jannetje:	Jannetje	was	dienstbode	bij	de	familie	Callenbach,	Lan-
gestraat, Nijkerk

Viiig.  wouter timmers, geb. Nijkerk 29-07-�904, groententeler/-handelaar, 
overl. Amersfoort �9-06-�957, begr. Nijkerk 22-06-�957, tr. Nijkerk 

  27-��-�929 henriette motshagen, geb. Nijkerk 05-�0-�907, overl. ald. 
28-08-�979, d.v. van Evert en Henriette Mostert. 

  Uit dit huwelijk:
  �.  nelletje timmers, geb. Nijkerk �930, tr. marten van maanen, 

overl.. 
  2.  evert timmers, geb. Nijkerk �947, tr. Jannie. 

Notitie bij wouter: Woonde ook in de Veenestraat in Nijkerk.

Viiih.  aart timmers, geb. Nijkerk 08-08-�9��, smid in �927, groentekweeker, 
chef onderhoud knopenfabriek, overl. Nijkerk 08-�2-�996, tr. Nijkerk 

  07-�0-�942 hendrika motshagen, geb. Nijkerk ��-08-�9�6, tot �942 
dienstmeisje, overl. Nijkerk 3-06-2003, d.v. van Hendrik en Grietje Mos-
tert. 
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  Uit dit huwelijk:
  �. dirk, volgt IXd. 
  2. hendrik, volgt IXe. 

iXd.  dirk timmers, geb. Nijkerk 08-03-�944, ged. Hoogland/Gelderland 
  02-07-�944, res. off. Klu, algemeen directeur, gepensioneerd, tr. Stol-

berg/Rhld,	Duitsland	28-12-1971	(kerkelijk	18-03-1972)	Brigitte 
  ervens, geb. Stolberg/Rhld, Duitsland 23-�0-�947, lerares, d.v. van 

Franz Josef en Edeltrudis Franziska Bigge. 
  Uit dit huwelijk:
  �.  Frank timmers, geb. Stolberg/Rhld, Duitsland �973, Wirtschafts-

geograph. 
  2.  Britta timmers, geb. Stolberg/Rhld, Duitsland  �978, lerares. tr 

Peter  Knight 

Notitie bij dirk: op 27-07-�969 vertrokken naar Hamburg

iXe.  hendrik timmers, geb. Nijkerk �948, General Manager, tr. Heerde 
  23-��-�973 driesina anna van engelenburg, geb. Zwolle  �947. 
  Uit dit huwelijk:
  �. nicole timmers, geb. Harderwijk  �976. 
  2. marloes timmers, geb. Winschoten �980. 

Vb.  annetje gijsberts timmer, geb. Nijkerk 26-06-�795, 
daghuurster,werkster, overl. Amsterdam 25-08-�872, tr. �e Nijkerk 

  29-05-�8�6, 2e  Amsterdam 02-06-�852 
  �. antonie gerritsen, geb. Nijkerk ��-09-�780, daghuurder, overl. 

Putten 30-0�-�83�, zn. van Gerrit Aalten en Annetje Aarts; tr. 2e 
Amsterdam 02-06-�852 

  2. Friedrich wilhelm scheer, geb. Wiglinghausen, Pruisen 
   06-03-�800, suikerbakker, overl. Amsterdam vóór �872. 
  Uit het eerste huwelijk:
  �.  annetje gerrits, geb. Nijkerk �0-08-�8�6, overl. ald. 25 okt. �8�6. 
  2.  augustinus gerrits, geb. Nijkerk 20-09-�8�7, overl. ald. 
   �4-0�-�8�9. 

Notitie bij annetje: Annetje en Antonie waren arm, want zij waren “tot het 
dragen van huwelijkskosten buiten staat”.  Na �8�9 met Anthonie naar Putten 
verhuisd. Woont in -05-�852 en �854 in Amsterdam, Prinsengracht 264 en in -
09-�852, Passeerdersstraat, als ongehuwd en werkster in het bevolkingsregis-
ter ingeschreven. Waarschijnlijk werkte Annetje bij de koopman Otto Hendrik 
van Nieuwenhuijzen.
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Bij haar tweede huwelijk met Friedrich in �852 werd in de huwelijksakte niet 
vermeld dat zij weduwe was.

iiic.  cunera corneliss timmer, ged. Renswoude �8-09-�687, overl. 
  02 -�2-�777, tr. Utrecht? henricus hogers, overl. �7-�2-�739. 
  Uit dit huwelijk:
  �. willem cornelis hogers. 
  2. cornelis cornelis hogers. 
  3. willemina cornelis hogers. 

Notitie bij cunera corneliss:	Cunera	Timmer	j.d.	gaat	volgens	Lidmatenboek	
van Renswoude met attest, naar Utrecht. 
Echtgenoot en kinderen worden in het “Kadaster binnenstad van Wageningen. 
(Erfenis	fam.	van	Campen))”	genoemd.
Notitie bij henricus: Eventueel Cornelis Henricus Hogers?

iiid.  dirckje corneliss timmer, ged. Renswoude �8-03-�694, overl. 
	 	 ald.	-04-1723,	tr.	Renswoude	2	-05-	(kerkelijk	11-04-)	1722	echbert 

van den Bosch, geb. Rheden -04-�684, overl. Renswoude �752; hij 
hertr.	Renswoude	03-04-1724	Gerritje	van	Ligtenhorst.	

  Uit dit huwelijk:
  Bernardus van den Bosch, ged. Renswoude ��-04-�723. 

Notitie bij echbert: Schepen van de Vrije Heerlijkheid Renswoude

iic.  willem dircks timmer, ged. Scherpenzeel 08-02-�657, timmerman, 
overl.	na	1688,	tr.	(1)	Barneveld	05-07-1685	hendrickje willems, 
overl.	vóór	1691,	d.v.	van	Willem	Reijers;	tr.	(2)	Renswoude	19-04-1691	
claartje willems, ged. �650. 

  Uit het eerste huwelijk:
  �. dirckje willems timmer, ged. Renswoude �8-��-�688. 
  Uit het tweede huwelijk:
  2. hendrick willems, volgt IIIe. 
  3. grietje willems, volgt IIIf. 

iiie.  hendrick willems timmer, ged. Renswoude 28-05-�694, schoolmees-
ter te Woudenberg en Oud-Alblas, begr. Oud-Alblas 8 -04- �779, tr. 
Woudenberg 24-��-�726 aaltje lagerweij, ged. Woudenberg 

  6-04-�692, begr. Oud-Alblas 8-04-�779. 
  Uit dit huwelijk:
  Klara timmer, ged. Oud-Alblas 07-09-�727, begr. ald. �4-02-�807,
  tr. Oud-Alblas 30-07-�758 willem westveld, ged. Oud-Alblas 
	 	 11	(mnd.	 onb.)	1732,	schoolmeester	te	Woudenberg	en	Oud-Alblas,
  overl. Oud-Alblas 02-09-�8�8. 
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iiif.  grietje willems timmer,	ged.	Renswoude	02	01-1698,	tr.	(1)	Amster-
dam 28-04-�725 arie ghijsen van den toorn, ged. Amsterdam 

	 	 24-12-1704,	begr.	ald.	28-09-1732;	tr.	(2)	Scherpenseel	07-11-1734	
reijnier van wolfswinkel, ged. Scherpenzeel 25-0�-�7��. 

  Uit het eerste huwelijk:
  �.  n.n. van den toorn. 
  2.  clara van den toorn, ged. Amsterdam 02-05-�728, begr. Scher-

penzeel �5-07-�795. 

iid.  Jan dircksz timmer, ged. Scherpenzeel ��-03-�660, overl. vóór �7��, 
tr. Renswoude 7-04-�682 geurtje corneliss van Busbroeck; zij hertr. 
na �7�� Jan Geurtsen. 

