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Disclaimer
Met bronvermelding is het toegestaan de informatie uit dit 
blad, met een maximum van 15 pagina’s, over te nemen 
en/of te verspreiden, indien en voor zover er sprake 
is van gebruik voor genealogische doeleinden zonder 
winstoogmerk.

Het integraal publiceren van complete artikelen is alleen 
toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de redac-
tie. 

Gebruik van de in dit blad aanwezige gegevens voor 
commerciële doeleinden is niet toegestaan.

foto voorblad: De guillotine op de Nieuwmarkt, 
tekening Gerrit Lamberts (1812)
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Zoeken in meer dan 200 online VVG-publicaties (m.n. Doop-, Trouw-, 
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Zoeken in online VVG-database met ca. 1.000.000 personen  - √  
 



41e jaargang - 1

Veluwse geslachten
Jaargang 41 - nr. 4 - ISSN 0166-3402 - September 2016
Vereniging Veluwse Geslachten
Redactie Hein Hamer
  Peter Vermaat

Verschijnt vijf maal per jaar. homepage: www.veluwsegeslachten.nl
Inhoud     Blz.
Van de voorzitter  2
Van de bibliothecaris  3
Van de penningmeester 4/5
Van de redactie   6/7
Van de secretaris  7
Veluwedag    7
Kinderen en kleinkinderen van Rutger Jansz, 
’dach huerder’ van Barneveld  8/19
 Het portret van ... moeder Engelbarta en dochter Metta Everarda  20/23
De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek, deel 4 24/26
Het nageslacht van Jan Redeker uit de graafschap Lippe 27/50
Dodelijke primeur voor vrouw Jan Brummelkamp   51/56
Hoe zoek je in het rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom? 
(vervolg)     57/60
“Onechte” ouders!? 61/68

Secretariaat: Dick van de Heg
   De Cotelaer 34, 3772 BP Barneveld
E-mail: secretaris@veluwsegeslachten.nl
Jaarcontributie:	 €	25,-	alleen	boekje	of	alleen	PDF	(Losse	nummers	€	5,-)
	 	 	 €	30,-	boekje	en	PDF	samen
Buitenlandleden:	€	35,-	boekje	(binnen	Europa)
	 	 	 €	45,-	boekje	(buiten	Europa)
	 	 	 €	25,-	alleen	PDF	(binnen	en	buiten	Europa)
Contributie: a.u.b. betalen vóór 1 maart o.v.v. uw lidnummer op
   NL 14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse 
   Geslachten te Barneveld
Publicaties: Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het 
  bedrag op NL 14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging 
  Veluwse Geslachten te Barneveld o.v.v. bestelcode(s) en uw  
  eventuele Lidnummer. Na ontvangst van uw betaling wordt  
  uw bestelling verzonden. Zorg er wel voor dat bij uw
  overschrijving uw adresgegevens afzonderlijk vermeld zijn  
  omdat anders het bestelde niet kan worden toegezonden!  
  U kunt de gegevens ook mailen naar 
  penningmeester@veluwsegeslachten.nl 



2 - Vereniging Veluwse Geslachten

Bestuursmededelingen
Van de voorzitter

Aan alles komt een einde, zelfs aan een rondreis van 
ruim 3 maanden door Engeland en Ierland. En dat 
betekent dat ik weer op mijn post ben en weer in staat 
ben om zelf namens het bestuur aan te geven wat er 
speelt binnen de vereniging. Tegen de tijd dat u dit leest, 
is zomer 2016 weer op zijn retour, zijn de Olympische 
zomerspelen weer voorbij (met of zonder record aan 
medailles) en kunnen we ons weer gaan richten op onze gezamenlijke hobby, 
de genealogie.
Toch heeft het verenigingswerk ook de afgelopen periode niet helemaal stil-
gestaan. Zo is eind juli de digitale bibliotheek weer voorzien van een nieuwe 
serie boeken en documenten. Ook is er veel werk verzet met betrekking tot de 
DTB-publicaties. Deze worden allemaal nagezien, in het zelfde format gezet 
en waar nodig aangevuld en gecorrigeerd. En daarna zijn de oude publicaties 
op de site vervangen door de nieuwe. Zo is via de website en nieuwsbrief al 
bekend gemaakt dat de DTB-publicaties 1 t/m 25 en 72 op het Ledendeel 
van onze website zijn vernieuwd. En er zullen er meer volgen. De vernieuwde 
publicaties zijn voor leden vrij beschikbaar.
Mogelijk heeft u zichzelf al ingeschreven voor de vernieuwde Nieuwsbrief. 
Een flexibel middel om allerlei nieuwtjes en weetjes te verspreiden, zowel 
onder leden als niet-leden. En u kunt ons helpen bij het verzamelen van die 
nieuwtjes en weetjes. Leest of ziet u iets dat interessant kan zijn voor andere 
VVG-leden, meld dat dan aan ons (alle emailadressen vind u op de website of 
achterop het tijdschrift). Dan kunnen wij daar snel op inspelen.
De secretaris heeft in het vorige nummer al “reclame gemaakt” voor de Velu-
wedag op zaterdag 1 oktober. Dit keer is het thema Oud-Veluwse beroepen. In 
dat kader zullen - naast de reguliere activiteiten - lezingen worden gehouden 
over de Nijkerkse tabaksteelt en de Veenendaalse wolindustrie. Ik hoop u op 1 
oktober te kunnen verwelkomen.
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Bibliotheek Veluwse Geslachten

Van de bibliothecaris
1 De familie Van den hul te utrecht. 
Na een uitvoerige inleiding over alle mogelijke zaken de naam 
betreffend komt de schrijver Gerrit van den Hul na 24 bladzijden 
(van de 125 in totaal) tot de beschrijving van de familie op de 
Veluwe. De oudst bekende voorouder, Dirk Gerritsz van den Hul werd in 1740 
in Ede geboren. In 1768 trouwde hij met Neeltje van de(r?) Kraats en in 1769 
werd hun enig kind Gerrit Dirksz geboren die op zijn beurt in 1798 met Evertje 
Willems Haanschoten uit Harselaar trouwde en het gezin verhuisde daarna 
naar Barneveld. Hun zoon Dirk (een van de vier) trouwde met Hendrikje Top 
uit Ede.  

Met de overgrootvader van de schrijver getrouwd met Grietje van Maaren 
begint het eigenlijke familieverhaal.  In het nog steeds bestaande rijtje wo-
ninkjes aan de Bloemedaallaan in Barneveld woonden deze Gerrit en Grietje 
van den Hul. Na het overlijden van haar man vertrok Grietje met een deel van 
haar kinderen naar Utrecht en met dit vertrek houdt ook onze genealogische 
belangstelling op. De schrijver besteed nog zeker ruim negentig bladzijden 
aan de familie Van den Hul, het geheel gelardeerd met foto’s.
Gerrit van den Hul kwam ons en het gemeentearchief het boek persoonlijk 
aanbieden in Barneveld. Een vriendelijke geste van een niet-lid van  Veluwse 
Geslachten temeer dat er geen kosten aan verbonden waren. Onze ruime 
dank voor het boek en de vriendelijke woorden bij de overhandiging!

2 stamboom van het Veluwse geslacht van Kommer en Kommer.
Dit is de titel van het door M. van Kommer, amateur stamboomonderzoeker 
Kommer, Slotboom en Pouw geschonken boek aan onze vereniging.
Het 352 tellende pagina’s grote boek beschrijft vele nakomelingen van Wijn 
Dirksen Dirksen (van Kommer) getrouwd met Aaltjen (of Maartjen) Wouters. 
Het echtpaar woont in Zwartebroek, gemeente Barneveld en Wijn Dirksen is 
weduwnaar van Harselaar. Hij hertrouwt in 1712 met Willemtjen Aerts. Wijns 
kleinzoon, Teunis Willemsen van Kommer woont op het boerderijtje “Al te 
smal” in Zwartebroek. Teunis’ zoon Evert heeft een wat royalere behuizing in 
de boerenhofstede op Klaarwater. 

De (van) Kommers zijn echte Zwartebroekers en trouwen menige maagd uit 
dat dorp. De (van) Kommers blijven voor een groot gedeelte de Veluwe trouw, 
vele anderen zwermen uit. Bij de 12e generatie stopt het overzicht. Waar 
mogelijk heeft de schrijver foto’s verzameld en opgenomen in zijn boek van de 
diverse nakomelingen. 
Helaas moet ik weer melden dat er geen index is die het doorzoeken van deze 
uitgebreide  parenteel vergemakkelijkt.   

Voor de geïnteresseerden volgt hier (e-mail)adres: M. van Kommer, 
R. v.d. Weijdenlaan 36, 3723 NE Bilthoven <rienusvkommer@casema.nl>  
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VERENIGING VELUWSE GESLACHTEN

FINANCIELE VERANTWOORDING 2015 EN BEGROTING 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2015/2014

31-12-2015 31-12-2014

            €             €
ACTIVA

Inventaris 154               547               

Vorderingen
Te vorderen contributies 80                 76                 
Vooruitbetaalde kosten 256               747               

336               823               

Liquide middelen
ING betaalrekening contributies 132               64                 
ING betaalrekening publicaties -                95                 
ING spaarrekening 250               500               
SNS Internetsparen 35.250          33.000          

35.632          33.659          

TOTAAL ACTIVA 36.122          35.029          

31-12-2015 31-12-2014

            €             €
PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 33.355          32.698          
Bij: resultaat 980               657               

34.335          33.355          

Voorziening digitalisering 427               694               

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen contributies 555               515               
Overige schulden 805               465               

1.360            980               

TOTAAL PASSIVA 36.122          35.029          

1

Van de penningmeester



41e jaargang - 5

VERENIGING VELUWSE GESLACHTEN

FINANCIELE VERANTWOORDING 2015 EN BEGROTING 2017

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015/2014

      Begroting       Begroting       Begroting     Werkelijk     Werkelijk
2017 2016 2015 2015 2014

BATEN              €              €               €             €             €

Bijdragen leden
Contributies 15.000          15.000          14.500          16.229          16.070          

Overige opbrengsten
Opbrengst publicaties 500               900               1.500            2.545            2.073            
af: kostprijs publicaties 150-               400-               300-               939-               1.519-            

350               500               1.200            1.606            554               
Ontvangen rente 200               300               500               288               365               

550               800               1.700            1.894            919               

LASTEN

Verenigingsorgaan
Drukkosten 6.500            6.100            7.700            6.010            6.106            
Portokosten 1.800            2.100            2.000            1.852            1.922            
Vormgeving 1.200            1.000            1.200            1.200            1.200            
Redactiekosten 1.000            1.300            1.100            890               1.026            

10.500          10.500          12.000          9.952            10.254          

Overige kosten
Ledenadministratie 300               300               -                290               -                
Veluwedag 1.000            1.000            1.000            3.987            985               
Bestuurskosten 1.200            1.400            1.600            1.248            1.451            
Bibliotheek 300               500               500               130               551               
Website/digitalisering 800               800               600               464               1.054            
Bankkosten 200               140               140               176               123               
Verzekeringen 90                 90                 130               39                 130               
Afschrijving inventaris -                150               400               393               393               
Overige kosten 660               770               1.930            464               1.391            

4.550            5.150            6.300            7.191            6.078            

TOTAAL BATEN 15.550          15.800          16.200          18.123          16.989          
TOTAAL LASTEN 15.050          15.650          18.300          17.143          16.332          
RESULTAAT 500               150               2.100-            980               657               

positief positief negatief positief positief

2
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Van de redactie

Sinds het uitbrengen van het vorige nummer is er 
weer veel gebeurd. Er zijn verschillende reacties 
binnengekomen op en naar aanleiding van het artikel 
dat Jan Dolleman schreef over Anna Berends Koek-
koek, die tweemaal zou zijn overleden. Zo schreef 
ons lid Anne Margriet Dijkstra - van den Beld de redactie dat aan dit zelfde feit 
door haar al eerder aandacht is gegeven in Veluwse Geslachten en wel in de 
jaargang 2012, nummer 5. En voor ons nieuwe lid Martin Wilbrink is dit artikel 
aanleiding om een eerste bijdrage voor ons orgaan te schrijven, waarbij het 
ook handelt om een merkwaardig feit dat hij bij zijn genealogisch onderzoek 
op het spoor kwam. In dit geval is er sprake van een persoonsverwisseling in 
een huwelijksacte doordat de namen erg sterk op elkaar lijken. Want het gaat 
in zijn verhaal om een Maria Jansen met één s en een Maria Janssen met 
twee s-en en als men dan niet oplet is een fout snel gemaakt. Zijn artikel vindt 
u in dit nieuwe nummer. Daarnaast heeft de oproep om voor de rubriek “Het 
portret van …..” nieuwe bijdragen te mogen ontvangen weer een nieuw artikel 
met	een	mooie	foto	opgeleverd,	maar	wel	geschreven	door	Frits	Stoffels	die	
al eerder een artikel voor die rubriek geleverd had. Daarom herhalen we nog 
maar eens de oproep aan andere auteurs in spe om in de familiearchieven 
naar oude foto’s te zoeken en daarover een leuk artikeltje te schrijven met 
daarbij een fragmentgenealogie. De oproep van Paul Bouw in het vorige num-
mer of er bij de leden behoefte is om meer transcripties van oude acten in VG 
te gaan publiceren, heeft voor zover de redactie weet geen reacties opgele-
verd.

Helaas moeten we melden dat ons redactielid Jan Dolleman kortgeleden met 
directe ingang zijn redacteurschap heeft neergelegd. De overblijvende re-
dactieleden vinden het spijtig dat hij dit besluit heeft genomen omdat hij in de 
afgelopen tijd goede ideeën over het redactiebeleid heeft ingebracht en aardig 
op stoom kwam met het schrijven van diverse kortere artikelen. We moeten 
nu op zoek naar een nieuw redactielid en hopen deze onverwacht ontstane 
vacature weer zo spoedig mogelijk te kunnen opvullen. 