  Uit dit huwelijk:
  �. Breunisjen Jansen timmer, tr. geurt Jansen van de Pol. 
  2. dirck, volgt IIIg. 

Notitie bij Jan: Jan Dirksz was eigenaar van Groot Butselaar in Nederwoud 
onder Scherpenzeel en woonde ook op Groot Butselaar.
Notitie bij Breunisjen:	Uit	het	Register	op	de	Lenen	en	Tinsen	van	het	Huys	
Scherpenzeel blijkt dat Breunisje een dochter van Jan Dircksen Timmer is en 
een broer Dirck heeft.

iiig.  dirck Jansen timmer, ged. ca. �682, overl. �7�3, tr. n.n.. 
  Uit dit huwelijk:
  Jan dirksen timmer.	(Verder	is	over	Jan	niets	bekend)

Notitie bij dirck:	Uit	het	Register	op	de	Lenen	en	Tinsen	van	het	Huys	Scher-
penzeel blijkt dat Dirck een zoon van Jan Dircksen Timmer is en deze ook een 
zuster Breunisje heeft.

Hoewel in meerdere kwartierstaten of parentelen van andere families enige 
der bovengenoemde Timmers ook voorkomen, heb ik alle bronnen nagetrok-
ken en deze in de archieven opnieuw gecontroleerd en zonodig verbeterd. 
Wellicht heeft iemand nog verdere gegevens, opmerkingen of verbeteringen. 
Deze zijn van harte welkom op sremmit59@t.online.de   Dirk Timmers
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genealogie Bourgonje/Borgonje/Borgonjen/Bourgondien 
(deel 1)

Hans Gloerich, Rosariumlaan �2, 3972 GJ Driebergen, gloerich@wxs.nl met 
medewerking van Anja Tanke-Oosterbroek, Palingstraat 9, 7559 MN Hengelo, 
familie.tanke@home.nl. en Jan F. van der Wal, 6869 VB Heveadorp, jfvdwal@
wxs.nl .

Verantwoording 

Hans Gloerich heeft een parenteel samengesteld van de familie Bourgonje 
(*1)	en	maakte	hierbij	gebruik	van	de	volgende	bronnen:
-	 De	boeken	van	Henk	Borgonje	uit	Lochem	over	de	familie	Bourgonje	die	hij
	 mocht	lenen	van	Herman	Bourgonje	uit	Losser.
-	 De	artikelen	van	Anja	Tanke-Oosterbroek	uit	Hengelo	(O)	over	de	familie
	 Oosterbroek-Bourgonje	die	eerder	verschenen	in	Veluwse	Geslachten.	(*2)
- Websites, zoals www.genlias.nl, www.geneanet.org en diverse andere
 websites.
De gegevens werden door hem niet geverifieerd door eigen bronnenonder-
zoek.	(akten	burgerlijke	stand,	doop-,	trouw-,	en	begraafboeken).
Anja	Tanke-	Oosterbroek	heeft	uit	de	parenteel	(vanwege	de	omvang)	een	
genealogie samengesteld. 
Jan	van	der	Wal	heeft	de	gegevens	aangevuld	(B.S.,	DTB),	gecorrigeerd	en	
steekproefsgewijs geverifieerd. 
De genealogie wordt, vanwege de omvang en omdat er in de latere generaties 
veel levende personen voorkomen,  beperkt tot de eerste 6 generaties.

*1 Hans Gloerich, Parenteel Bourgonje afkomstig uit Vaassen en omgeving, 
 eigen uitgave, 23 juli 2005.
*2 Anja Tanke- Oosterbroek, Genealogie Oosterbroek, Orgaan van de
 Vereniging Veluwse Geslachten 30 (2005), nr. 1, p 06-31 en nr. 2, p. 
 06-29. 

genealogie

i Jan	(Johannes)	Jansen van Bourgonje	(Borgondie),	ouders	onbekend,	
 geb. ca. �660, won. te Nierssen onder Vaassen, tr. ca. �688 catharina
	 (Trientjen)	alberts, ouders onbekend, geb. ca. �660, overl. na �737.
 Kinderen:
 �. Johannes Peter Jans, geb. ca. �690, volgt IIa
 2. gerrit Jansen, ook Borgonien, geb. ca. �695, volgt IIb
 3. Jenneken Jans, ged. Hall 24-��-�695.
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 4. margrietha	(Grietje)	Jans, ook Borgondij, geb. ca. �696, overl. na
  �774, j.d. van Nierssen onder Vaassen, tr. Epe 27-09-�7�6 heijmen 
  hendriks Oosterbroek,	geb.	Epe(?)	ca.	1690,	tapper,	herbergier	en
	 	 landbouwer,	verm.	overl.	1777,	j.m.	van	de	Loobrink	onder	Epe.	
  Het echtpaar heeft gewoond op de Oosterhof te Vaassen. Dit was
  een katholieke enclave. Het is daarom aannemelijk dat Heijmen en
  Grietje katholiek waren. Hoewel het RK doopboek van Vaassen begint
  in �7�8, waren in het begin de inschrijvingen niet volledig. Dit zou 
  kunnen verklaren waarom van de eerste vier kinderen geen doop is 
  gevonden.
  Heijmen en zijn vrouw waren de eigenaren en later vermoedelijk de
  pachters van de herberg De Swaan, gelegen op de Oosterhof in 
  Vaassen. Tot Petri �740 woonden ze in een klein huisje bij de herberg. 
  Hierna pachtten zijn in ieder geval van Petri �742 tot Petri �744 een
  katerstede op de Achterenk van gerritje abrams Broekhuisen. 
  Vervolgens woonden zij in elk geval in �748-�749 in Oosteroene. Als
  herbergier en tapper was Heijmen nogal eens verwikkeld in rechtzaken.
  Deze rechtzaken zijn al eerder in Veluwse Geslachten opgesomd en
  zijn hier daarom achterwege gelaten.
 5. elisabeth	(Elsje)	Jans, ged. Hall �3-�2-�697, tr. Vaassen 30-05-�730 
  theodorus derk aarts, ook Derk Aerts, van Apeldoorn.
 6. maria Jans, ook Borgonjen, geb. ca. �697, tr. ca. �7�8 Jan lamberts 
  scholten, ook Schuts, bakker te Epe.
 7. Peter Jans(en), geb. ca. �700, volgt IIc
 8. christina Jans Bourgonje, ged. Duistervoorde 26-�2-�70�.
 9. anna Jans Bourgonje, geb. ca. �705, otr. Vaassen �7-07-�739, tr.
  Garderen 25-07-�739 lubbert Jochems(en), geb. Garderen ca. �7�0, 
  won. op Bourschoten onder Garderen.
 �0. albert Jans, geb. ca. �7�0, overl. Voorst 28-09-�786, tr. ca. �730 
  elisabeth n.n., overl. Voorst 24-�0-�792, volgt IId
 ��. Berend Jansen, geb. ca. �7�2, tr. ca. �737 trijntje hendrix, ged. 
  Apeldoorn �2-09-�7�7, d.v. Hendrik Jacobs en Jenneken Jans, 
  volgt IIe.

 Veel kinderen van de familie Bourgonje zijn gedoopt in de RK kerken te 
Vaassen	en	Duistervoorde.	De	RK	kerk	(statie)	te	Vaassen	omvatte	de	
dorpen Vaassen en Epe en de bijbehorende buurtschappen. De RK statie 
te Duistervoorde omvatte de dorpen Terwolde, Twello, Voorst, Wilp en 
de bijbehorende buurtschappen. Duistervoorde is een buurtschap onder 
Twello. Ook enkele buurtschappen onder Apeldoorn vielen onder de statie 
Duistervoorde. Vanaf �798 worden in Duistervoorde de geboortedorpen 
van de dopelingen vermeld.
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iia  Johannes Peter Jans Bourgonje, geb. ca. �690, j.m. van Nierssen 
onder Vaassen, tr. Vaassen 28-��-�7�6 elisabeth abbink, j.d. van  
Didam, beiden gewoond hebbende op de Cannenburg.