In dit nieuwe nummer vindt u weer een keur van artikelen. Na de vaste rubrie-
ken schrijft Ton van Ooik over Rutger Jansz, een verre voorvader van hem 
uit de 2e helft van de 17e eeuw, afkomstig uit Wekerom onder Ede. Hij kwam 
hem op het spoor via een in 1999 in ons orgaan gepubliceerde kwartierstaat. 
Dan	volgt	de	tweede	bijdrage	van	Frits	Stoffels	aan	de	rubriek	“Het	portret	
van …..”. Op de foto staan een moeder en haar dochter, genaamd Engelberta 
Teekman-Veldhoen	en	Metta	Everarda.	Frits	schrijft	weer	met	liefde	over	En-
gelberta, een dochter uit een eerder huwelijk van zijn betovergrootmoeder, en 
haar dochter Metta. 
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Daarna vervolgt Rob van Drie zijn serie artikelen over de zeven pijlers van 
het genealogisch onderzoek. In deel 4 gaat het ditmaal over de bewijsvoering 
en de eisen die daaraan moeten worden gesteld. Dan volgt een langer artikel 
van de hand van Gerco Klopman over het nageslacht van Jan Redeker, ook 
geschreven als Redicker. Deze Jan Redeker is namelijk geboren in het Duitse 
graafschap Lippe in het midden van de 17e eeuw, maar wij kennen hem als 
timmerman in Elspeet waar hij in 1685 trouwt met Geertien Otten. Na de 
tweede generatie worden in het artikel in totaal 5 takken van die familie be-
schreven, waarvan een enkele tak doorloopt tot in het begin van de 20e eeuw.
Dan volgen nog drie kortere artikelen. De eerste is van de hand van Jan Dol-
leman en gaat over een aantal gifmoorden. De daders ervan werden veroor-
deeld tot de guillotine, die in het jaar 1812 op de Nieuwmarkt te Amsterdam 
stond opgesteld alwaar het vonnis onder grote belangstelling werd voltrokken. 
De tweede is van Evert de Jonge, die een vervolg schrijft op zijn eerste deel 
“Hoe te zoeken in het Rechterlijk Archief Veluwe en Veluwezoom”. Hij sluit 
hiermee zijn serie over dit archief af. En tot slot vindt u het hiervoor al aange-
kondigde artikel van Martin Wilbrink met als titel: “Onechte” ouders !?. 
Al met al volgens de redactie een gevarieerd nummer, waarmee wij u als 
lezers veel plezier wensen.

u komt toch ook naar de Veluwedag 
op 1 oktober 2016?!

we hebben een mooi programma en de lunch is 
dit jaar voor onze rekening. 

u kunt zich aanmelden via het secretariaat, 
mailadres: secretaris@veluwsegeslachten.nl. 

Dit kan ook telefonisch 0342 – 414235 tussen 
19.00 en 20.00 uur. Voor vragen kunt u hetzelfde 

nummer bellen.
De Veluwedag begint om 9.30 uur in het gemeen-

tehuis in Barneveld. naast enkele lezingen en 
de algemene ledenvergadering is er ruimte voor 

ontmoeting en gegevensuitwisseling.

Van de secretaris
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Kinderen en kleinkinderen van Rutger Jansz, ’dach huerder’ van 
Barneveld
door: Antonie van Ooik, lidnr. 1866, e-mail: van.ooik@wxs.nl

Toen ik jaren geleden onderzoek deed naar mijn voorouders, kwam ik via 
Trijntje Klaassen uit Scherpenzeel, terecht bij haar grootvader Rutger Jansz, 
een dagloner die blijkbaar op Barneveld georiënteerd was, maar niet in het dorp 
woonde. Meer dan de doopinschrijvingen in Barneveld van de vier kinderen van 
hem en zijn vrouw Trientje, kon ik toen niet vinden.
Het leek erop dat ik me moest neerleggen bij het gegeven dat Rutger Jansz 
verder geen sporen in de archieven had nagelaten tot ik in 1999 zijn naam te-
genkwam in een VVG-tijdschrift (VG 1999-1/bl. 42). In de daarin gepubliceerde 
kwartierstaat van R. Schouten stond hij onder nr. 2296 vermeld als afkomstig 
zijnde van Wekerom onder Ede. Ook vermeldde de kwartierstaat een zoon, 
Aelbert Rutgers genaamd, waarbij de moeder van Aelbert niet in de archief-
bron was vermeld. Het kan dus niet worden uitgesloten dat Rutger tweemaal 
getrouwd is geweest en Trientie zijn tweede vrouw was toen hij zijn kinderen in 
Barneveld liet dopen.
Voortbordurend op het bovenstaande vond ik in het trouwboek van Barneveld 
een zoon van Rutger Jans die ook van Wekerom was en in 1675 in Barneveld 
trouwde. Reden genoeg om aan te nemen dat het een broer van de genoemde 
Aelbert Rutgers betreft. Op basis van de verzamelde gegevens is de volgende 
genealogie opgesteld met Rutger Jansz als stamvader.

I	 Rutger Jansz, tr. <1665 trientie geurts.
 Zonen van Rutger Jansz:
	 1.	henrik, geb. Wekerom ca. 1650, volgt II.1
	 2.	aelbert, geb. Wekerom ca. 1655, volgt II.2 
 Uit het huwelijk met Trientie:
	 3. aart, ged. Barneveld 18-05-1665, volgt II.3
	 4. claas, ged. Barneveld 10-05-1668, volgt II.4
	 5. henrik, ged. Barneveld 24-09-1671
 6. geusje, ged. Barneveld 22-08-1676, volgt II.5

Rutger Jansz woonde in Wekerom onder het gerecht van Ede. Hij kreeg daar 
in ieder geval twee kinderen. Vanaf 1665 laat hij zijn kinderen in Barneveld 
dopen en werkte hij als daghuurder (‘dachhuerder’), hetgeen in 1665 bij de 
doopinschrijving van zijn zoon Aart werd genoteerd.
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Doopinschrijving van Aart Rutgersz, 18-05-1665

II.1 henrik Rutgersz, geb. Wekerom ca. 1650, overl. >1730, otr./tr. Barneveld 
26-01/?-02-1675 Janneke Jans, ged. Barneveld 14-11-1652 d.v. Jan 
Aarts	en	Jannetje	Franken,	overl.	>1730.

 Uit dit huwelijk:
 1. Rutger, ged. Barneveld 08-01-1676, volgt III.1
	 2. Jannetje, geb. ca. 1678, volgt III.2
	 3.	enickje, ged. Barneveld 13-06-1680
 4. Bartje, ged. Barneveld 28-02-1683, volgt III.3
	 5. aartje, ged. Barneveld 13-09-1685
 6. claasje, ged. Barneveld 13-09-1685, volgt III.4
	 7. Jan, ged. Barneveld 03-06-1689, volgt III.5
	 8.	henrik, ged. Barneveld 12-05-1692
 9. Frank, ged. Barneveld 22-06-1696, volgt III.6

Janneke Jans was op Groot Gelckenhorst in het buurtschap Esveld geboren, 
waar haar vader beschikte over 13 molder bouwland en aangrenzend nog 14 
mergen bouwland in het ambt Ede. Op 27 oktober 1683 werd vastgelegd dat 
Jenneken Jans en Hendrick Rutgers het goed Gelckenhorst gekregen hadden 
als erfgenamen van Claes Jansen, de broer van Janneke, die het goed in 1674 
van zijn vader Jan Aarts had geërfd (Herengoederen Barneveld, nr. 58, Groot 
Gelkenhorst).	Op 13 november 1700 kregen Hendrick Rutgers en zijn vrouw 
toestemming voor een dispositie ten behoeve van hun negen kinderen. Ze be-
heerden het goed Gelckenhorst tot ze in 1732 werden opgevolgd door hun zoon 
Rutger, die toen op het goed bevestigd werd (investure en oprukking), waarvan 
akte op 26 juli 1732. (Herengoederen Barneveld, nr. 58, Groot Gelkenhorst).

II.2 aelbert Rutgersz, geb. Wekerom ca. 1655, overl. >1710, tr.(1) nn.,	tr.(2) 
woutertien gerrits.

	 Zonen van Aelbert:
 1. evert, geb. Wekerom, ca. 1685 volgt III.7
	 2.	gerrit, geb. Wekerom, volgt III.8

Aelbert Rutgers wordt genoemd in een transportakte van 2 november 1681 en 
een bruikschattingsregister van vermoedelijk 1708 (Kwartierstaat Schouten, 
VG 1999-1).	Hij woonde in het begin van de 18e eeuw nog in Wekerom toen zijn 
zonen Evert en Gerrit in Otterlo trouwden.
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II.3 aert Rutgersz, ged. Barneveld 18-05-1665, overl. Barneveld 1723, otr./tr. 
ald. 02-11/23-11-1684 Jannetje lubberts, ged. Barneveld 29-03-1663, 
d.v. Lubbert Jacobsz en Aaltie Heijmens.

 Uit dit huwelijk:
 1. aaltje, ged. Barneveld 18-10-1685 (vader Aart Jansz genaamd)
 2. hendrikje, ged. Barneveld 11-11-1691
 3. Zeeltje, ged. Barneveld 05-03-1699, volgt III.9

Aert en Jannetje woonden beide in het gerecht van Barneveld. Ze lieten in 
Barneveld drie dochters dopen. In 1722 woonde Aert Rutgersen als hoofd-
bewoner op de Groenesteeg in het dorp tot hij in de loop van 1723 overleed, 
waarna zijn schoonzoon Cornelis Aertsen, getrouwd met zijn dochter Zeeltje, 
er als hoofdbewoner werd geregistreerd.

II.4 claas Rutgersz, ged. Barneveld 10-05-1668, otr./tr. ald. 12-03/10-04-
1696 gerritje Otten, geb. ca. 1675, d.v. Oth Wouters en Evertje Hen-
dricksen.

 Uit dit huwelijk:
 1. hendrikje, ged. Barneveld 25-12-1696, volgt III.10
	 2. Otto, ged. Barneveld 09-10-1698, volgt III.11
	 3. grietje, ged. Barneveld 25-03-1701, volgt III.12
	 4. Jan, ged. Barneveld 05-08-1703
 5. trijntje, ged. Barneveld 23-06-1706,	volgt III.13
	 6. Rutger, ged. Barneveld 28-10-1708
 7. wouter, ged. Barneveld 18-10-1711

Claas en Gerritje woonden buiten het dorp, maar lieten hun kinderen in de 
kerk van Barneveld dopen. Dit blijkt uit de doopinschrijving van hun zoon Jan 
in 1703 waarbij werd genoteerd dat ze toen op ”Bronckhurst” waren. In 1706 
werd de doop van hun dochter Trijntje ingeschreven waarbij haar vader Klaas 
Kok genaamd werd (zijn beroep?).

II.5 geusje Rutgers, ged. Barneveld 22-08-1676, otr. Barneveld 23-06-1708 
hendrik willemsen, wdnr. van Lijsbeth Aertsen, geb. Lunteren, z.v. Elis 
Jansen.

 Uit dit huwelijk:
 1. elis, ged. Barneveld 28-10-1708
 2. Rutger, ged. Barneveld 01-01-1710, volgt III.14
	 3.	evert, ged. Barneveld 28-08-1712, volgt III.15
	 4. gerrit, ged. Barneveld 21-01-1714
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Geusje, die al	een paar maanden in verwachting was, en Hendrik gingen op 
25 juli 1708 met attestatie naar Voorthuizen om daar te trouwen.

Deel van “Nieuwe Kaart van ‘t Kwartier de Veluwe”, kopergravure van Isaak Tirion, 
1740

III.1 Rutger hendriksz van gelkenhorst, ged. Barneveld 08-01-1676, overl. 
1750, otr./tr.(1) Barneveld/Renswoude 06/27-11-1701 geertje Jacobs 
van de hoeff, van de Kleijne Hoeve, overl. >1740, tr.(2) Ede 22-01-1747 
Dirkje hendriks.

 Uit het eerste huwelijk:
	 1. aeltje, ged. Scherpenzeel 03-12-1710
 2. Jantje, ged. Scherpenzeel 03-12-1710
 3. cornelia, ged. Scherpenzeel 09-07-1713

Op 15 november werden de huwelijksvoorwaarden van Rutger en Geertje ge-
sloten, maar op 7 oktober 1702 zagen Rutger Henrix en Geertie Jacobs toch 
af van een ”overgifte van de olderdom” en wilden dat na het overlijden van 
de ouders van Rutger, het herengoed Gelkenhorst gezamenlijk zou worden 
verdeeld onder de erfgenamen (Herengoederen Barneveld, nr. 58, Groot Gel-
kenhorst).	Rutger verkreeg op 4 december 1708 de helft van Heintjeskamp, 
een leen van het Huis Scherpenzeel, nadat zijn voorganger Gijsbert Otten van 
Ginkel was overleden. De leen omvatte Reschoten, Willigen en Knorrenkamp 
(Lenen en Tinsen van het Huis Scherpenzeel, VVG-Publ. 217/1997).	Met at-
testatie van Lunteren werd Rutger Hendricksen op 25 december 1709 lidmaat 
van de kerk van Scherpenzeel, waar zijn vrouw al sinds oktober 1700 lidmaat 
was. 
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In de nieuwe lidmatenlijsten van 1715 en 1740 werd het echtpaar vermeld 
met de aanduiding dat ze van Heintjescamp waren. Hun drie kinderen, die in 
Scherpenzeel werden gedoopt, waren op Heitjeskamp geboren.
Op 26 juli 1732 werd Rutger Hendricks als ”niet horig” geboekt voor het goed 
Groot Gelckenhost en betaalde twee goudguldens voor de ”oprukking”. De 
oprukking werd voor Rutger herhaald op 6 juni 1744 en op 16 oktober 1749 
(Herengoederen Barneveld, nr. 58, Groot Gelkenhorst). In 1738 kochten 
Rutcher Hendrikse van Gelkenhorst en Geertjen Jacobs voor f 330,= ”twee 
campjes saaij en weijlandt genaemt de Aghterste geweijden” van de 
echtelieden Aert Jacobsen Vaercamp en Grietjen Otten. Het transport werd 
dat jaar op 26 juni geregistreerd (ORA Barneveld 0203, boek 836, Buurtschap 
Esvelt, folio 238 t/m 238v). 

Na het overlijden van zijn vrouw ging Rutger, met attestatie van de kerk van 
Scherpenzeel, naar Ede. In Ede trouwde hij in 1747 met de daar wonende 
Dirkje Hendriks, die weduwe was van Jacob Pieterse. Na het overlijden van 
Rutger ging het goed Groot Gelkenhorst op 1 juli 1750 over op zijn oudste 
dochter Aaltje Rutgers, die was getrouwd met Elbert Elberts. Elbert trad in 
deze voor haar op en op 9 januari 1751 werd tevens het leengoed op Hein-
tjeskamp op hem overgeboekt.

III.2 Jannetje hendriks,	van	Gelkenhorst,	geb.	ca.	1678,	overl.	≤1723,	otr./
tr. (1) Barneveld 06/ 30-08-1705 Jan Jansen Kampert, op de Kamp, 
overl. <1716, otr./tr. (2) Barneveld 06-/28-06-1716 geurt willemsz.	op 
Esveld, begr. Barneveld 22-06-1740.

  Uit het eerste huwelijk:
  1. Marijtje, ged. Barneveld 28-06-1706
  2. aart, ged. Barneveld 04-03-1708
  Uit het tweede huwelijk:
	 	 3. Jan, ged. Barneveld 11-04-1717
  4. hendrikje, ged. Barneveld 24-05-1719

Jannetje ging bij Jan op de Kamp onder Barneveld wonen waar hun twee 
kinderen werden geboren en Jan naderhand overleed. Geurt ging bij zijn 
vrouw op de Kamp wonen. Daar kreeg Jannetje nog twee kinderen, waarna 
ze een paar jaar later overleed. De weduwnaar Geurt Willemsz. van de Kamp, 
hertrouwde op 22 augustus 1723 in Barneveld met de jongedochter Marritje 
Bessels, die van Essen was.
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III.3 Bartje hendriks, van Gelkenhorst, ged. Barneveld 28-03-1683, otr./tr. 
Scherpenzeel 28-09/26-10-1721 Jan aertsen Bosch, ged. Scherpenzeel 
15-04-1683, z.v. Aert Jansen Bosch en Ceeltje Teunissen van Santen, 
overl. ald. ca.1742.

 Uit dit huwelijk:
 1. celia, ged. Scherpenzeel 29-11-1722
 2. Jenneke, ged. Scherpenzeel 20-02-1729

Bartje en Jan gingen in Scherpenzeel aan het Oosteind wonen en lieten twee 
dochters in Scherpenzeel dopen. In 1740 werd Bartje lidmaat van de hervorm-
de gemeente van Scherpenzeel waar haar man Jan al sinds 1715 lidmaat 
was.
Op 2 augustus 1740 werd door het gerecht te Scherpenzeel vastgelegd dat Jan 
Bosch en Barbara Hendriks van Gelkenhorst f 550,= hadden geleend van de 
weduwe Rutgera Methorst, koopvrouw in hout te Amersfoort, wegens geleverd 
hout en geleend geld. Als onderpand diende hun huis, schuur en timmerwinkel 
in het dorp (Recht. Arch. Scherpenzeel).	Toen Jan was overleden, bleef Bartje in 
Scherpenzeel wonen. Op 21 juni 1743 verkocht ze de timmerwinkel en de helft 
van de hof aan Gerrit Methorst en zijn vrouw. Ook verkocht ze haar schuur aan 
de onderschout Aalbert van Santen en loste ze op 21 januari 1747 een deel van 
de schuld uit 1740 af (Recht. Arch. Scherpenzeel 7).

III.4 claasje hendriks, van Gelkenhorst, ged. Barneveld 13-09-1685, begr. 
Arnhem 30-03-1727, otr./tr. Barneveld en Arnhem 02-05/Barneveld 25-05-
1722 Roelof Roelofsen, geb. Arnhem, begr. ald. 07-09-1747.

 Uit dit huwelijk:
 1. henrik, ged. Arnhem 14-01-1726

Bij het huwelijk van Claasje en Roelof in Barneveld werd Roelof abusievelijk 
geregistreerd als Jan Roelofsen. Ze vestigden zich in Arnhem waar een paar 
jaar later een zoontje geboren werd. Een jaar later overleed Claasje in haar 
woonplaats.

III.5 Jan hendriksz, ged. Barneveld 03-06-1689, otr./tr. ald. 19-12-1716/03-
01-1717 elbertje Jochems, geb. Manen (onder Ede),	d.v. Jochem Corne-
lissen.

 Uit dit huwelijk:
 1. gerritje, ged. Barneveld 09-01-1718
 2. hendrik, ged. Barneveld 23-04-1719
 3. Jannetje, ged. Barneveld 26-02-1721
 4. hendrikje, ged. Barneveld 26-03-1724
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 5. Jenneke, ged. Barneveld 27-05-1725
 6. Jochem, ged. Barneveld 25-12-1727
 7. Jochem, ged. Barneveld 31-07-1729
 8. evertje, ged. Barneveld 14-01-1731
 9. hendrik, ged. Barneveld 04-05-1732

Elbertje was afkomstig van Manen en woonde in Garderbroek, zodat de vol-
gende dag het voorgenomen huwelijk ook in Garderen werd geregistreerd.
Jan en Elbertje hadden vooraf op 19 december 1716 hun huwelijksvoorwaar-
den laten opstellen en daaruit voortvloeiend kregen ze een stuk van de Gel-
kenhorst, den Hogen Deurecamp genaamd, waarvan het transport op 1 juni 
1725 werd vastgelegd (Herengoederen Barneveld, nr. 58, Groot Gelkenhorst).

Barneveld in de 18e eeuw, penseeltekening N. Wicart (gem.arch. Barneveld)

III.6 Frank hendriksz, ged. Barneveld 22-06-1696, begr. ald. 25-05-1744, 
otr./tr. Voorthuizen en Barneveld 05-07/Barneveld 21-07-1732 steventje 
everts, geb. Voorthuizen.

 Uit dit huwelijk:
 1. Jenneke, ged. Barneveld 31-05-1733
 2. hendrik, ged. Barneveld 19-09-1734
 3. hendrik, ged. Barneveld 03-06-1736
 4. hanna, ged. Barneveld 01-01-1740
 5. evert, ged. Barneveld 17-03-1743
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Frank	en	Steventje	gingen	op	Gelkenhorst	wonen	en	kregen	vijf	kinderen,	die	
in	Barneveld	gedoopt	werden.	In	1744	overleed	Frank	waarna	hij	in	Barneveld	
begraven werd. Vijf jaar later werd de weduwe Steventje op 1 juni 1749 door 
de Barneveldse predikant in Lunteren getrouwd met Jan Teunissen, die in het 
gerecht van Barneveld woonde. Jan was in Lunteren geboren en daar op 20 
maart 1709 gedoopt als zoon van Theunis Hendricksen en Maritje Jans. Jan 
en Steventje kregen een dochter, Marritje genaamd, die ze op 23 februari 1751 
in Barneveld lieten dopen. Op 18 dec. 1755 vond approbatie plaats van een 
magescheid van 16 dec. 1755 tussen de hertrouwde Steventje en de kinderen 
Jenneken, Hendrik en Johanna uit haar eerste huwelijk. Deze kinderen, 
bijgestaan door hun mombers Willem Hendriksen en Hendrik Everts, kregen 
daarbij een achtste part in Groot Gelckenhorst toebedeeld (Herengoederen 
Barneveld, nr. 58, Groot Gelkenhorst). 

III.7 evert aelbertsen, geb. Wekerom ca. 1685, tr. Otterlo 03-11-1709 Mer-
tijen willems, geb. Otterlo ca. 1685, d.v. Willem Gerts.

 Uit dit huwelijk:
 1. enikije, ged. Otterlo 06-10-1709
 2. willem, ged. Otterlo 04-01-1711
 3. gijsbert, ged. Otterlo 29-01-1713
 4. woutertije, ged. Otterlo 26-12-1714
 5. gijsbertije, ged. Otterlo 17-01-1717
 6. Bertije, ged. Otterlo 07-08-1718
 7. aelbert, ged. Otterlo 04-05-1720

Een maand voor het huwelijk was Mertijen in Otterlo al bevallen van hun doch-
tertje. Ze gingen in Wekerom (‘Weeckrom’) wonen waar twee zoontjes en drie 
dochters geboren werden. Vervolgens waren ze in de Valck gaan wonen en 
kregen daar in 1720 nog een zoontje. 

III.8 gerrit aelbertsen, geb. Wekerom, overl./begr. Otterlo 08/13-03-1773, 
tr. Otterlo 13-07-1710	aeltijen teunissen, geb. Harskamp, d.v. Teunis 
Jansen, overl./begr. Otterlo 11/18-01-1759.

 Uit dit huwelijk:
 1. teunis, ged. Otterlo 08-03-1711
 2. woutertije, ged. Otterlo 05-12-1717

In eerste instantie woonden Gerrit en Aeltjen in Westeneng onder Otterlo, 
waar hun zoontje Teunis geboren werd. Vervolgens vertrokken ze naar Wil-
lickhuijsen onder Ede en kregen daar nog een dochtertje. In 1716 werden 
Gerrit en Aeltijen, echtelieden tot Willickhuijsen, aangenomen als lidmaat van 
de kerk van Otterlo.
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III.9 Zeeltje aerts, ged. Barneveld 05-03-1699, overl. >1770, otr./tr. ald. 04/26-
05-1720 cornelis aertsen, van Barneveld, overl. ald. ca. 1761.

 Uit dit huwelijk:
 1. aert, ged. Barneveld 18-05-1721
 2. lubbert, ged. Barneveld 15-01-1724
 3. Jannetje, ged. Barneveld 03-11-1726
 4. Jantje, ged. Barneveld 04-12-1729
 5. Jan, ged. Barneveld 27-02-1732
 6. aert, ged. Barneveld 25-10-1733
 7. aertje, ged. Barneveld 13-11-1735
 8. Kost, ged. Barneveld 06-11-1740

In 1723 volgde Cornelis zijn schoonvader op als hoofdbewoner van een 
woning op de Groenesteeg in het dorp Barneveld. Na het overlijden van haar 
echtgenoot stond zijn weduwe van 1762 tot 1771 als bewoonster geregi-
streerd.

III.10 hendrikje claassen, ged. Barneveld 25-12-1696, otr. ald. 30-10-1729 
hendrik hendriksz, geb. Woudenberg.

  Uit dit huwelijk:
  1. claasje, ged. Barneveld 01-10-1730
  2. Maeijtje, ged. Barneveld 14-10-1731
  3. gerritje, ged. Barneveld 04-04-1734
  4. hendrik, ged. Barneveld 11-11-1736
  5. grietje, ged. Barneveld 28-08-1740

Hendrikje en Hendrik lieten hun kinderen, een zoon en vier dochters, in Barne-
veld dopen. 

III.11 Otto claassen, ged. Barneveld 09-10-1698, won. Scherpenzeel, begr. 
Ede 31-10-1765, otr./tr. Ede en Scherpenzeel 24-09-1730/Scherpen-
zeel, met att. van Ede, 15-10-1730 Maritje Jans, van Veldhuijzen onder 
Ede, geb. Ede, begr. ald. 08-10-1765.

  Uit dit huwelijk:
  1.   willemtje, ged. Ede 29-04-1731
  2.   gerritje, ged. Ede 17-08-1732
  3.  Jan, ged. Ede 06-12-1733
  4.   hermijntje, ged. Ede 30-10-1735
  5.   claes, ged. Ede 07-04-1737
  6.   hendrik, ged. Ede 01-03-1739
  7.   Rutger, ged. Ede 01-01-1741
  8.   gerrit, ged. Ede 28-03-1743
	 	 9.   hendrikje, ged. Ede 08-08-1745
	 	 10.  lammert, ged. Ede 09-01-1752
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Otto en Maritje vestigden zich direct na hun huwelijk in Veldhuijzen. Daar 
werden hun kinderen geboren die allemaal in Ede werden gedoopt. In 1765 
overleed de huijsvrouw van Otto Claassen uit Veldhuijzen. Nog geen maand 
later overleed ook Otto zelf.

III.12 grietje claassen, ged. Barneveld 25-03-1701, overl. Barneveld 28-09-
1769, otr. (1) Barneveld 10-04-1729 Dirk Davidsen de Jong, ged. ald. 
07-12-1695, z.v. David Heijmensz en Barbara Dirks, begr. ald. 03-01-
1742, otr. (2) Barneveld 12-04-1744 Jan Jansen smienk, geb. ald. ca. 
1700, begr. ald. 30-05-1754, otr/tr. (3) Barneveld 11/26-07-1761 steven 
Morren van de Vaarst, ged. ald. 06-02-1707, z.v. Albert Stevens en 
Luijtje Hendriks Put, overl. ca. 1790.