  Kinderen:
  1. stephanus modo martinus, ged. Vaassen 26-�2-�7�9. In de 

archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie komt een 
Martinus Borgonje voor, die op �5-07-�750 in rang bevorderd is. 
(Nationaal	Archief,	Archieven	van	de	Verenigde	Oostindische	Com-
pagnie,	Deel	II	–	Kamer	Zeeland,	K.2.c.	–	Land-	en	zeemonster-rol-
len,	betaalrollen	en	scheepssoldijboeken,	inv.	nr.	11951–	Lijsten	van	
bevorderde VOC-dienaren �750, �75�, �752 en �756; lijsten van 
ontslagen en vrijgestelde VOC-dienaren, �750-�752 en �756; lijst 
van vrijburgers en armlastigen, �75�-�756. Bevat ook kopie-testa-
menten van onderstaande personen, opgemaakt bij notarissen in 
Batavia.)

  2. anna gertruyt, ged. Vaassen 27-0�-�72�.
  3. willemina catharina, ged. Horst en Eerbeek 27-07-�728.
  4. Fransisca anna emerentina, geb. Twello, ged. Duistervoorde 
   24-04-�732.

iib  gerrit Jansen Bourgonje, ook Borgonien, geb. ca. �695, overl. 
Apeldoorn	(De	Maten)	23-02-1757,	tr.	ca.	1720	aartie egberts, overl. 
Apeldoorn 3�-0�-�77�.

  Kinderen:
  �. arentie, ged. Apeldoorn 23-08-�722.
  2. rijkje	(Ryxje),	ged.	Apeldoorn	15-04-1725.
  3. evertien, ged. Apeldoorn ��-04-�728.
  4. Jan, ged. Apeldoorn �0-�2-�730.
  5. albertien, ged. Apeldoorn 29-03-�733.
  6. egbert, ged. Apeldoorn 23-04-�734.
  7. hendrikje	(Hendercie),	geb.	Apeldoorn	ca.	1737,	overl.	Apeldoorn	

25-05-�76�, tr. ca. �75� Jan reinder(s) harms sevenhuijsen, geb. 
Apeldoorn 24-09-�702, papiermaker, overl. Apeldoorn 20-04-�782, 
z.v. Harmen Sebus Sevenhuijsen en Aaltje Teunis Wachteveld.       

       hendercie Bourgonjen werkte op ��- of �2-jarige leeftijd als
      dienstmeid bij Jan sevenhuijsen en raakte toen zwanger van hem.
      De zoon Aard wordt geboren in �748 en wordt geëcht bij het huwelijk
      van Jan en Hendercie. Jan volgt zijn vader op rond �747. Jan 
   Sevenhuijsen kocht van willem en Jan cortenbrink ook hun delen
      van de molen de Tiemensmolen II zodat hij alleen eigenaar werd.
 iic  Peter Jans van Bourgondien, ook Peter Jansen, geb. ca. �700, 

overl./begr. Apeldoorn �4/�8-04-�755, vermeld als Jan crajejager in het 
Broekland, tr. ca. �730 maria teunis hendrix Keiser, geb. ca. �705, 
overl./begr. Apeldoorn �0/�6-0�-�767.
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  Kinderen:
  �. teunis, geb. ca. �730, volgt IIIa
  2. Joannes, ged. Vaassen 06-09-�73�, overl. Apeldoorn �5-�0-�779.
  3. megteld, geb. ca. �733, overl. Harderwijk 06-08-�82�, otr/tr.
      Harderwijk ��/30-07-�756 Bessel gerritsen, ged. Harderwijk 
   06-0�-�708, begr. Harderwijk 2�-0�-�786, z.v. Gerrits Aartzen 

Schommelop	en	Gerritje	Willems	Boers,	wedn.	(otr./tr.	Harderwijk	
04-05/18-05-1749)	van	Petertje wouterse, begr. Harderwijk 

   07-03-�752.
  4. elisabeth, ged. Vaassen �3-09-�735.
  5. Petronella, ged. Vaassen 28-03-�737.

iid  albert Jans Bourgonje, geb. ca. �7�0, overl. Voorst 28-09-�786, tr. 
ca. �730 elisabeth n.n., overl. Voorst 24-�0-�792.

  Kind:
  �. Jan aelberts, geb. ca. �733, volgt IIIb

iie  Berend Jansen Bourgonje, geb. ca. �7�2, tr. verm. Apeldoorn ca. 
�737 trijntje hendrix, ged. Apeldoorn �2-09-�7�7, d.v. Hendrik Jacobs 
en Jenneken Jans.

  Kinderen:
  �. Jan, ged. Apeldoorn 2�-08-�740, volgt IIIc.
  2. Jenneken, ged. Apeldoorn 07-06-�749.

iiia  teunis Peters Bourgonje,	geb.	ca	1730,	overl.	Apeldoorn	(Broekland)	
2�-09-�792, begr. Apeldoorn 24-09-�792, woonde op de Kraaijenjager 
te Broekland, tr. Vaassen 09-�0-�753 Johanna wiggers diks, ged. 
Epe	25-10-1724,	overl.	Apeldoorn	(Broekland)	14-02-1798,	d.v.	Wie-
chert Willems en Evertien Gerrits.

  Kinderen:
  �. everdina, ged. Vaassen 03-02-�754, tr. aarend gerris.
  2. Petronella, ged. Vaassen �6-09-�755.
  3. maria, ged. Vaassen 27-0�-�758.
  4. Petrus, ged. Vaassen 28-��-�759.
  5. everhard	(Evert),	ged.	Epe	07-05-1762,	volgt	IVa
  6. wilhelmus	(Willem),	ged.	Vaassen	17-05-1766,	volgt	IVb
  7. martinus (Marten),	geb.	op	Kreijejager	in	Broekland,	ged.	Vaassen
      �3-03-�768, volgt IVc.
iiib Jan aelberts Bourgonje, geb. ca. �733, overl. �6-05-�804, otr./tr. 

Voorst �4-�0/05-��-�758 Johanna mechteld wichers,	geb.	Lathum	
ca. �732, overl. Twello ��-03-�823, d.v. Jan Wichers en Johanna 
Borgs.
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  Kinderen:
      �. margaretha, ook grietje Bourgondien, ged. Duistervoorde 
	 	 	 20-08-1759,	landbouwster,	overl.	vóór	1810,	tr.(1)	Duistervoorde	

22-02-�778 garrit tonis van den Belt, ook Jannes antonissen, 
daghuurder, overl. 24-�2-�798, z.v. Teunis Driessen van den Belt 
en	Anna	Wilms	van	’t	Zand,	tr.(2)	Duistervoorde	11-08-1799	Jan 
stegeman, geb. ca. �76�, uit Olst; beide gezinnen woonden op erve 
De Gaate in Broekland.