  Uit het eerste huwelijk:
  1. lijsbeth, ged. Barneveld 20-11-1729
  2. claas, ged. Barneveld 12-08-1731
  3. Barber, ged. Barneveld 26-07-1733
  4. claasje, ged. Barneveld 31-07-1735
  5. geertje, ged. Barneveld 28-04-1737
  6. David, ged. Barneveld 31-01-1740
  Uit het tweede huwelijk:
  7. grietje, ged. Barneveld 02-08-1744

Dirk de Jong, die onderscholt was, ging met zijn vrouw in het Wijnants van 
Dompselers Huijs wonen dat gelegen was in het Schaapsteegje te Barneveld. 
Op 28 augustus 1732 besloten de Barneveldse Ambtjonkers om de onder-
schout Derk de Jong ook te salariëren voor zijn oppassen bij ambtsvergade-
ringen. Toen Dirk eind 1741 overleden was, bleef Grietje met haar kinderen in 
het Wijnants van Dompselers Huijs wonen tot ze in 1744 hertrouwde. Ze was 
weer in verwachting geraakt en trouwde vervolgens in Barneveld met de twee-
voudig weduwnaar Jan Jansen Smienk. Jan was eerder in 1731 te Barneveld 
getrouwd met Johanna Maria Menings uit Calcar, nadat hij op 13 mei onder de 
naam Smenck in ondertrouw was gegaan. Zijn tweede huwelijk in Barneveld 
was in 1736 met Catharina Melgers uit Duiven, nadat hij onder de naam Smink 
op 8 april in ondertrouw was gegaan. 
In 1751 verkochten de eigenaren, waaronder Jan Jansen en Grietjen Claasen, 
elk hun deel van een ”huijs, camer en hof in den dorpe van Barneveld in de Ca-
tharinastraat” voor totaal 116 guldens aan Hendrik Jansen Cosijnsen en diens 
vrouw. Het transport werd dat jaar op 17 maart bij het gerecht vastgelegd.
In 1754 overleed Jan Jansen Smeenk en werd op 30 mei voor f 2-10 in 
Barneveld begraven. Zeven jaar later trouwde de weduwe Grietje met de 
weduwnaar Steven Morren van de Vaarst. Steven was eerder op 14 april 1737 
te Barneveld in ondertrouw gegaan met Stijntje Krijgsman en was toen met 
attestatie naar Loenen gegaan, de geboorteplaats van Stijntje, om te trouwen.
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De koekenbakker Steven woonde met zijn gezin in Barneveld op het Beken-
einde, toen op 2 januari 1760 zijn eerste vrouw begraven werd. Hij hertrouwde 
met Grietje Claassen en ging met haar op de Catharijnestraat wonen waar 
hij vanaf 1762 stond ingeschreven. Tien maanden na het overlijden van zijn 
vrouw Grietje, ging Steven in Barneveld op 20 juli 1770 in ondertrouw met zijn 
plaatsgenote Hanna Reijers van Voorthuijzen.

III.13 trijntje claassen, ged. Barneveld 23-06-1706, won. Scherpenzeel, 
overl. ald. >1748, otr./tr. ald. 26-01/11-02-1731 aart cornelissen van 
Oijk, wdnr. van Hendrikje Gerrits van Lambalgen, ged. ald. 17-02-1695, 
z.v. Cornelis Aertsen en Reijertje Janssen van Mispeler, overl. Scher-
penzeel >1748.

  Uit dit huwelijk:
  1. cornelis, ged. Scherpenzeel 07-09-1732
  2. claas, ged. Scherpenzeel 31-01-1734
  3. gerrit, ged. Scherpenzeel 08-04-1736
  4. cornelis, ged. Scherpenzeel 07-09-1738
  5. gerrit, ged. Scherpenzeel 09-04-1741
  6. gerritje, ged. Scherpenzeel 18-09-1746

Aart was weduwnaar van Hendrikje Gerrits van Lambalgen met wie hij op 24 
november 1726 in Woudenberg getrouwd was. Uit zijn eerste huwelijk had 
hij een dochtertje, Gerritje genaamd. Aart, die dagloner was, woonde op de 
Knaapstraat en kreeg met Trijntje zes kinderen, waarvan alleen Claas, voor 
zover kon worden nagegaan, de volwassen leeftijd bereikte. In 1748 woonde 
Claas niet meer thuis, want in de lijst voor de quotering van belasting naar 
draagkracht van huisgezinnen in het gerecht Woudenberg werden in dat jaar 
de dagloner Aart Cornelissen en zijn vrouw vermeld, die zonder kinderen in de 
richting van de Holevoet bij Scherpenzeel woonden.

III.14 Rutger hendriksz, ged. Barneveld 01-01-1710, soldaat in het regiment 
van de colonel De Guy, otr. ald. 04-02-1735 annetje caspers, ged. ald. 
10-06-1715, d.v. Casper Jansen en Cornelia Schut.

  Uit dit huwelijk:
  1. cnelia, ged. Barneveld 02-04-1736
  2. cnelia, ged. Barneveld 28-07-1737
  3a. casper, ged. Barneveld 26-04-1744
  3b. casper, ged. Barneveld 31-05-1744

4. geusje, ged. Barneveld 12-02-1747
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Rutger en Annetje betrokken van 1736 tot 1739 een huis in de Goote Straat 
in het dorp Barneveld. Daar werd in 1736 hun eerste kind geboren dat al na 
een paar weken stierf. Van 1742 tot 1748 werd de soldaat Rutger Hendriksen 
hoofdbewoner van een woning op het Moleneinde. In 1744 deed zich het 
opvallende feit voor dat in het doopboek van Barneveld tweemaal een zoontje 
van hen, Casper genaamd, een maand na elkaar, werd ingeschreven.

III.15 evert hendriksz, ged. Barneveld 28-08-1712, otr. ald. 12-08-1742	lijs-
bet Jans, geb. Barneveld, overl./begr. ald. 27/31-12-1791.

  Uit dit huwelijk:
  1. geusje, ged. Barneveld 26-05-1743
  2. Jannetje, ged. Barneveld 16-05-1745
  3. stijntje, ged. Barneveld 24-12-1747
  4. geusje, ged. Barneveld 18-12-1750
  5. hendrik, ged. Barneveld 28-01-1753
  6. Janna, ged. Barneveld 09-01-1759
  7. stijntje, ged. Barneveld 21-06-1761

Evert en Lijsbet bleven in Barneveld wonen, waar ze zeven kinderen lieten 
dopen. Lijsbet, echtgenote van Evert Hendriksz, overleed in 1791 en werd op 
31 december in Barneveld begraven.

Bronnen:
-  R.Schouten: Kwartierstaat Schouten. VG 1999-1, blz. 42.
- https://familysearch.org/ (scans dtb)
- Ver. Veluwse Geslachten: CD ROM D015; Barneveld
-  Ver. Veluwse Geslachten: Civiel-Rechterlijk archief dorp Barneveld 1675-1811. 

Barneveld 1998.
-  Ver. Oud Scherpenzeel: genealogie Gelkenhorst.
- Barneveld, lijst van eigenaren en bewoners van panden in het dorp 1705-1920
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 het PORtRet Van ... MOeDeR engelBaRta en DOchteR 
Metta eVeRaRDa
door:	Frits	Stoffels,	lidnr.	67,	e-mail:	www.stoffelswebworld.com
	

	

Engelbarta Teekman-Veldhoen is een echte moeke. Haar hoef je niets te ver-
tellen of wijs te maken. Ze is breed gebouwd en gaat voor niemand opzij.
Maar dan haar dochtertje, Metta Everarda Teekman, zo’n beetje ertegenaan 
geplakt. Zij is dun en broos, je blaast haar zo omver. Maar bij deze moeder is 
ze veilig. Dan zie je ook opeens hoe moeder en dochter liefdevol elkaars hand 
vasthouden. Dat ontroert. 
Dochtertje Metta Everarda is misschien net niet echt knap, maar ze heeft wel 
iets onweerstaanbaar liefs. Ze kijkt ietwat onzeker, maar je ziet ook het begin 
van een glimlach. Haar iele beentjes steken nog wat onvast uit onder de jurk 
en boven de laarsjes. Helaas heeft iemand aan haar kapsel zitten tekenen, 
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waardoor haar haardos bovenop wat vreemd op haar hoofd zit geplakt. Aan 
de onderkant van die dos stulpen twee grote, onhandig gevormde krullingen 
uit, die haar desondanks toch iets van haar charme meegeven.
Moeder en dochter lijken heel verschillend van karakter. Geen punt, zo te zien. 
Stevige moeke houdt van dit aardige dochtertje en echt streng kan ze tegen-
over haar niet zijn geweest. En dochtertje weet dat alles goed gaat als ze 
maar naar moeder luistert.
De foto is gemaakt omstreeks 1875, door “Photographie Blankenburg” in 
Harderwijk.

nIet eens Met huwelIJK

 Engelbarta Veldhoen, de moeder op mijn foto, was een dochter uit een eerder 
huwelijk van mijn betovergrootmoeder Metta Everharda van Leeuwen (1802 
Elburg-1876 Elburg). In 1824 trouwde die met Jan Veldhoen, en toen die was 
gestorven, in 1830 met mijn betovergrootvader Evert Stoffels.
Dat eerste huwelijk, van Metta Everharda van Leeuwen en Jan Veldhoen, ging 
niet geheel geruisloos van start. Letterlijk. Metta Everharda’s vader, Wynand 
van Leeuwen, de chirurgijn van Elburg, was het niet eens met deze bruiloft en 
liet dit vooraf vastleggen bij de notaris. Hiermee nóg niet tevreden, bleef hij, 
volgens de huwelijksakte, ook in de trouwzaal luidkeels herhalen dat hij niet 
instemde met ‘s dochters keuze. 
Wat er in zijn ogen niet aan Jan Veldhoen deugde, we zullen het wel nooit 
meer weten, of het moet zijn geweest dat Wynands dochter al acht maan-
den zwanger was van Jan, en reeds een maand na de trouwerij een dochter 
baarde. Ik voel me in elk geval getroost dat Wynand luttele jaren later géén 
bezwaar aantekende tegen mijn betovergrootvader Evert Stoffels.

een BIJZOnDeRe Dag: DuBBel Feest

Onze Engelbarta aanschouwde het levenslicht in Elburg in 1826. Ze stierf 
in 1906 in Amersfoort. Op 6 augustus 1853 trouwde ze als dienstmaagd in 
Elburg met loodgieter Anthonie Teekman (1830 Elburg-1885 Harderwijk). Een 
heel bijzondere dag, want Engelbarta had met haar halfbroer Heimen Stoffels 
- u weet wel, van de vorige aflevering - afgesproken dat ze op dezelfde dag in 
het huwelijksbootje zouden stappen. En zo geschiedde - een dubbel feest!
Omdat Anthonie Teekman ten tijde van de bruiloft als reservist nog in dienst 
was, had hij de toestemming van zijn kolonel nodig om te trouwen. Zijn sig-
nalement? Anthonie had blond haar, bruine ogen, een brede neus, een ronde 
kop met een smal voorhoofd en een ronde kin. Hij was 1,64 meter lang.
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atelIeR In aMeRsFOORt

Al meteen na de bruiloft togen Anthonie en Engelbarta naar Harderwijk. Hier 
kregen ze acht kinderen. Metta Everarda, het dochtertje op de foto, was het 
op een na jongste kind, geboren in 1868. In 1893 trouwde ze met kunstschil-
der Johann Wilhelm Engelenburg (1868-1951). 
Ook hier lieten verre familieleden elkaar niet los, want toen mijn  oudoom Edu-
ard Stoffels omstreeks 1900 een atelier opende in Amersfoort, samen met zijn 
neef Hendrik Hengeveld, namen ze Engelenburg in dienst als medewerker.

chRIstelIJK OPgeVOeD

Nog eenmaal terug naar dat schattige, broze meisje Metta Everarda Teekman. 
Ze werd keurig christelijk opgevoed, want op bijgaande foto heeft ze in haar 
mooiste krulhandschrift haar naam bijna foutloos (‘Metta Everada’) opge-
schreven in het boekje ‘De merkwaardigste Bijbelgeschiedenissen voor jonge 
kinderen’.

Die christelijke opvoeding kwam haar nageslacht ten goede, want Metta 
Everarda werd de oma van Prof. Dr. Martien Brinkman, theoloog en voormalig 
decaan	van	de	Faculteit	der	Godgeleerdheid	van	de	VU	in	Amsterdam.	Dank-
zij hem kan ik u beide afbeeldingen tonen.
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Fragmentgenealogie

Jan Veldhoen, ged. Elburg 06-02-1794, schippersknecht, overl. ald. 13-12-
1827, z.v. Gerrit Velthoen en Pieternella  Steeneveld, tr. Elburg 05-06-1824 
Metta everharda van leeuwen, geb./ged. Elburg 05/07-02-1802, baker, 
tapster, overl. ald. 23-06-1876, d.v. Wynand van Leeuwen, chirurgijn en 
Engelbarta Claessen Klumpers, stadsvroedvrouw; Metta Everharda hertr.  
Elburg 27-02-1830 Evert Stoffels (1809-1901)

Uit dit huw.:

engelbarta Veldhoen, geb. Elburg 18-10-1826, dienstmaagd, overl. 
Amersfoort 16-04-1906, tr. Elburg 06-08-1853	anthonie teekman, geb. 
Elburg 15-09-1830, loodgieter, leiendekker; dreef later een verfwinkel in 
de Kerkstraat te Harderwijk, overl. Harderwijk 06-07-1885, z.v. Gerrit Jan 
Teekman en Dirkje Gerritsen Militie

Uit dit huw.:

7. Metta everarda teekman, geb. Harderwijk 14-01-1868, overl. Amersfoort 
20-06-1939, tr. Harderwijk 31-05-1893 Johann wilhelm engelenburg, geb. 
Elspeet, gem. Ermelo 13-09-1868, kunstschilder, overl. Amersfoort 07-09-
1951, z.v. Willem Engelenburg en Grietjen Jonker
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De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek, deel 4 1

door: Rob van Drie, hoofd van de sector expertise en plaatsvervangend directeur van 
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

Pijler 4 - Bouw een solide bewijsvoering op
De zeven pijlers volgen de stappen van het genealogisch onderzoeksproces. 
De vierde pijler volgt logischerwijs op de voorafgaande drie. Na het voorberei-
dende werk, de kritische omgang met en de verantwoording van de informa-
tiebronnen, brengen we de gevonden informatie bij elkaar. We analyseren de 
bijeengebrachte gegevens en bouwen op basis hiervan de bewijsvoering.      

wat bewijzen we?
Bewijsvoering vormt de ‘harde kern’ van het genealogisch onderzoek. Je geeft 
hiermee de ultieme invulling aan de basisdefinitie van genealogie als ‘weten-
schap der op afstamming berustende betrekkingen tussen mensen’. ‘Afstam-
ming’ heeft daarbij traditioneel een juridische context, die van het personen- 
en familierecht. Het hoofdstuk ‘Afstamming’ van ons	Burgerlijk Wetboek opent 
tegenwoordig met ‘Het kind, zijn ouders en hun bloedverwanten staan in 
familierechtelijke betrekking tot elkaar’ (art. 197). Deze juridische invulling van 
het begrip familierelatie is de laatste decennia onder invloed van maatschap-
pelijke en biologisch-wetenschappelijke ontwikkelingen onder druk komen te 
staan. Zo is met DNA-onderzoek in één keer het bewijs voor (of de ontkenning 
van) biologische afstamming vast te stellen. 