  2. helena, ged. Duistervoorde 0�-��-�76�, tr. Duistervoorde 
   �6-05-�779 Joannes antonius cnoppert, weduwnaar.
  3. albert Jan(s), ged. Duistervoorde 29-03-�764, volgt IVd
  4. Joannes ludovicus, geb. Twello, ged. Duistervoorde 22-02-�767,
      overl. ca. �4-�0-�774.
  5. elisabeth, ook Bourgonien, geb. Twello, ged. Duistervoorde 
   09-02-�769, otr. Twello �6-0�-�790, Duistervoorde 07-02-�790 
   huijbert reinders, ook Reijnders, uit Twello.
  6. arnoldus Borgondie, geb. Twello, ged. Duistervoorde 02-��-�77�, 
      begr. Twello 03-��-�77�.
  7. arnoldus Joannes Borgondie, geb. Twello, ged. Duistervoorde 
   28-02-�773, overl. Twello 03-�0-�784.

iiic  Jan Berends Bourgonje, ged. Apeldoorn 2�-08-�740, tr. verm. Apel-
doorn ca. �767 megteld Berends Boeve, ged. Apeldoorn �2-03-�747, 
d.v. Berend Hendrix Boeve en Geertje Stevens Visscher 

  Kind:
  �. meeuwis, ged. Apeldoorn 03-05-�774, volgt IVe.

iVa everhard teunis	(Evert)	Bourgonje, ook Bourgondie, ged. Epe 
	 	 07-05-1762,	koperslager,	uitwarmer	kopermolen	(1815),	overl.	Epe
	 	 27-04-1854,	tr.(1)	Voorst	25-12-1785	henrica albers,	tr.(2)	Duister-

voorde 0�-05-�79� gijsbertha	(Gesina,	Geesje)	Jansen Vosselman, 
ged. Vaassen 27-05-�762, overl. Epe �7-09-�803, d.v. Jan Willems 
Jansen	Vosselman	en	Anna	Hendriksen	van	der	Aer,	otr.	(3)	Epe	24-
12-1805,	tr.	(3)	Vaassen	17-01-1806	lamberdina Jansen Knijp, ook 
Kniep, ged. Raalte ��-��-�770, overl. Epe 20-05-�859, d.v. Johannes 
Knijp	en	Aleida	Teunis	(Antonie)	Drost.

  Kinderen uit het �e huwelijk:
     �. Petronella gerardina, geb. Voorst, ged. Duistervoorde 03-��-�786.
  2. Johanna evertsen, ook Bourgogne, geb. Voorst, ged. Duistervoor-

de �2-05-�788, boerenmeid, overl. Nijkerk �6-05-�82�, tr. Nijkerk  
03-05-�8�5 stephanus santcamp, ook Zandkamp, geb. Oene, 
ged. Vaassen �6-08-�780, z.v. Toon Jansen Santcamp en Geertruid 
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Koerts.	(Stephanus	tr.(2)	Hoevelaken	24-10-1821	gijsbertje van de 
Veen,	d.v.		Reijer	van	de	Veen	en	Stijntje	Reijers).

  3. simon Petrus, geb. Voorst, ged. Duistervoorde �9-�2-�790.  
        Kinderen uit het 2e huwelijk:
   4. henricus, geb. Voorst, ged. Duistervoorde 04-03-�794.
   5. antonia, ged. Vaassen 27-02-�796, verm. jong overl.
   6. antonia, ook Bourgondiens, ged. Vaassen 25-��-�798, arbeidster,      

tr.(1)	Nijkerk	25-05-1822	reinder harleman, ook Haerlman, ged. 
Vaassen 20-�2-�796, rietdekker, overl. Epe 0�-03-�838, z.v. Albert 
Harleman	en	Gijsje	Reinders	Dijkhuisen,	tr.	(2)	Epe	04-09-1841	
Bernardus Kooijer, ged. Duistervoorde 27-06-�785, z.v. Hendrik 
Jansen Kooijer en Alberdina Berens, wedn. van Johanna schink.

  7. Johanna, geb. Epe-Achterenk, ged. Vaassen 27-�2-�80�, jong 
overl.

  8. Johannes,	(ook	Bourgondie),	geb.	Den	Ham,	ged.	Vaassen	
   ��-09-�803, overl. Epe �2-02-�87�, volgt Va
       Kinderen uit het 3e huwelijk:
  9. maria,	geb.	Zuuk	(Epe),	ged.	Vaassen	27-03-1810,	jong	overl.
  �0. Joannes,	geb.	Zuuk	(Epe),	ged.	Vaassen	24-05-1812,	volgt	Vb
  ��. maria,	geb.	Zuuk	(Epe)	24-07-1814,	overl.	ald.	31-12-1817.
   Op 2�-02-�802 is een kind overl. van Evert Teunis Bourgonje in Epe. 

Op �9-02-�809 is wederom een kind van Evert Bourgonjen overl. in 
Zuuk	(gem.	Epe)	en	begr.	25-02-1809.	De	namen	van	de	kinderen	
worden niet vermeld.  

iVb wilhelmus teunis	(Willem)	Bourgondien, ook willem willemsen, 
ged.	Vaassen	17-05-1766,	daghuurder,	overl.	Wilp	08-03-1831,	tr.(1)	

        Duistervoorde �4-02-�794, gerritjen gerrits, ged. Duistervoorde 
  05-09-�757, overl. Wilp 2�-�0-�794, wed. van theodorus	(Derk)	
       Broekhof,	tr.(2)	Wilp	22-03-1795	willemina (wilhelmina) willems 

streppel, geb. Wilp 28-09-�765, ged. Duistervoorde 05-�0-�765, overl. 
Voorst �5-02-�845, d.v. Willem Teunissen en Wilhelmina Jansen. 

  Kinderen:
  �. anthonius, geb. Wilp, ged. Duistervoorde 08-�2-�795, volgt Vc.
       2. wilhelmus teunis	(Willem),	ged.	Duistervoorde	18-06-1798,	volgt	

Vd. 
  3. Joannes (Jan), geb. Wilp 03-08-�800, ged. Duistervoorde 03-08-

�800,  overl. Wilp 25-09-�8�8.  
  4. gerardus (Gradus),	geb.	Wilp	17-08-1802,	ged.	Duistervoorde	
   27-��-�802, volgt Ve.
  5. wilhelmina, geb. Wilp, ged. Duistervoorde 29-�2-�804, jong overl.
  6. wilhelmina, ook Bourgonjen, Bourgonje en Borgondien, geb. Wilp,
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   ged. Duistervoorde �2-03-�807, dienstmeid, tr. Voorst �6-04-�83� 
antonius  iJsseldijk, geb. Apeldoorn �6-0�-�807, daghuurder, z.v. 
Hendrik IJsseldijk, daghuurder, en Joanna Dix.

  7. Petrus, ook Borgonjen, geb. Wilp, ged. Duistervoorde 08-0�-�8�0,
   volgt Vf

iVc martinus teunis	(Marten)	Bourgonje, geb. op Kreijejager in Broek-
land,	ged.	Vaassen	13-03-1768,	overl.	Epe	22-12-1849,	tr.(1)	alijda 
hendriks,	tr.(2)	Vaassen	26-06-1801	Joanna Beumer, geb. Raalte 

  ca. �763. 
     Kind uit het �e huwelijk:
  �. willemina,	geb.	op	de	Kraayejager	in	Broekland	(Apeldoorn),	ged.	
   Vaassen �9-08-�794, overl. Apeldoorn 30-09-�884, tr. Epe 04-�0-

�823 henricus gerrits	(Hendrik)	strunk, geb. Epe, ged. Vaassen 
�3-09-�799, landbouwer, overl. Epe 05-0�-�872, z.v. Gerrit Jans 
Strunk en Geertruij Hendriks Mossink.

iVd albert Jan(s) Bourgonje, ged. Duistervoorde 29-03-�764, bakker en 
tapper, molenaar, landeigenaar, overl. Voorst �6-�0-�843, tr. ca. �787 
aaltje evers cleijboers, ook Evers en Kleiboer, landeigenaarster, 
overl. na �843.

  Kinderen:
  �. albertus Johannes, ged. Duistervoorde �8-0�-�788, volgt Vg
  2. Johannes, geb. Twello, ged. Duistervoorde �8-�2-�789, overl. 

Twello  07-��-�842, ongehuwd.
  3. everardus, ook Bourgonjen, ged. Duistervoorde 24-05-�79�, volgt 

Vh
  4. arnoldus, ged. Duistervoorde 05-0�-�793, volgt Vi. 
  5. Joanna mechtildis Borgondie, ook Bourgonien, geb. Twello, ged.  

Duistervoorde  23-0�-�795, tr. Zwolle 30-05-�825 Joannes  
Bouwhuis, geb. Zwolle �0-��-�793, katoendrukkersknecht, bode- 
concierge, d.v. Hendrik Bouwhuis en Getruij ter Gang, naaister.

   6. ludovicus Borgon(d)ien, geb. Twello, ged. Duistervoorde 
   30-0�-�797, boerenwerk doende, overl. Voorst 0�-05-�868, tr. 

Voorst 30-03-�843 Jacomina denekamp, geb./ged. Voorst 26/3�-
08-�800, overl. Twello 30-05-�873, d.v. Hendrik Denekamp, dag-
huurder, en Geesken Gerrits, wed. van dorus Kempe.

  7. Joanna elisabetha Borgondien, geb. Twello, ged. Duistervoorde  
�6-�0-�798, overl. Twello 22-�0-�798.

  8. Joanna elisabeth, ook Borgonijen, geb. Twello, ged. Duistervoorde 
03-�0-�800, huiswerk doende, overl. Twello 26-07-�876, tr. Voorst  
20-�0-�827 Joannes demmers, geb. Twello, ged. Duistervoorde  
07-0�-�80�, bakker, overl. Zutphen 09-08-�868, z.v. Albertus   
Demmers, daghuurder, en Joanna Jansen.
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iVe meeuwis Jansen Bourgonje(n), ged. Apeldoorn 02-05-�774, daghuur-
der, overl. Apeldoorn 28-02-�827, tr. Apeldoorn ��-�2-�796 aartjen 
derks, ged. Apeldoorn �2-04-�773, boerenwerk doende, werkvrouw, 
overl. na �827, d.v. Dirk Aarts en Anna Elberts.

  Kinderen: 
  �. annetje, ook Borgonjen en Borgonijen, geb./ged. Apeldoorn  

�7/�9-02-�797, dienstmeid, daghuurderse, overl. Twello 04-02-�885, 
tr.(1)	Apeldoorn	09-05-1828	harmen weenck, ook Weenk, geb.  
Beekbergen 27-09-�802, papiermaker, overl. Apeldoorn 25-0�-�834, 
z.v. Harmen Harms Weenck, landman, en Geertje Everds Wester-
huis,	landvrouw,	tr.(2)	Voorst	16-01-1841	(met	disp.,	omdat	de	bruid	
trouwde	met	de	wedn.	van	haar	zuster)	hendrik Otterloo, geb./ged. 
Beekbergen 08/09-05-�802, timmerman, landbouwer, overl. Twello 
2�-0�-�892, z.v. Willem Hendriks Otterloo, werkman, en Jantje Be-
rends Put, wedn. van machteld Bourgonien.

  2. Jan, geb. Apeldoorn 05/07-04-�800, volgt Vj.
  3. derk, geb./ged. Apeldoorn �7/24-0�-�802.
  4. Berend, geb./ged. Apeldoorn �3/�6-�2-�804, volgt Vk.
  5. megteld, geb.ged. Apeldoorn 0�/�4-06-�807, jong overl.
  6. Jacobus, geb./ged. Apeldoorn 28-04/05-05-�8��, volgt Vl.
  7. machteld, geb. Apeldoorn 0�-04-�8�4, dienstmeid, overl. Wilp 
   �4-02-�840, tr. Voorst  2�-04-�838 hendrik Otterloo, zie hierboven 

bij	zuster	Annetje	(1).
 
Va  Johannes Bourgonje, ook Bourgondie, geb. Epe, ged. Vaassen 
	 	 11-09-1803,	kledermaker,	overl.	Epe	12-02-1871,	tr.	(1)	Epe	27-10-

�827 Berendina Koekkoek, ged. Vaassen 06-0�-�805, overl. Epe 
05-11-1834,	d.v.	Gerrit	Koekkoek	en	Hermina	Hendriks	Timmer,	tr.	(2)	
Epe 20-07-�836 maria Koerkamp, ook Speldeman, geb. Vaassen, 
ged. Vaassen ��-�0-�809, overl. Epe 09-04-�870, d.v. Martinus Gerrits 
Speldeman, ook Koerkamp, en Aleijda Gerrits van der Beek.

  Kinderen:
  �. gijsbert, geb. Epe �3-02-�829, volgt VIa
  2. hermina, geb. Epe 2�-07-�83�, dagloonster, overl. ald. 26-05-�885,
     tr. Epe 30-05-�857 theodorus hulsebos, geb. Zwolle ca. �827,
      boerenknecht, dagloner, overl. Epe 02-09-�879, z.v. Gerrit Jan 
	 	 	 Hulsebos,	dagloner,	en	Aleida	Lankhorst.
  3. gerhardus Josephus, geb. Epe 06-0�-�834, volgt VIb

Vb  Johannes Bourgogne,	geb.	Epe	(Zuuk),	ged.	Vaassen	23-05-1812,	
dagloner, klompenmaker, overl. Epe 0�-0�-�884, tr. Epe 05-0�-�839 
Johanna wieriks, ook Wierks, geb. Epe, ged. Vaassen 27-04-�8�8, 
dagloonster, overl. Apeldoorn �0-0�-�9�0, d.v. Huibert Wieriks, ook 
Wierks en Wierink, en Petronella Visser, ook Visscher en Fischer.
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  Op 09-05-�887 vertrekt Johanna Bourgonje-Wieriks met haar zoon 
Johannes naar Den Haag.

  Kinderen:
  �. hubertus, geb. Epe 2�-09-�839, volgt VIc
  2. everdina, geb. Epe 03-�0-�84�, dagloonster, overl. Zutphen 
   03-02-�932, tr. Epe �9-09-�863 Johannes hulzebos, geb. 
   Oldebroek �4-04-�836, landbouwer, spoorwegarbeider, overl. 
   Oldebroek 08-02-�896, z.v. Gerrit Jan Hulzebos en Antoinetta 
   Oosterwijk.
  3. Petrus,	(ook	Burgonje),	geb.	Epe	21-03-1843,	volgt	VId
  4. everardus	(Evert),	geb.	Epe	19-12-1845,	volgt	VIe
  5. martinus, geb. Epe 23-07-�849, volgt VIf
  6. Johannes, geb. Epe �8-03-�853, klompenmaker, tr. Brielle 
	 	 	 27-12-1888	(een	zoon	erkend)	teuntje Vlasblom, geb. Brielle geb. 
   ca. �864, d.v. Teuntje Vlasblom.
  7. Jacobus, geb. Epe 04-02-�856, vertr. verm. 05-��-�88� naar Den 
   Bosch, overl. Apeldoorn 06-�2-�953.
  8. hendrika, geb. Epe �9-06-�859, dienstbode, overl. Apeldoorn 
   08-0�-�948, tr. Apeldoorn 29-03-�884 Jan Bloemheuvel, geb. Apel-

doorn 05-02-�855, koetsier, besteller, arbeider, emballeur, overl. ald. 
0�-�0-�926, z.v. Jan Bloemheuvel en Hermina Catharina Bloemink.

Vc  anthonius Bourgondien,	geb.	Wilp,	ged.	(RK)	Duistervoorde	
  08-�2-�795, landbouwer, klompenmaker, daghuurder, tr. Olst �9-02-

1825	(een	kind	gewettigd)	Janna hoegen, geb. Terwolde 20-��-�80�, 
dagloonster, d.v. Hermen Hoegen en Everdiena Hengevelds.