Filiatie en identificatie
Het overgrote deel van het genealogisch onderzoek vindt in het familierech-
telijke domein plaats. Doel is daarbij om een filiatie tussen personen vast te 
stellen, het bestaan van een ‘familierechtelijke betrekking’. In essentie is dat 
het vaststellen van de relatie ouder-kind.
Sommige bronnen maken het de onderzoeker redelijk gemakkelijk. Een ge-
boorteakte levert direct het bewijs van de ouder-kind relatie. Meestal is dat de 
driehoek vader-moeder-kind. Maar bij het ontbreken van een juridische vader 
gaat het alleen om de moeder-kindrelatie.   
Naast filiatie maakt identificatie deel uit van het proces van bewijsvoering. Je 
stelt daarbij vast dat een bepaald feit, bijvoorbeeld een geboorte, doop, huwe-
lijk, overlijden of bezitsregistratie, bij een bepaalde persoon hoort.  

Doe uitputtend onderzoek
Raadpleeg alle in aanmerking komende bronnen om informatie te verzame-
len die een bepaalde verwantschap of identificatie kan bevestigen dan wel 
ontkennen. 
Zodra we de periode van de burgerlijke stand voorbij zijn met het onderzoek, 
1  Dit artikel is met enkele kleine wijzigingen overgenomen uit ‘Gen.’, mei 2016.
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wordt de inspanning die we moeten doen om het genealogisch bewijs rond 
te krijgen vaak groter. We moeten dan alle in aanmerking komende bronnen 
raadplegen; niet alleen de dtb-registers, maar ook bronnen als notariële en 
rechterlijke archieven.   

typeer de bron en het karakter van de informatie
Analyseer je bron en kijk daarbij of het gaat om een originele bron (bijvoor-
beeld een overlijdensakte) of een afgeleide (een uittreksel). En wat is het ka-
rakter van de informatie? Heeft de informant de informatie uit de eerste hand, 
was hij getuige van het feit? Of gaat het om secundaire informatie, ‘van horen 
zeggen’? 

Direct en indirect bewijs
Is één bron genoeg om een feit vast te stellen, dan spreken we van ‘direct 
bewijs’. Een geboorteakte levert bijvoorbeeld het directe bewijs van geboorte 
en filiatie van het kind.
Is één bron op zichzelf niet voldoende, dan is er sprake van ‘indirect bewijs’. 
Neem bijvoorbeeld de volgende casus. Het begraafregister van Montfoort 
vermeldt dat daar op 8 augustus 1735 ‘een kind van Dirk van Santen’ begra-
ven wordt. Vijf dagen eerder is Willem, zoon van Dirk van Santen en Elsje de 
Jong in Montfoort gedoopt. Willem blijkt het eerste kind van dit echtpaar te 
zijn. Ze laten twee jaar later opnieuw een zoon Willem dopen (wat op zichzelf 
geen voldoende bewijs is dat de eerste zoon van die naam overleden is) en 
er is geen andere Dirk van Santen die in aanmerking komt als vader. Dit alles 
combinerend maakt het aannemelijk dat het begraven kind de Willem is die op 
3 augustus 1735 werd gedoopt. 
Informatie die strijdig is moeten we hierbij zoveel mogelijk elimineren. Stel dat 
bovengenoemde Willem het tweede kind was en voorafgegaan werd door een 
zus Catharina, dan moeten we aantonen dat Catharina in 1735 nog in leven 
was (bijvoorbeeld omdat we weten dat ze later getrouwd is). 

negatieve informatie						
Soms kunnen we ‘negatieve informatie’ aan een bron ontlenen. Dat is informa-
tie die je zou kunnen verwachten, maar die ontbreekt. Stel bijvoorbeeld dat je 
een akte van indemniteit vindt voor vier kinderen van één van je voorouders, 
Pieter van acht jaar, Neeltje van vier jaar, Dirk van drie jaar en Willem van 
zes maanden. Je weet dat er in dezelfde plaats ook nog een dochter Aaltje 
geboren is, die nu zes jaar zou moeten zijn. Uit het feit dat zij ontbreekt in de 
uitgegeven akte van indemniteit mag je concluderen dat Aaltje voor de datum 
van de akte overleden is.
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ten slotte: schrijf je bewijsvoering op
Voordat je de bewijsvoering afrondt zet je eerst de ‘akten’, je informatiebron-
nen, in chronologische volgorde onder elkaar, met per akte een korte samen-
vatting van de informatie die voor de bewijsvoering van belang is. Wanneer 
de akten in tijdsvolgorde staan is goed de loop der dingen te analyseren en 
kan het inzicht geven ‘hoe het precies zat’, bijvoorbeeld wanneer iemand nog 
wel in leven was, en wanneer niet meer. Andere hulpmiddelen in de conclude-
rende fase zijn een gezinsreconstructie, inclusief de namen van getuigen die 
optraden bij doop, aangifte van geboorte, trouwen, overlijden en begraven, 
en een bezitsreconstructie. Ten slotte zet je de bewijsvoering stap voor stap 
uiteen en kom je tot de conclusie.

Oproep van de redactie tot het insturen van 
nieuwe artikelen.

Na het uitbrengen van het laatste nummer van dit jaar (VG 2016-5)  
heeft de redactie nog een voorraad aan artikelen, voldoende voor 
twee nummers van de volgende jaargang. Daarom verzoekt de 
redactie hierbij de leden gereed zijnde concept-artikelen zo spoedig 
mogelijk op te sturen. Die artikelen zullen dan in de loop van 2017 
gepubliceerd worden. Ook als u artikelen in voorbereiding heeft 
verzoekt de redactie u dat aan ons te laten weten, zodat we daar in 
de planning rekening mee kunnen houden.  
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het nageslacht van Jan Redeker uit de graafschap lippe
door: Gerco Klopman, lidnr. 2005, Knibbelakker 20, 3851 GV Ermelo; e-mail: gerco-
klopman@kpnmail.nl

Deze genealogie geeft een overzicht van de nakomelingen van Jan Redeker.  
Gelet op de overzichtelijkheid is vanaf Generatie III een opdeling gemaakt in 
vijf takken. Rond 1989 verscheen van de hand van de heer dr. A.J. Wiggers te 
Leersum († 1991) al een publicatie ‘Genealogie van het geslacht Kok’, dat mij 
een houvast bood voor het schrijven van de tak Kok (tak E). Mijn dank gaat 
uit naar ons medelid T. Elbertsen-Hoekstra voor het uitlenen van genoemde 
publicatie en voor het leveren van aanvullende gegevens.

I

Jan Redeker (Redicker), geb. ca. 1650, afkomstig uit de graafschap Lippe, 
timmerman te Elspeet, overl. Elspeet ca. 1739, tr. Elspeet 16-03-1685	
geertien Otten, geb. Elspeet ca. 1662, d.v. Otto Toenissen, timmerman	en 
Hendrickien Peters (?) 

Uit dit huwelijk:
1. hendrik Jansen, geb. Elspeet, ged. ald. 11-05-1685, volgt IIa
2. trijntien Jans, geb. Elspeet, ged. ald. 12-12-1686, overl./begr. Elspeet 

25/29-06-1763, tr. Elspeet 01-11-1711 hendrick helmertsen, geb. El-
speet, ged. ald. 03-10-1687, overl./begr. Elspeet 19/23-07-1754, z.v.

 Helmert Meijnten en Willemtien Wijchmans
3. grietien Jans, geb. Elspeet, ged. ald. 09-12-1688, overl./begr. Elspeet 28-

10/01-11-1748, tr. Elspeet 27-06-1717 Jan helmertsen, geb. Elspeet ca. 
1670, overl./begr. Elspeet 21/25-06-1761, z.v. Helmert Meijnten en Trijntien 
Jans 

4. caspar Jansen, geb. Elspeet, ged. ald. 10-04-1691; deze Casper had 
verm. een dochter Geertje Caspers Redeker, die getrouwd was met een 
Jan de Bock; zij woonde te Harderwijk.

5. Otto Jansen, geb. Elspeet, ged. ald. 18-06-1693, jong overl.
6. Otto Jansen, geb. Elspeet, ged. ald. 22-12-1695, jong overl.
7. Otto Jansen, geb. Elspeet, ged. ald. 23-01-1698, volgt IIb
8. annetien Jans, geb. Elspeet, ged. ald. 19-09-1700, overl./begr. Elspeet 

23/28-05-1759, tr. Elspeet 23-01-1735 hendrik Reijersen, geb. Elspeet, 
ged. ald. 21-07-1695, z.v. Reijer Hendriksen en Eijbertien Peelen

9. Beert Jansen, geb. Elspeet, ged. ald. 14-01-1703, volgt IIc
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In de Ambtsrekeningen van Barneveld1 vinden we het volgende: 
A. In drie Reijsen en laetst op den 29 Septemb(er) aen Jan Redeker en Peter Otten 
Timmerluijden tot Elspeet wegens leverance en(de) arbeijtsloon aen de Kerck tot Gar-
deren in den Jare 1705 bij ordon(nantie) en quit(antie) bet(aelt) 204-0-0 
B. Nog in verscheijden reijsen en(de) laetst op den 30 Meert 1710 aen Jan Redeker 
en(de) Peter Otten Timmerluijden tot Elspeet volgens ordonn(antie) en quit(antie) be-
taelt een Reken(inge) wegens leverantie en (ver)diend loon aen de Kerck tot Garderen 
als anders in den Jare 1708, 68-0-0.
C. Aen Jan Redeker Timmerman tot Elspeet bij ordonn(antie) en quit(antie) betaelt agt 
g(u)l(de)n, tien stuijvers wegens het leggen van een nieuwe heul in den dorpe Elspeet 
in Octob(er) 1715, dus 8-10-0.

De hierboven genoemde genoemde Peter Otten was een zwager van Jan 
Redeker (I).   

IIa
hendrik Jansen Redeker, geb. Elspeet, ged. ald. 11-05-1685, timmerman 
te Ermelo, otr. Elspeet 06-04-1721 wijmpje everts, geb. ca. 1702, j.d. van ‘t 
Soerelt
Uit dit huwelijk, allen geboren in het dorp Ermelo:
1. Jan hendriksen, geb. Ermelo, ged. ald. 24-01-1723 
2. evert hendriksen, geb. Ermelo, ged. ald. 17-04-1724, jong overl.
3. Otto hendriksen, geb. Ermelo, ged. ald. 16-12-1725; achter zijn doopin-

schrijving staat: voor deze Cautie gegeven te Harderwijk 31 mei 1765, 
volgt IIIa

4. geertje hendriks, geb. Ermelo, ged. ald. 16-11-1727, jong overl.
5. geertje hendriks, geb. Ermelo, ged. ald. 06-03-1729, jong overl.
6. Peter hendriksen, geb. Ermelo, ged. ald. 23-04-1730
7. teunis hendriksen, geb. Ermelo, ged. ald. 04-11-1731
8. aaltje hendriks, geb. Ermelo, ged. ald. 29-03-1733
9. geertje hendriks, geb. Ermelo, ged. ald. 20-05-1736, jong overl.
10. evert hendriksen, geb. Ermelo, ged. ald. 01-12-1737
11. geertje hendriks, geb. Ermelo, ged. ald. 01-02-1740, jong overl.
12. geertje hendriks, geb. Ermelo, ged. ald. 29-10-1741
13. casper hendriksen, geb. Ermelo, ged. ald. 16-06-1743

IIb
Otto Jansen Redeker, geb. Elspeet, ged. ald. 23-01-1698, timmerman (?), 
overl./begr. Elspeet 23/29-10-1744, tr. Elspeet 11-05-1738 geertien lubberts,	
geb. ca. 1704, overl./begr. Elspeet 10/14-06-1759

1  G.J. Crebolder, Barneveld Ambtsrekeningen 1705-1730 (1991)
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Uit dit huwelijk:
1. Jan Otten, geb. Elspeet, ged. ald. 01-02-1739,	volgt IIIb
2. eijbertjen Otten, geb. Elspeet, ged. ald. 01-02-1739, overl./begr. ald. 

09/13-06-1763, tr. Elspeet 27-04-1760 wouter hendriksen, ged. Elspeet 
04-02-1725, overl./begr. ald. 12/16-04-1800, z.v. Hendrik Woutersen en 
Claasjen Jans

3. casper Otten, geb. Elspeet, ged. ald. 11-06-1741, volgt IIIc
4. lubbert Otten, geb. Elspeet, ged. ald. 12-04-1744, volgt IIId

IIc
Beert Jansen Redeker (ook: Beerd Cock), geb. Elspeet, ged. ald. 14-01-
1703, timmerman, overl./begr. Elspeet 24/29-07-1761, tr. Elspeet 22-04-1736 
Petertien Jacobs, geb. Uddel, ged. Elspeet 16-08-1711, overl./begr. Elspeet 
03/07-05-1746, d.v. Jacob Reijersen en Evertien Lamberts

Uit dit huwelijk:
1. geertjen Beerts, geb. Elspeet, ged. ald. 07-04-1738, overl./begr. Elspeet 

04/10-12-1798, tr. Elspeet 19-05-1766 hendricus van Kalkenstein, geb. 
Ermelo (Leuvenum) ca. 1734, overl./begr. Elspeet 03/07-08-1790, z.v.

 Anthonius van Kalckenstein en Geertruijd Jacobs
2. Jacob Beertsen, geb. Elspeet, ged. ald. 29-11-1739, volgt IIIe
3. evertjen Beerts, geb. Elspeet, ged. ald. 07-01-1742, overl. Uddel 09-03-

1785, begr. Elspeet 15-03-1785, tr. verm.	Elspeet ca. 1765 aalt Petersen,	
geb. Elspeet, ged. ald. 12-10-1738, overl. Uddel 24-08-1791, begr. Elspeet 
29-08-1791, z.v. Peter Beertsen en Jannetjen Gerrits

4. Jannetjen Beerts, geb. Elspeet, ged. ald. 30-10-1743, overl./begr. Elspeet 
23/28-11-1749

5. Levenloos kind, geb./overl. Elspeet 01-05-1746

Mogelijk is de naam Kok afkomstig van moeders kant, van Petertjen Jacobs. 
Zij was afkomstig van Uddel en is mogelijk op het boerenerf “de Kokshof” 
in Uddel geboren. Beert Jansen Redeker komt in het Historisch Kadaster 
Barneveld	(1760)	voor als Beerd Cock (Elspeet deel 1 fiche 94a camer).

Voor wat betreft generatie III en verder is een opdeling gemaakt in vijf taken, 
te weten:
A. De nakomelingen van Otto Hendriksen Redeker 
B. De nakomelingen van Jan Otten Redeker 
C. De nakomelingen van Casper Otten Redeker 
D. De nakomelingen van Lubbert Otten Redeker 
E. De nakomelingen van Jacob Beertsen Redeker (ook genaamd: Kok)
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a. De nakomelingen van Otto hendriksen Redeker 

IIIa
Otto hendriksen Redeker, geb. Ermelo (dorp), ged. ald. 16-12-1725,
tr. aaltje claessen	
Uit dit huwelijk:
1. wijmtje Otten, ged. Harderwijk 15-09-1765
2. hendrikje Otten, ged. Harderwijk 06-09-1767
3. Klaas Otten, ged. Harderwijk 23-12-1768
Begraven te Harderwijk: 
1. Otto hendriks kint, dd. 01-07-1766
2. Otto hendriks kint, dd. 01-02-1769
In 1782 zijn met attestatie vertrokken naar Hoorn Otto Hendrik(s) en vrouw. 

B. De nakomelingen van Jan Otten Redeker 

IIIb
Jan Otten Redeker, geb. Elspeet, ged. ald. 01-02-1739, landman (1814), 
overl. Elspeet 26-04-1817, tr. Elspeet 01-05-1768 gerritjen aarts hage-
doorn, ged. Epe 26-03-1739, overl./begr. Elspeet 15/19-07-1808, d.v. Aart 
Decemers en Derkjen Teunis
Uit dit huwelijk:
1. Otto Jansen, geb. Elspeet, ged. ald. 04-02-1770, volgt IVa
2. aart Jansen, geb. Elspeet 30-08-1773, volgt IVb
3. geertjen Jans, geb. Elspeet 04-12-1776, overl. Elspeet 12-01-1844, tr. El-

speet 22-02-1801 Jan willem wieberdink, ged. Winterswijk 02-08-1767, 
timmerman, overl. Elspeet 23-03-1839, z.v. Gerrit Wieberdink en Anna 
Maria te Kronnie 

4. teunisjen Jans, geb. Elspeet 30-11-1779, overl. Putten (woonpl. Elspeet) 
14-04-1846, ongehuwd; Teunisjen kreeg dochter: gaartje Redeker, geb. 
Elspeet 30-01-1813, overl. Putten 30-06-1844, tr. Putten 05-04-1834 Peter 
Breunessen van der Velde

IVa
Otto Jansen Redeker, geb. Elspeet, ged. ald. 04-02-1770, boswachter bij de 
Domeinen, woonde in de buurtschap Het Loo onder Apeldoorn (1814), overl. 
Elspeet 21-02-1852, tr. Apeldoorn 20-10-1814 Janna Derks Bonhof, geb. 
Welsum, ged. Olst 09-12-1770, winkelierster, koopvrouw	(1814), overl. Epe	
(Gortel) 02-06-1841, d.v. Derk Hendriks Bonhof en Machteld Willems Docter
Geen kinderen uit dit huwelijk.
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In de huwelijkse bijlagen bij dit huwelijk (1814)	vinden we een acte met de 
volgende tekst:
Voor Meester Philip Bernard van Lom openbaar Notaris ter residentie van de 
gemeente en kanton Apeldoorn arrondissement van Arnhem provincie van Gelderland 
en in tegenwoordigheid van de hierna genoemde en mede ondertekende getuigen 
compareerde Jan Otto Reidikker landman wonende te Elspeet kanton Barneveld 
arrondissement en privincie voormeld denwelken voorbragt dat zijnen zoon Otto 
Janssen Reidikker boswachter van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje 
en Nassau souvereine vorst der vereenigde Nederlanden wonende in de buurte 
Loo gemeente en kanton Apeldoorn voorschreven voornemens was een huwelijk 
te contracteeren met Janna Derks Bonhof koopvrouw binnen dezelve buurte Loo 
wonende en dewijl zijnen gemelden zoon daartoe nodig had de toestemming van 
hem comparant zoo declareerde hij hiervoor op de bestendigste maniere rechtens 
toestemming en respecterend te consenteeren dat zijnen gemelden zoon dit huwelijk 
kan en mag aanvaarden met de voorschreven Janna Derks Bonhof gedaan en 
gepasseerd binnen de gemeente Apeldoorn in het kantoor van den ondertekenden 
Notaris den negentienden September Duijsent achthondert en veertien in bijweezen 
van Johan Hendrik Braskamp deurwaarder en Christophel van Oorspronk koopman 
beide te Apeldoorn wonende als getuigen hiertoe verzogt die deze met ons Notaris 
en comparant na duidelijke voorlezing onderteekend hebben op de minuut (?) waren 
geteekend Jan Otten Reidekker J.H. Brascamp C. van Oorspronk P.B. van Lom Notaris 
geregistreert te Apeldoorn den twintigsten September 1814 fol 167 No. C.8 ontfangen 
twaalf stuivers geteekend Ticty (?) ontfangen van de Domeinen.

IVb
aart Jansen Redeker, geb./ged. Elspeet 30-08/05-09-1773, jachtopziener, 
daghuurder, overl. Elspeet 11-11-1854, tr. Nunspeet (gem. Ermelo)	30-12-
1818 Johanna woonink (Woelink), geb. Zutphen 13-04-1794, overl. Elspeet 
04-02-1854, d.v. Arend Jan Woonink (Woelink), daghuurder en Henderica 
Hilverink
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geb. Elspeet 27-03-1819, overl. ald. 25-04-1819
2. Jan, geb. Elspeet 11-07-1820, overl. ald. 04-05-1839
3. hendrika, geb. Elspeet 10-08-1822, overl. ald. 07-04-1823
4. hendrika, geb. Elspeet 10-09-1824, overl. ald. 24-08-1825
5. hendrik, geb. Elspeet 30-10-1826, volgt Va
6. gerrit, geb. Elspeet 01-08-1830, volgt Vb
7.	 arend, geb. Elspeet 23-05-1833, overl. ald. 06-12-1833
8. arend, geb. Elspeet 03-11-1834, boerenknecht, overl. Oldebroek 07-11-

1861, ongehuwd

Signalement van Aart Jansen Redeker: lengte 5 voet 6 duim en 4 streek, 
aangezicht rond, voorhoofd lang, ogen blauw, neus en mond ordinair, kin rond 
en haar bruin, pokdalig.



32 - Vereniging Veluwse Geslachten

Va
hendrik Redeker, geb. Elspeet 30-10-1826, dagloner, overl. Haarlemmer-
meer (NH)	21-08-1866, tr. Nunspeet (gem. Ermelo) 03-08-1855 hendrika 
wajer, geb. Ermelo	(Veldwijk) 28-04-1831, overl. Haarlemmermeer 29-01-
1909, d.v. Berend Hendriksen Wajer, daghuurder en Cornelisje Driessen van 
de Kolk
Uit dit huwelijk:
1. aart, geb. Elspeet 16-01-1856, bakkersknecht, arbeider, tuinder, overl. 

Haarlemmermeer 28-08-1931, tr. (1) Haarlemmermeer 28-03-1883	ca-
tharina Bies,	(wed. van Pieter Klaassen), geb. Bemmel 11-06-1835, dr. 
van Hendrik Bies en Antonia Lamers, tr. (2) Haarlemmermeer 13-06-1912 
hillegonda henriëtta Johanna soutberg, d.v. Hendrik Johannes Karel 
Soutberg en Hillegonda Henriëtta Johanna Soutberg

2. Kornelisje, geb. Elspeet 06-09-1859, overl. Hazerswoude 20-03-1908, tr. 
Diemen 24-11-1881	Pieter horstman, geb. Ter Aar 15-09-1849, werkman, 
z.v. Arie Horstman en Elisabeth de Bruin

3. Johanna, geb. Elspeet 11-11-1862, overl. Haarlemmermeer 17-08-1866

Vb
gerrit Redeker, geb. Elspeet 01-08-1830, schaapherder, arbeider, overl. 
Nieuwendam (NH) 13-07-1866, tr. Epe 24-04-1858 gerritje scholten, geb. 
Epe 15-02-1839, overl. Epe 11-04-1923, d.v. Jacob Scholten,	dagloner	en 
Berendina Sterken
Uit dit huwelijk:
1. Johanna, geb. Elspeet 30-08-1863, overl. Epe 05-07-1885, ongehuwd
2. Jakob, geb. Elspeet 28-01-1866, overl. Epe 10-01-1893, ongehuwd

c. De nakomelingen van casper Otten Redeker 

IIIc
casper Otten Redeker (van ‘t Meer), geb. Elspeet, ged. ald. 11-06-1741, 
landbouwer (?), overl. verm. Meerveld vóór 18122, tr. Garderen 03-12-1775 
Petertjen gijsberts, geb. Uddel, ged. Elspeet 19-03-1752, overl. verm.	Meer-
veld vóór 1812, d.v. van Gijsbert Woutersen en Geertjen Harmens
Uit dit huwelijk, allen geb. aan ‘t Uddelermeer te Meerveld:
1. gijsbert caspers, geb. Meerveld 02-07-1776, ged. Garderen 07-07-1776, 

jong overl.
2. Otto caspers, geb. Meerveld 28-10-1777, volgt IVc
3. gijsbert caspers, geb. Meerveld 08-03-1780, ged. Garderen 12-03-1780, 

jong overl.

2  Begraafboeken van Garderen zijn verloren gegaan.
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4. gerrit caspers, geb. Meerveld 29-08-1782, landbouwer, overl. ald. 28-11-
1811, ongehuwd

5. gijsbert caspers, geb. Meerveld 28-01-1785, ged. Garderen 30-01-1785
6. geertjen caspers, geb. Meerveld 25-02-1787, ged. Garderen 04-03-1787
7. eijbertjen caspers, geb. Meerveld 12-06-1789, ged. Garderen 14-06-

1789

IVc
Otto caspers van ‘t Meer, geb. Meerveld (aan ‘t Uddelermeer) 28-10-1777, 
ged. Garderen 02-11-1777, landbouwer, overl. Meerveld	(aan ‘t Uddelermeer) 
24-04-1845, tr. Doornspijk 25-11-1811 gerritje lamberts Bos, geb. Ermelo 
(Staverden)	01-01-1782, ged. Ermelo 06-01-1782, overl. Uddelermeer 28-06-
1848, d.v. Lammert Gerrits Bos, landman	en Petertje Dreessen Kamp

Uit dit huwelijk, allen geb. aan ‘t Uddelermeer te Meerveld:
1. casper, geb. Meerveld (gem. Apeldoorn, kerk Garderen)	30-12-1812, volgt 

Vc
2. Petertje, geb. Meerveld 20-05-1814, overl. Putten 02-02-1873, tr. Apel-

doorn 20-06-1851	hendrik schippers, geb. Harderwijk 18-12-1828, boe-
renknecht, overl. Bunschoten 17-08-1887, z.v. Hendrik Riksen Schippers 
en Maartje Aarts van Spiek

3. lammert, geb. Meerveld 30-10-1816,	volgt Vd
4. Peter, geb. Meerveld 24-11-1818, landbouwer, overl. ald. 30-03-1849, 

ongehuwd
5. eibert, geb./overl. Meerveld 24/28-10-1821 
6. eibert, geb. Meerveld 26-11-1822, volgt Ve
7. gerritje, geb. Meerveld 26-06-1825, overl. Ermelo	(Horst)	07-12-1903, tr. 

Nunspeet (gem. Ermelo) 11-04-1862	hendrik loedeman, geb. Ermelo 
(Horst)	11-07-1834, overl. ald. (Horst) 28-01-1921, z.v. Willem Loedeman 
en Annetje Willems Verhoef

8. Derkje, geb. Meerveld 22-12-1828, overl. ald. 19-05-1829

Vc
casper van ‘t Meer, geb. Apeldoorn (Uddelermeer) 30-12-1812, landbouwer, 
overl. Elspeet (Vierhouten) 20-01-1890, tr. Apeldoorn 26-11-1841 willemtjen 
groeneveld, geb. Elspeet (Vierhouten)	10-11-1813, overl. ald. 23-01-1890, dr. 
van Teunis Reijersen Groeneveld, landbouwer en Jentjen Jacobs Rens
Uit dit huwelijk:
1. Otto, geb. Elspeet (Vierhouten) 01-12-1842, landbouwer, overl. ald. 08-09-

1906, ongehuwd
2. teunes, geb. Vierhouten 28-10-1844, landbouwer, overl. ald. 25-02-1907, 

ongehuwd
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3. gerritje, geb. Vierhouten 22-03-1847, overl. Elspeet (Vierhouten) 30-03-
1928, tr. Nunspeet	(gem. Ermelo)	15-12-1871 Kornelis Mouw, geb. El-
speet 01-01-1850, landbouwer, overl. Elspeet 22-03-1875, z.v. Gerrit Mouw 
en Jacobje van den Berg

4. Peter, geb. Vierhouten 01-06-1850, beroep, overl. Ermelo (Telgt)	08-06-
1934, ongehuwd

5. Jentje, geb. Vierhouten 16-01-1853, overl. ald. 02-02-1896, ongehuwd

Vd
lammert van ‘t Meer, geb. Apeldoorn (Uddelermeer)	30-10-1816, landbou-
wer, overl. Ermelo (Veldwijk)	02-02-1893, tr. Nunspeet (gem. Ermelo) 18-02-
1853 willemtje loedeman, geb. Harderwijk (Hierden) 29-11-1829, overl. 
Ermelo (Veldwijk) 30-05-1909, d.v. Willem Loedeman, landbouwer en Annetje 
Willems Verhoef
Uit dit huwelijk:
1. gerrigje, geb. Doornspijk 11-05-1854, overl. Ermelo (Veldwijk) 02-08-1863
2. annetje, geb. Doornspijk 16-07-1856, overl. Ermelo (Veldwijk) 11-04-1868
3. Dirkje, geb. Ermelo (Veldwijk)	13-11-1859, overl. Ermelo 03-08-1956, tr. 