  Kinderen:
  �. willemina, geb. Olst ca.�824, dienstbode, overl. Almelo Stad 
	 	 	 22-10-1897,	tr.(1)	Stad	Almelo	15-05-1860	Johannes theodorus 
   derksen, geb. Deventer  25-0�-�829, conducteur, postillon, overl. 

Almelo Stad 22-03-�864, z.v. Jan Derksen, tapper, en Hendrika 
Smits,	tr.(2)	Ambt	Almelo	30-05-1868	gerardus antonius wolters, 
geb. Ambt Almelo 06-�0-�828, dagloner, overl. Almelo Stad 08-09-
�907, z.v. Frederik Wolters, landbouwer, en Gesina Egbers.

        2. harmen,	(ook	Borgonjen),	geb.	Deventer	21-01-1827,	volgt	VIg
        3. willem Borgonje, geb. Deventer 26-05-�830, overl. ald. 
   �5-02-�872.
       4. Johanna Borgonje, geb. Deventer 06-�0-�836.
       5. hendrika Johanna Borgonje, geb. Deventer ��-05-�840.  
       6. heiltjen Bourgonjen, geb. Deventer 08-04-�843, overl. ald. 
   04-04-�928, tr. Deventer 3�-05-�877 martinus maurits, geb. 
   Hattem �6-06-�85�, dagloner, overl. Deventer 05-��-�9�6, z.v. Ger-

rit	Willem	Maurits,	en	Lubbigjen	Voskuil.	
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Vd  wilhelmus teunis	(Willem)	Bourgondien, geb. Wilp, ged. Duister-
voorde �8-06-�798, klompenmaker, overl. Wilp 07-02-�844, tr. Voorst 
�0-��-�832 Berendina Berends, geb. Wilp 08-03-�803, overl. ald. 
07-05-1848,	d.v.	Albertus	Berends	en	Maria	Martens.	Berendina	tr.(2)	
Voorst 3�-�2-�844 rodolphus Beuwer, geb. Voorst, ged. Duistervoor-
de 04-04-�803, z.v. Joannes Roelofs Beuwer en Henrica Teunissen. 
Willem Teunis woonde op “De Morgengave”. Deze boerderij bestaat 
nog steeds en staat aan de Zonnenbergstraat 2�, 7384 DK Wilp.

  Kinderen:
  �. Kind, levenl. geb./overl. Wilp 22-��-�834.
  2. willem, geb. Wilp �5-02-�836, volgt VIh
  3. albertus, geb. Wilp 02-0�-�839, volgt VIi
  4. willemina, geb. Wilp 20-�0-�84�, overl. ald. 29-03-�853.

Ve  gerardus (Gradus)	Bourgondien, geb. Wilp �7-08-�802, ged. Duister-
voorde 27-��-�802, boerenwerk doende, klompenmaker, overl. Voorst 
25-03-�878, tr. Voorst 2�-02-�829 esselina van gorp, ook Van Gurp, 
geb. Wilp, ged. Duistervoorde 28-05-�803, overl. Wilp �8-03-�884, d.v. 
Jacob van Gorp en Anna Demmers.

  Kinderen:
  �. willemina, geb. Wilp 08-�2-�829, overl. ald. 03-�2-�888, tr. Voorst
      �9-��-�859 Bernardus Biezeman, geb. Wilp 20-�0-�830, daghuur-

der, z.v. Fredrik Willem Biezeman en Maria Cilia Huurenkamp.
  2. Johanna, geb. Wilp 04-0�-�832, overl. ald. �4-04-�848.
  3. Johannes wilhelmus, geb. Wilp �6-�2-�833, volgt VIj
  4. Johanna, geb. Wilp 2�-06-�836, overl. ald. �8-05-�855.
  5. hendrika, geb. Wilp 29-0�-�839.
  6. grada, geb. Wilp 2�-02-�84�, overl. ald. 22-09-�848.
  7. willem, geb. Wilp �3-04-�842, volgt VIk
  8. Bernardus Borgonjen, geb. Wilp 0�-03-�846, volgt VIl

Vf  Petrus Bourgondien, ook Borgonjen, geb. Wilp 08-0�-�8�0, ged.  
Duistervoorde �0-0�-�8�0, dagloner, overl. Wilp 29-05-�848, tr. Voorst 
26-07-�834 everdina assink, geb/ged. Olst/Statie Boskamp �5-02/05-
04-�8�0, landbouwster en dagloonster, overl. Voorst 09-��-�879, d.v. 
Joannes Assink en Gerridina Jansen Raland.

  Kinderen:
  �. willem Borgonjen, geb. Wilp �8-05-�835, volgt VIm
  2. gerardus	(Gradus)	Borgonjen, geb. Wilp 09-05-�838, volgt VIn
  3. Johannes	(Jan)	Borgonjen, geb. Wilp 09-07-�840, volgt VIo
  4. lambertus Borgonjen, geb. Hellendoorn �0-02-�843, overl. Voorst 
   03-03-�854.
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  5. antonij	(Toon)	Borgonjen, geb. Wilp 05-05-�845, volgt VIp
        6. Petronella	(Pauline)	Bourgondien, geb. Wilp 2�-06-�848, overl. 

Amersfoort	22-11-1899,	dienstmeid	te	Deventer,	tr.(1)	Voorst	
   03-02-�872 gradus slot, geb. Wilp �3-03-�836, timmerman, overl. 

ald.	09-05-1875,	z.v.	Antonij	Slot	en	Janna	Bloem,	tr.(2)	Voorst	
   05-05-�877 antonij woerdman, geb. Olst �6-04-�843, overl. 
   Amersfoort �4-04-�902, z.v. Gerritdina Woerdman.

Vg  albertus Johannes Bourgonje, ged. Duistervoorde �8-0�-�788, 
(brood)bakker,	tapper,	overl.	Voorst	04-12-1874,	tr.	Voorst	25-04-1818	
geertrudis Zuethof, ook Zuidhof en Suthof, geb. Voorst �8-04-�784, 
boerendochter, overl. ald. �8-09-�87�, d.v. Gerhardus Zuidhof en 

  Wilhelmina van en Beld.
  Kinderen:
       �. Johanna, ook Borgonjen, geb. Heino 09-��-�820, overl. Vaassen 
   30-06-�887, tr. Voorst 20-0�-�844 martinus mentink, ged. Vaassen 

08-03-�8�4, broodbakker, papierfabrikant, cichoreifabrikant, overl. 
Vaassen 28-0�-�894, z.v. Hendrik Mentink en Johanna Gerrits van 

           ’t Erve.
        Martinus Mentink volgde zijn vader op op de papiermolen Dorpermo-

len en werkte hier tot �87�. Toen kocht hij de Geelmolen voor  
   f 5.�00.-- voor zijn zoon Hendrikus Albertus. De Bloemkolksmolen 

werd ook in �87� gekocht. Er werd daar nog papier gemaakt tot 
�880. Toen stichtte hij er toen een chichoreifabriek. Martinus Ment-
ink bezat dus de volgende papiermolens: de Geelmolen I, de Noor-
delijke Dorpermolen en de Bloemkolksmolen.

  2. gerharda willemina, geb. Heino 07-03-�823, tr. Voorst 03-06-�848 
      hermannus Franciscus tusveld, geb. Rijssen 03-�2-�82�, fabri-

kant, overl. Rijssen �903, z.v. Jannes Tusveld, fabrikant, en Hen-
drika Koedijk.

  3. Johanna louisa Borgonijen, geb. Twello 04-05-�828, tr. Voorst 
   �0-��-�849 gerhardus willebrordus Koedijk, geb. Rijssen 
   23-05-�8�9, grutter, overl. ald. �858, z.v. Johannes Hendrikus Koe-

dijk, kastelein, en Gerharda Berendina Tusveld, logementhoudster.

Vh  everhardus Bourgonje(n), ged. Duistervoorde 24-05-�79�, bakker, 
molenaar, overl. Apeldoorn 29-05-�842, tr. Wilp 03-02-�8�7 theodora 
Zuidhof, ook Suidhof, geb. Twello, ged. Duistervoorde �9-0�-�788, 
overl. Vaassen 02-05-�855, d.v. Gerardus Zuthof en Willemina van den 
Belt.

  Kinderen:
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wordt vervolgd

  �. Johanna (naatje), geb. Didam 05-03-�8�8, overl. Apeldoorn 
   3�-08-�824. 
  2. elisabeth Bourgonjen, geb. Didam �7-�2-�8�9, overl. Vaassen 
   25-09-�868, tr. Epe 28-�0-�848 lambertus	(Lammert)	aarnink, ook 
   Arnink, ged. Vaassen 09-06-�809, papiermaker, overl. Epe 
   �5-04-�883, z.v. Joannes Arnink en Joanna Mentink.
	 	 	 In	juli	1872	koopt	Lammert	Aarnink	de	Citadelse	molen	voor	f	3150,--
   op een veiling.Hij wordt dan papierfabrikant genoemd. 
   In �893 verkoopt de zoon Johannes everhardus aarnink op een 

publieke veiling de molen aan Jan van delden.
  3. antonia Bourgonjen, geb. Didam 28-04-�82�, tr. Epe 03-05-�85� 
   willem Bootsveld, geb. Oldenzaal �6-03-�820, bakker, z.v. Hendrik 

Bootsveld,	bakker,	en	(Anna)	Maria	Kotrijk,	ook	Kottrik.
  4. everhardus (gradus), geb. Apeldoorn �3-08-�823 overl. ald. 
      24-03-�845.
  5. albert Jan (Johannes), geb. Apeldoorn 2�-02-�825, overl. ald.
      05-03-�827.
  6. willemiena Bourgonje, ook Bourgonjen, geb. Apeldoorn �6-�0-

�826, overl. ald. �5-0�-�893, tr. Apeldoorn �4-02-�85� willem 
wagemans, geb. Vaassen 27-�2-�823, landbouwer, overl. Wenum 
(Apeldoorn)	21-02-1884,	z.v.	Hendrikus	Wagemans,	landbouwer,	en	
Geertrui Mulder.

  7. Johannes, geb. Apeldoorn 2�-07-�828, volgt VIq.
  8. aleida (aaltjen), geb. Apeldoorn 25-09-�830, overl. Arnhem 
   24-�0-�908, tr. Apeldoorn 09-��-�850 Johannes gerhardus 
   müller, geb. Voorst 3�-03-�825, broodbakker, pakhuisknecht, arbei-

der, overl. vóór 24-�0-�908, z.v. Wilhelmus Josephus Müller, koop-
man, kantoor- bediende, en Johanna Zuithof.

  9. Kind, levenl., geb./overl. Apeldoorn 24-07-�832. 
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correcties en aanvullingen bij de kwartierstaat van gerrit 
hendrik van Omme (Vg 35, nr. 1, 2010, p. 35-46) 

Onderstaande gegevens werden aangeleverd door Tijs van den Brink 
(lidnr.	2),	Gerda	Brouwer-Verheijen	(lidnr.	413),	J.H.	Zandbergen	(lidnr.	281),	
Ad van de Kaa en de auteur Albert Veldhuis zelf. Het commentaar van Ad van 
de Kaa is zeer uitvoerig; wij vermelden de basisgegevens.

�8. Jan willemsen van ee, ged. Ede 04-07-�783.
2�. teunisje van ede,	geb.	Ederveen	28-07-1811,	overl.	Lunteren	
 22-04-�888.                                                                                                              
26. elbert evertsen van maanen, ged. Putten 06-02-�800.                         
35. aartje arends Busser, geb. Apeldoorn 03-04-�767.                      
36. willem Jansen van ee, geb, Scherpenzeel op Groot Oordeel ged. 

Scherpenzeel 08-08-�745, overl. Ede �2-�2-�838.                           
43. Jannetje gerritsen etc., geb. Ederveen, ged. Renswoude 2�-08-�785. 
47.	 Hendrik	tr.	(1)	Lunteren	05-08-1781	gijsbertje Jans(sen),	tr.	(3)	
 Garderen 22-05-�796 aaltje cornelissen.                                                                   
48. Bessel teunissen van looijegoed, ged. Putten 0�-02-�767.             
55. grietje Jans, ged. Barneveld 08-�2-�765.                                               
58. evert elbertsen van westerveld (alias malenstein),	tr.	(1)

Voorthuizen grietje meeuwissen Bouw	(otr.	Otterlo	14-10-1784)			          
62. tijmen woutersen hardeman (neemt	de	naam	van	zijn	moeder	aan)					 
72. Jan willemsen van ee, geb. Kolfschoten, ged. Scherpenzeel 
	 16-04-1724,	tr.	(1)	Renswoude	28-10-1742
73. gijsbertje willems Koudijs, geb. Scherpenzeel op Groot Orel, ged. 

Scherpenzeel	25-10-1705,	zij	tr.	(2)	Scherpenzeel	29-12-1748 
 Jakob rijksz van maanen.                              
78. gerrit arisz. Van engelen	(alias	Van engelaar),	geb.	Leusden,	

ged. Scherpenzeel 09-04-�724.                                                                  
79. Jannigje hendricks (van) schuerman,	ged.	Lunteren	16-12-1727.
9�. reintje Jans,	ged.	Putten	28-01-1748	(T.	v.d.	Brink)	of	29-11-1750	
	 (A.	v.d.	Kaa),	overl.	Kootwijk	20-12-1815.                                                          
92. gerrit Jansen,	geb.	Lunteren,	tr.	Kootwijk	06-07-1721
93. aaltje wouters campert,	ged.	Lunteren	28-03-1701.																															
96. teunis aalten van looijegoed, ged. Ermelo 30-04-�7�3, begr. Ermelo 

�3-03-�783, tr. Ermelo 2�-03-�75�
97. marritje Bessels, overl. Putten 2�-08-�77�. 
99. geertje reijers, ged. Putten �0-09-�740.           
�03. Jannitje Berends, overl. Putten �8-��-�79�.                          
�04. gijsbert Jansen (alias	Van	Koten),	geb.	Beekbergen,	tr.	(2)	

Veenendaal 29-04-�770 gerritje willems van eede.      
�05. woutertje everts, geb Wekerom, ged. Otterlo 26-�2-�7�4.                
�06. Tr. Putten 09-�2-�764  �07.   
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��6. elbert evertsen ged. Barneveld �0-��-�743.                                
�44. willem tijmensen, ged. �4-07-�689, tr. 28-�0-�7�2
�45. neeltje gijsberts van ravenhorst.   
�46. willem egbersen Koudijs, ged. Scherpenzeel 23-08-�668, landbou-

wer op Groot Oirdeel, tr. Woudenberg �6-��-�704
�47. evertje louwen/lauwen aan de Haar, geb. ca. �675, overl. 
  00-03-�7�8.
�54. gijsbert cornelisz. van de meent (alias Van de Vliert),	ged.	
  Renswoude ��-03-�677, tr. Renswoude 09-03-�704
�55. marietje hendricks, geb.  Scherpenzeel, ged. Renswoude 29-06-�673.  
�60. wouter hendrikze, geb. Stroe, ged. Garderen 30-��-�727, overl. 
  Garderen, tr. Voorthuizen 07-04-�75�
�6�. Jantje cornelissen, ged. Voorthuizen 26-�0-�72�, overl. Garderen; zij 

tr.	(1)	aart Jansen.                     
�62. Jannis (hannes) Jansen van weenen, ged. Renswoude �4-06-�7��, 

overl.	Lunteren	25-02-1778,	tr.	Renswoude	23-02-1742
�63. hendrikje Jans van ravenhorst, ged. Renswoude �5-��-�7��, begr. 