Nunspeet (gem. Ermelo)	21-02-1890 gerrit staal, geb. Putten (Hoef) 30-
03-1855, landbouwer, overl. Ermelo 18-06-1936, z.v. Derk Staal en Gijsje 
van Hell

4. willemtje, geb. Ermelo (Veldwijk) 30-12-1861, overl. ald. 06-07-1863
5. gerrit, geb. Ermelo (Veldwijk) 16-05-1864, landbouwer, overl. Ermelo 
 22-05-1946, ongehuwd

Ve
eibert van ‘t Meer (Redeker), geb. Uddelermeer 26-11-1822, landbouwer, 
woonde op Het Jachthuis, overl. Uddelermeer 01-02-1905, tr. (1) Putten 11-
05-1860 gerritje van Roselaar, geb. Putten (Gerven)	22-09-1827, overl. Udde-
lermeer 03-03-1861, d.v. Gerrit Woutersen van Roselaar en Trientje Hendriks 
van Rimpeler, tr. (2) Nijkerk 02-07-1862 hendrikje van den Bielerd,	geb. 
Voorthuizen (Harselaar) 29-02-1824, overl. Uddelermeer 19-06-1889, dr. van 
Lubbert Hendriksen van den Bielerd, bouwman en Jannetje van ‘t Ooster
Uit het eerste huwelijk:
1. Levenloze dochter, geb./overl. Uddelermeer 03-03-1861
2. Levenloze zoon, geb./overl. Uddelermeer 03-03-1861
Uit het tweede huwelijk:
3. gerritje, geb. Uddelermeer 24-06-1864, overl. Apeldoorn (Meerveld) 

28-09-1938, tr. Apeldoorn 24-10-1887 Jacob Versteeg, geb. Apeldoorn 
(Meerveld)	02-08-1856, landbouwer, overl. Amersfoort 19-08-1921, z.v.

 Aart Versteeg en Aartjen Ouwendorp
4. lubbert, geb. Uddelermeer 18-06-1867, overl. ald. 20-12-1915, ongehuwd



41e jaargang - 35

D. De nakomelingen van lubbert Otten Redeker 

IIId
lubbert Otten Redeker, geb. Elspeet, ged. ald. 12-04-1744, overl. Apeldoorn 
(Uddel) 30-07-1808, begr. Elspeet 03-08-1808, otr./tr. Nijkerk 24-03/07-04-
1771 geertje van Moorselaar, ged. Nijkerk 03-08-1749, overl. Uddel 17-05-
1824, d.v. Aris Evertsen van Moorselaar en Hendriksje Elberts
Uit dit huwelijk:
1. hendrikje lubberts, geb. Putten (Huinen)	14-02-1772, ged. Putten 16-

02-1772, overl. Bunschoten (?) vóór 1812, otr.3 Bunschoten 08-01-1797 
(afkondigingen mede te Nijkerk) andries Jacobsen Baas, (wedn. van 
Johanna snappens), van Bunschoten

2. geertje lubberts4, geb. Putten (Huinen)	16-10-1773, ged. Putten 24-10-
1773, overl./begr. Nijkerk 17/18-07-1783 

3. arisje lubberts, geb. Putten (Huinen) 27-02-1775, ged. Putten 05-03-
1775, overl./begr. (‘een kind’) Nijkerk 05/09-04-1778

4. Otto lubbertsen, geb./ged. Nijkerk 02/07-01-1777, volgt IVd
5. aresje lubberts, geb./ged. Nijkerk 15/18-02-1779, overl. Nijkerk (ten 

Huijse van Moorselaar op Quadenbeek) 09-05-1796, begr. ald. 12-05-1796
6. hendrik lubbertsen, geb./ged. Nijkerk 27-04/02-05-1781, overl./begr. 

Nijkerk 17/20-06-1781
7. Maria lubberts, geb./ged. Nijkerk 08/10-11-1784, overl./begr. ald. 19/20-

11-1784 

In de Memorie van successie (Apeldoorn, 1824) lezen we dat Otto Lubbertsen 
Redeker (IVd) de enige erfgenaam is van zijn overleden moeder Geertje van 
Moorselaar en verder dat de laatstgenoemde geen onroerende goederen 
heeft nagelaten. 

Handtekening van Otto 
Lubbertsen Redeker onder 
de Memorie van Successie 
(Apeldoorn, dd. 01-12-1824)

3  Van dit huwelijk ben ik niet helemaal zeker
4  Er trouwt te Nijkerk tweemaal (in 1797 en 1799]) een Geertje Lubberts, 

maar in beide gevallen betreft het een andere persoon.
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IVd
Otto lubbertsen Redeker, geb./ged. Nijkerk 02/07-01-1777, landbouwer, 
overl. Apeldoorn (Uddel) 05-05-1855, otr. (1) Apeldoorn (voor huw.comm.)5	
13-04-1808, tr. (1) Elspeet (solemnisatie) 08-05-1808 eibertjen aarts schou-
ten, geb. Uddel 05-08-1774, ged. Elspeet 07-08-1774, overl. Uddel 12-09-
1815, d.v. Aart Reijersen Schouten, landbouwer en Geertjen Cornelissen, tr. 
(2) Apeldoorn 30-01-1817 Maria gijsberts Bosch, geb. Epe (Gortel), 26-12-
1785, ged. Epe 09-01-1786, overl. Uddel 17-08-1848, d.v. Gijsbert Jans Bosch 
en Hendrikje Barts van Essen
Uit het eerste huwelijk:
1. lubbert, geb. Uddel 22-09-1814, volgt Vf
Geen kinderen uit het tweede huwelijk.

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen otto Lubbertsen Redeker 
gewoond hebbende en overleden te Apeldoorn den vijfden Mei 1800 vijf en 
vijftig.Opgemaakt door Lubbert Redeker, landman, wonende te Apeldoorn, 
eenig kind en ab intestato erfgenaam van de overledene, domicilie kiezende 
te zijner woonstede onder Apeldoorn te Utteld.
En wordt mitsdien aangegeven dat de nalatenschap in de regt nederdalende 
lijn vervalt en zich daarin het nagemeld ongereede goed bevindt, als: een huis 
en erf, schuur en erf, berg en erf, tuin, bouw-, weiland en heide, kadaster Sec-
tie A Nos. 187, 193, 197, 211, 212, 213, 214, 226, 412 en 419, zamen groot 
zes bunders vier roeden en vier ellen, gelegen onder Apeldoorn. 
Drie stukken bouwland en heide zamen groot twee bunder 47 roeden 80 ellen, 
kadaster Sectie A Nos. 1199, 1285 en 1313, in erfpacht van de buurtschap Ut-
teld, gelegen onder Apeldoorn....
(Getekend) L. Redeker 6

5  Otto Lubbertz, j.m., oud 31 jaaren, geb. onder Nijkerk en woonende onder Apeldoorn 
& Eijbertje Aartsen, j.d., 32 jaaren oud, onder Apeldoorn geb. en woonagtig. 1e 
gebod den 17-04, 2e gebod den 24-04, 3e gebod 01-05. Solemnisatie te Elspeet 
volgens attest van J. Everwijn, V.D.M. ibidem op den 08-05-1808. Beijde gerefor-
meerd, toekomstige woonplaats onder Apeldoorn (Citaat uit Trouwboek Apeldoorn 
Huwelijkscommissarissen, VVG Publicatie 308).

6   Memories van Successie, kantoor Apeldoorn 1855 (www.geldersarchief.nl)
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Kadastrale kaart (detail) van Uddel uit 1832. Nummer 213 moet het woonhuis zijn 
geweest van Otto Lubbertsen Redeker (IVd)

Op bovenstaande kaart vinden we verder:
207 en 208 heide met opgaande bomen, eigenaar: Jan Beertsen Mouw
209 en 210 heide, eigenaar: Buurtschap van Uddel
211 berg en erf, eigenaar: Otto Lubberts Redeker
212 schuur en erf, eigenaar: Otto Lubberts Redeker
213 huis en erf, eigenaar: Otto Lubberts Redeker
214 tuin, eigenaar: Otto Lubberts Redeker
215 huis, schuur en erf: eigenaar: Willem Jacobs van Essen
216 tuin, eigenaar: Willem Jacobs van Essen
217 tuin, eigenaar: Willem Jacobs van Essen
218 tuin, eigenaar: Teunis Lubberts van den Brink
219 tuin, eigenaar: Gerrit Aartsen van den Bosch
220 huis en erf, eigenaar: Gerrit Aartsen van den Bosch
221 berg, erf en schuur, eigenaar: Buurtschap van Uddel, recht van opstand: 
Gerrit Aartsen van den Bosch
222 bouwland, eigenaar: Gerrit Aartsen van den Bosch
230 bouwland, eigenaar: Gerrit Aartsen van den Bosch
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Vf
lubbert Redeker,	geb.	Uddel	22-09-1814,	landbouwer,	overl.	Alto,	Fond-du-
Lac County, Wisconsin, U.S.A. 05-05-1900, tr. Apeldoorn 26-02-1847 ger-
ritje van Putten, geb. Elspeet 27-01-1826, overl. Alto, Wisc. 14-11-1911, d.v. 
Hermen van Putten,	landbouwer	en Jannetjen Jans Mouw
Dit gezin emigreerde omstr. 1865 naar Wisconsin in Noord-Amerika7.
Uit dit huwelijk:
1. Otto, geb. Uddel 18-11-1847, overl. Alto, Wisc. 23-05-1921, tr. lena cla-

zina Duitman, geb. Alto, Wisc. 18-07-1852, overl. ald. 02-07-1922
2. eibertjen, geb. Uddel 08-10-1849, overl. Alto, Wisc. 02-12-1937, tr. wil-

liam VanderBusch, geb. 1850, overl. 04-1898
3. Jannetjen, geb. Uddel 08-10-1849, overl. Wisc. 30-03-1877, tr. henry 

Duven, geb. Alto, Wisc. 10-09-1844, overl. Maurice, Iowa 09-10-1910, zn. 
van Matthias Duven en Alyda Straks

4. harmpjen, geb. Uddel 28-01-1852, overl. ald. 30-01-1857
5. Jan, geb. Uddel 17-01-1854, overl. Alto, Wisc. 13-10-1922, tr. (1) 1877 

Jetje Duven, geb. Alto, Wisc. 14-02-1857, overl. Alto, Wisc. 26-10-1883, 
d.v. Matthias Duven en Alyda Straks, tr. (2) Janna christina Kappers, 
geb.	Sheboygan	Falls,	Wisc.	24-05-1859,	overl.	Wisconsin	28-03-1930,	dr.	
van Hendricus Kappers8 en Alyda ... 

6. Johannes, geb. Uddel 28-12-1855, overl. Alto, Wisc. 13-08-1933, tr. Maria 
loomans, geb. Alto, Wisc. 25-07-1861, overl. ald. 01-06-1937 

7. harmen, geb. Uddel 17-02-1858, overl. Alto 31-10-1938, tr. 02-05-1884 
annie VandeZande, geb. 20-02-1866, overl. 19-08-1947 

8. Maas, geb. Uddel 14-04-1860, overl. Denver, Colorado 23-03-1937, tr. 
Alto, Wisc. 13-12-1883 hannah Duven, geb. Alto, Wisc. 17-11-1861, overl. 
Denver, Colorado 03-07-1937, d.v. Matthias Duven en Alyda Straks 

9. gerritje, geb. Uddel 01-08-1862, overl. ald. 25-01-1864
10. gerritje, geb. Uddel 02-10-1864, overl. Alto, Wisc. 04-01-1928, tr. Ralph 

Duitman, geb. Alto, Wisc. 11-02-1859, overl. ald. 31-12-1939, z.v. Gerrit 
Duitman en Johanna Wilhelmina Trachter

11. Jacob, geb. Alto, Wisc. 09-04-1867, overl. ald. 07-02-1946, tr. henri-
etta Duven, geb. Alto, Wisc. 29-07-1945, d.v. Willem Duven en Aaltjen 
Kleinhesselink

7   Amerikaanse gegevens betreffende dit gezin zijn voornamelijk afkomstig van de
 Genealogie Zwanepol op GenealogieOnline.nl en van Findagrave.com.
8    Hendricus Kappers werd geboren in Bredevoort 
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e. De nakomelingen van Jacob Beertsen Redeker (ook genaamd: Kok)

Jacob Beertsen (IIIe) gebruikt aanvankelijk nog de naam Redeker. Hierbij 
zijn spellingsvarianten mogelijk, zoals Redicker. Bij zijn huwelijk in 1773 heet 
hij gewoon Jacob Beertsen. Bij het dopen van zijn kinderen wordt door hem 
meestal de naam Kok gevoerd.