Lunteren	17-05-1770.																													
�7�. hermijna (hermijntje) hendriks, geb. Renswoude, ged. Amerongen 

24-�0-�7�7, begr. Scherpenzeel 02-0�-�800. 
�78. Jan Janssen, geb. Stroe, ged. Garderen 03-02-�7�5, tr. Garderen 
  �6-06-�743.                                                                                                    
204. gijsbert lubbersen, ged. Ermelo 06-03-�696, tr.
205. gerritje Jans, ged. Ermelo 28-02-�697.      
232. evert Berendsen Batavier (alias evert hendriks),	geb.	Barneveld,	tr.	

Barneveld 06-04-�732
233. hermpje (heintje) elberts Busem, ged. Barneveld 25-08-�709.            
246. hendrik Jansen,	ged.	Lunteren	02-04-1706,	tr.	Lunteren	30-04-1741	
247. niesje hendriks, ged. Barneveld �6-�0-�70�.                                    
288. tijmen willems, tr. 29-05-�689
289. hendrikje willems van Berreveld, ged. Barneveld? 2�-04-�650
292. egbert Jacobsen van Koudijs, geb. ca. �630, landbouwer op Groot 
  Oirdeel onder Scherpenzeel, overl. vóór �674, tr. Scherpenzeel 
  06-04-�662 
293. gijsberta willems (van heijntienskamp),	geb.	ca.	1630,	
  wed. van aelbert Fransen.
294. lauw willemsen                              
306. Schout van Scherpenzeel, otr. Barneveld 05-02-�67�.                      
307. evertje aelten van hijckenhorst, ged. Barneveld 06-09-�67� 
320 hendrik woutersen,	overl.	Voorthuizen	10-01-1762,	tr.	(1)	
	 	 Annetje	Lubberts,	tr.	(2)										 	 	 	 	 								
32�. aertje Peelen,	overl.	(begr.?)	Garderen	00-01-1730,	wed.	van hendrik 

Janssen.         



68 - Vereniging Veluwse Geslachten

322. cornelis hendriks (Verhoef), tr.
323. gijsbertje rijks.                        
328. geurt claassen van leeuwen	(alias geurt clase Kuijper),	ged,	
  Barneveld �3-03-�672, otr. Barneveld �8-03-�692, tr. Ede �0-04-�692   
340. willem tonis van Voorthuizen	(alias willem van glinthorst),	
  overl. Barneveld 0�-02-�766, otr. Stoutenburg 26-04-�7�5                      
34�. Jantje willems van groot-daatselaar                                              
480.	 tr.	Lunteren	02-02-1721		481.			                                                         
497. hendrikje lubberts, ged. Barneveld 22-02-�652.                                 
584. Jacob willemsen van Koudijs, geb. ca. �600, timmerman, landbou-

wer op Oudenhorst onder Scherpenzeel, overl. Scherpenzeel 
  �2-09-�68�, tr.          
585. grietje Jansz, geb. ca. �600, overl. Scherpenzeel 02-08-�673.                      
De familie Koudijs/Coudijs dankt haar naam aan het feit dat Jacob Willemsz 
in �648 �,5 morgen land koopt in Coudijs van Fransgen Morren, wed. van 
Jan Albertsz Holtappel. Koudijs was een boerderij ten zuiden van Scherpen-
zeel onder de gemeente van Woudenberg. Sinds �960 behoort deze grond bij 
Scherpenzeel. Nu is er een woonwijk op gebouwd. Bron: HUA, Huis 
Amerongen, leenboek ��80, fol. 4.          
586. willem van heijntienskamp                     
966. aert rurgers, ged. Barneveld �8-05-�665.                                       
�000. tijmen hermansz. hardeman, rademaker, geb. Voorthuizen.   
�437. elsje Jans,	ged.	Barneveld	05-11-1637,	tr.	(2)	Kootwijk	06-09-1674	

hendrick Jansen.                                         
�932. rutger Jansen, tr.                                      
�933. trijntje geurts.                                  
�990. hendrik Peelen, otr. Barneveld 2�-03-�622                         
�99�. claasje henricks
In bovenstaande zijn correcties en aanvullingen gegeven betreffende in het 
artikel van Albert Veldhuis vermelde personen. Ad van de Kaa vermeldt 
bovendien veel nog niet genoemde personen in de hogere kwartieren; hieraan 
zou een apart artikel kunnen worden gewijd. 

  
                                                                         

nr VOOrletters naam wOOnPlaats

2139		 J.		 Gerards		 ERMELO
2140	 Mw.	A.		 Bakkum		 OLST
2�4�  Mw. B.G.A.M.  Brinkhuis  OVERBERG
2�42  Mw. G.H.  van der Helden  AMSTERDAM

nieuwe leden



Aanleveren van artikelen

De redactie streeft naar meer uniformiteit van het blad. Dit verhoogt de lees-
baarheid van het blad. Hier vermelden wij de richtlijnen.
In de kop: Titel, naam auteur, VVG lidnummer, adres, telefoonnummer, email-
adres. Gebruik de volgende afkortingen: ged., geb., bel., tr., otr., get., overl., 
begr., z.v., d.v.
De namen van de kinderen uit een huwelijk zonder familienaam, tenzij afwij-
kend van die van de vader, of als de duidelijkheid dat vereist.
Bijvoorbeeld:
I.
Hendrik Jansen Viets, ged. Vaassen 13-02-1789, boerenarbeider, overl. 
Emst 23-07-1840, tr. Epe 14-06-1823 Janna Rijwiel, geb. Oene 14-04-1801, 
overl. Oene 03-06-1869.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geb. Emst 15-07-1824, volgt IIa.
2. Aaltje, geb. Emst 18-08- 1826, overl. Oldebroek 19-09-1900, tr. Emst 20-

05-1850 Egbert Naafjes, geb. Oldebroek 24-11-1824, schapenhoeder, 
overl. Oldebroek 22-02-1890, z. v.  Rudolf Naafjes en Alida Kettingkast.

3. Boris, geb. Emst 22-02-1829, rijwielhersteller, overl. Apeldoorn 19-06-1870 
(ongehuwd).  

4.  Joris, geb. Emst 15-05-1832, volgt IIb.

Een publikatie dient voor tenminste 70 % Veluws te zijn.
Beperk de lengte van het artikel tot maximaal 10 blz. A4. Langere artikelen tot 
20 blz. A4 worden in 2 delen gepubliceerd. Lever het artikel aan als tekstbe-
tand, bij voorkeur Word. Bij problemen: neem contact op met de redactie.
Graag bij artikelen ook illustraties bijvoegen. Foto’s: voldoende scherp, scans 
bij voorkeur als jpg-bestand, niet electronisch verkleind. Anders origineel in-
zenden; dit wordt zo snel mogelijk geretourneerd aan inzender. Geen fotoko-
pie; de kwaliteit van een fotokopie is onvoldoende. 
Bronvermelding aan het eind van het artikel.
Wees voorzichting met publikatie van gegevens van levende personen. In 
verband met privacy is toestemming van de betrokkenen wenselijk.
De inhoud van ingezonden ondertekende stukken valt buiten de verantwoor-
delijkheid van de redactie. Ingezonden artikelen kunnen door de redactie 
worden aangepast. Ook over plaatsing daarvan in ons blad wordt door de 
redactie beslist. Bij overname van gegevens uit Veluwse Geslachten wordt 
men verzocht de bron te vermelden. Voor overname van complete artikelen, 
of delen daarvan, is de toestemming van de redactie nodig. Correspondentie 
aan het redactieadres, bij voorkeur per email: redactie@veluwsegeslachten.nl   
De redactie reageert altijd na inzending van een artikel. De tijd tussen datum 
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