Op 06-03-1767 bekomen Aalt Peters oo Evertje Beertsen Redicker investiture 
en oprukking na transport door hun resp. zwagers en (schoon)zuster Jacob 
Beertsen Redicker, Henricus Antoni van Kalckestein oo Geertje Beertsen 
Redicker, van een halve zaalweer en herengoed.9 

De kinderen van Jacob Beertsen Redeker, van wie er slechts drie de volwas-
sen leeftijd bereiken, dragen allen de naam Kok. Zijn oudste zoon Beert heeft 
geen kinderen. Het nageslacht van Jacob gaat verder via zijn zonen Jan Kok 
(IVe) en Evert Kok (IVf)

IIIe
Jacob Beertsen Redeker (ook: Kok), geb. Elspeet, ged. ald. 29-11-1739, 
bel. des geloofs Elspeet 17-12-1764, overl. Uddel 18-07-1787, begr. Elspeet 
23-07-1787, z.v. Beert Jansen Redeker en Petertjen Jacobs, otr./tr. Elspeet 
16-04/17-05-1773 gerritjen elberts, geb. Uddel, ged. Elspeet 13-02-1752, 
overl. Uddel 20-01-1788, begr. Elspeet 26-01-1788, d.v. Elbert Gerritsen en 
Albertjen Peters
Kinderen uit dit huwelijk (dragen allen de naam Kok):
1. Beert Jacobsen Kok, geb. Uddel (destijds gelegen in de Hoge en Vrije 

Heerlijkheid Het Loo) 02-05-1774, ged. Elspeet 08-05-1774, dagloner, 
overl. Uddel 21-09-1852, tr. Apeldoorn 06-04-1817 Maria Jans eijlers, 
ged. Epe 27-10-1754, dagloonster, overl. Uddel 11-08-1842, d.v. Jan Eijlers 
en Klaasjen Jans (geen kinderen uit dit huwelijk)

	 (Maria Jans Eijlers tr. (1) Epe 24-08-1783 evert Jannessen Pol, geb. Ou-
wendorp, ged. Garderen 18-02-1742, overl. verm. Uddel 10-02-1800, begr. 
Elspeet 17-02-1800)

 Beert Jacobsen Kok bezit in 1832 de volgende onroerende goederen in de 
kadastrale gemeente Apeldoorn, Sectie A (genaamd Meerveld), perceelno. 
249. Huis en erf. Dit bezit werd aangeslagen voor ƒ 6,-.10

2. Petertjen Jacobs, geb. Uddel 17-10-1775, ged. Elspeet 22-10-1775, overl. 
Uddel 23-03-1789, begr. Elspeet 27-03-1789

3. Peter Jacobsen, geb. Uddel 08-05-1777, ged. Elspeet 11-05-1777, overl. 
Uddel 23-11-1788, begr. Elspeet 28-11-1788

9  Herengoederen, deel 5, nr. 800, Uddel. Het is in dit geval overigens niet duidelijk 
om welk herengoed in Uddel het precies gaat.

10   Kadaster van de gemeente Apeldoorn, 1832. De buurtschap Uddel viel onder de 
Sectie genaamd Meerveld.



40 - Vereniging Veluwse Geslachten

4. elbert Jacobsen, geb. Uddel 01-03-1779, ged. Elspeet 07-03-1779, overl. 
Uddel 23-04-1788, begr. Elspeet 26-04-1788

5. Jan Jacobsen Kok, geb. Uddel 30-12-1780, volgt IVe
6. albertjen Jacobs, geb. Uddel 23-11-1782, ged. Elspeet 24-11-1782, overl. 

Uddel 29-04-1787, begr. Elspeet 03-05-1787
7. evert Jacobsen Kok, geb. Uddel 10-03-1785, volgt IVf

IVe
Jan Jacobsen Kok, geb. Apeldoorn (buurtschap Uddel) 30-12-1780, ged. 
Elspeet 31-12-1780, dagloner, landbouwer, overl. Uddel 21-01-1856, otr. (voor 
huw. comm.) Apeldoorn 07-06-1809, tr. Apeldoorn (solemnisatie) 25-06-1809 
Klaasjen everts Pol, geb. Uddel 03-11-1786, ged. Elspeet 05-11-1786, overl. 
Uddel 03-03-1858, d.v. Evert Jannessen Pol en Maria Jans (Eijlers)
Jan Jacobsen Kok heeft in 1832 de volgende eigendommen : Sectie A 
(genaamd Meerveld), perceelno. 250. Huis en erf, aangeslagen voor ƒ 9,-.11

Kinderen uit dit huwelijk:
1. gerritje, geb. Uddel 03-11-1810, ged. Elspeet 03-11-1810, overl. Uddel 14-

11-1854, tr. Apeldoorn 07-03-1840 Marten Beek, geb. Uddel 30-08-1816, 
landbouwer, dagloner, overl. Apeldoorn (Brink en Orden) 30-01-1892, zn. 
van	Ariën	Martens	Beek	en	Fennetje	Samuëls	Karreman

2. Maria, geb. Uddel 19-12-1812, overl. ald. 09-10-1830
3. Jacob, geb. Uddel 06-02-1815, overl. ald. 09-02-1817
4. evert, geb. Uddel 09-11-1816, dagloner, overl. ald. 14-11-1893, tr. Apel-

doorn 07-10-1871 hendrikje van de Brug, geb. Garderen 10-04-1823, 
overl. Uddel 28-08-1896, d.v. Rik Hendriksen van de Brug, landman en 
Albertina Herms Riethorst (geen kinderen uit dit huwelijk)

5. Jabikje, geb. Uddel 15-08-1818, overl. ald. 28-04-1843, ongehuwd
6. Jacob, geb. Uddel 13-08-1820, volgt Vg
7. Jannetje, geb. Uddel 01-11-1822, overl. ald. 16-03-1828
8. Peter, geb. Uddel 19-05-1824, volgt Vh
9.	 geertje, geb. Uddel 03-10-1826, overl. ald. 25-04-1858, tr. Apeldoorn 07-

07-1855 wouter harmsen, geb. Uddel 19-10-1832, arbeider, overl. ald. 
09-02-1861, z.v. Roelof Harmsen en Lijsje Berends van Panhuis

10. Jannetjen, geb. Uddel 07-03-1829, overl. ald. 22-03-1829

IVf
evert Jacobsen Kok, geb. Apeldoorn (buurtschap Uddel) 10-03-1785, ged. 
Elspeet 13-03-1785, daghuurder, bouwman op Groot Dasselaar in Nulde, 
schipper, overl. Putten (Nulde, op Dasselaar) 27-01-1829, tr. Apeldoorn 22-10-
1813 Jannetje wouters van Dasselaar, geb. Putten (‘t Oever) 22-11-1787, 
ged. Putten 25-11-1787, overl. ald. (Nulde, op Dasselaar) 12-11-1843, d.v. 
Wouter Hendriksen van Dasselaar, schipper en Swaantje Wouters

11  Zie voetnoot 9
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Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geb. Apeldoorn (Uddel) 17-03-1814, ged. Elspeet 26-03-1814, 
 volgt Vi
2. wouter, geb. Apeldoorn (Uddel)	22-06-1815, overl. ald. 24-08-1815
3. woutertje, geb. Apeldoorn (Uddel) 31-07-1816, ged. Elspeet 11-08-1816, 

overl. Uddel 12-10-1816
4. wouter, geb. Putten (Nulde) 13-09-1817, overl. ald. 22-04-1818
5. hendrik, geb. Putten (Nulde) 12-12-1818, arbeider, overl. ald. (Nulde) 
 01-02-1874, ongehuwd
6. gerrit, geb. Putten (Nulde) 20-01-1820, arbeider, overl. ald. (Nulde) 02-12-

1878, ongehuwd
7. wouter, geb. Putten (Nulde) 01-01-1822,	volgt Vj
8. Jannetje, geb. Putten (Nulde) 25-10-1823, overl. Ermelo (Telgt) 20-06-

1892, ongehuwd
9. elbert, geb. Putten (Nulde) 19-05-1825, volgt Vk 
10. aart, geb. Putten (Nulde) 04-08-1826, overl. ald. 04-10-1826

Evert Jacobsen Kok is mede-aangever van het overlijden van zijn schoonva-
der Wouter Hendriksen in 1818 te Ransdorp. Evert Jacobsen liet in 1829 geen 
onroerende goederen na aan zijn zes kinderen.

Handtekening van Evert 
Jacobsen Kok ( IVf), onder 
de geboorteakte van dochter 
Jannetje in 1823

Handtekeningen van 
Evert Jacobsen Kok 
en Jannetje Wouters 
onder een verklaring van 
huwelijksafkondigingen, 
Apeldoorn 1813

Vg
Jacob Kok, geb. Apeldoorn (Uddel) 13-08-1820, landman, arbeider, winkelier, 
overl. Uddel 09-06-1879, tr. Apeldoorn 13-09-1850 Reintje Kers, geb. Apel-
doorn (verm. Wiesel) 11-02-1831, overl. Uddel 27-05-1895, d.v. Gerrit Jacobs 
Kers, arbeider en Hendrikje van de Kolk
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan, geb. Uddel 28-02-1851, overl. ald. 21-07-1869
2. heintjen, geb. Uddel 16-09-1853, overl. ald. 13-11-1861
3. Klaasje, geb. Uddel 16-01-1856, overl. ald. 26-05-1860
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4. gerritje, geb. Uddel 08-08-1858, overl. ald. 11-01-1897, tr. Apeldoorn 06-
04-1878 gerrit van Milligen, geb. Uddel 20-12-1847, landbouwer, overl. 
ald. 12-05-1925, z.v. Evert van Milligen en Maria Dijkgraaf 

5. Jacob, geb. Uddel 04-04-1861, volgt VIa
6. Klaasje, geb. Uddel 21-02-1864, overl. ald. 04-07-1867
7. heintje, geb. Uddel 31-05-1867, overl. Apeldoorn (Noord-Apeldoorn) 

30-01-1903, tr. Apeldoorn 22-08-1896 hendrik Vermeer, geb. Garderen 
(Stroe) 17-09-1873, landbouwer, arbeider, overl. Apeldoorn 30-06-1963, 
z.v. Jan Vermeer en Leentje Klarenbeek (Hendrik hertr. 1904 gerritje Kar-
sten)

8. Jan, geb. Uddel 12-03-1870, dagloner, overl. Uddel (Markveldweg) 07-07-
1944, tr. Apeldoorn 13-01-1900	elisabeth Vermeer, geb. Garderen (Stroe) 
15-12-1878, overl. Uddel 02-07-1960, d.v. Jan Vermeer, landbouwer en 
Leentje Klarenbeek (geen kinderen uit dit huwelijk)

Bij de verdeling van de Uddeler markegronden in 1891 komt toe aan Reintje 
Kers en kinderen: 4 ha. 88 are land.

Vh
Peter Kok, geb. Apeldoorn (Uddel) 19-05-1824, arbeider, landbouwer, overl. 
Uddel 07-02-1880, tr. (1) Apeldoorn 13-10-1860 Janna van essen, geb. Er-
melo (Staverden) 17-02-1839, overl. Uddel 28-05-1864, d.v. Jacob van Essen, 
arbeider	en Maria Dijkgraaf, tr. (2) Apeldoorn 25-07-1868 Maria van de Pol, 
geb. Elspeet 17-08-1827, overl. Uddel 09-02-1888, d.v. Peter Evertsen van de 
Pol, landbouwer en Aaltje Jans Brummel
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan, geb. Uddel 31-01-1861, overl. ald. 11-10-1881
2. Maria, geb. Uddel 18-05-1862, overl. ald. 27-01-1873
3. Klaasje, geb. Uddel 14-02-1864, overl. ald. 15-12-1883
Kind uit het tweede huwelijk:
4. aaltje, geb. Uddel 22-10-1869, overl. ald. 24-03-1896, ongehuwd

Vi
Jacob Kok, geb. Apeldoorn (Uddel) 17-03-1814, landbouwer, arbeider, overl. 
Putten (Nulde) 28-08-1877, tr. Putten 28-04-1855	Klaasje Boonen, geb. Put-
ten (Huinen) 26-07-1836, overl. ald. (Nulde) 14-06-1896, d.v. Hendrik Boonen, 
landbouwer	en Willempje van Loo
Uit dit huwelijk:
1. evert, geb. Putten (Nulde) 11-05-1856, overl. ald. 15-08-1867
2. hendrik, geb. Putten (Nulde) 21-10-1857, volgt VIb 
3. Jannetje, geb. Putten (Nulde)12-09-1859, overl. Putten 10-05-1923, tr. Nij-

kerk 14-10-1885 Dirk timmer, geb. Nijkerk 27-01-1859, landbouwer, overl. 
Putten 12-07-1945, arbeider, z.v. Hendrik Timmer en Maria Bosveld
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4.	 willemtje, geb. Putten (Nulde) 04-02-1862, overl. ald. 24-05-1869
5. wouter, geb. Putten (Nulde) 20-03-1864, volgt VIc
6. Metje, geb. Putten (Nulde) 18-09-1866, overl. Putten 04-01-1944, tr. Putten 

31-01-1908 Peter Pieper, geb. Putten (Bijsteren) 02-01-1881, arbeider, 
overl. Harderwijk 18-08-1955, z.v. Thijmen Pieper en Mientje van Losen-
oord

7. evertje, geb. Putten (Nulde) 15-12-1868, overl. ald. 05-08-1888
8. willemtje, geb. Putten (Nulde) 20-08-1871, overl. Ermelo 14-02-1947, tr. 

Putten 29-01-1904 gerrit Verhoef, geb. Putten (Hell) 23-11-1874, overl. 
Ermelo 20-04-1945, z.v. Aris Verhoef en Geertruida van Someren

9. evert, geb. Putten (Nulde) 25-02-1875, landbouwer, overl. ald. 09-01-1894

Van Jacob Kok werd geen certificaat Nationale Militie aangetroffen.

Vj
wouter Kok, geb. Putten (Nulde) 01-01-1822, landbouwer, overl. Ermelo 
(Telgt) 20-02-1884, tr. Putten 11-06-1853 evertje van den Bijtel, geb. Putten 
(dorp) 30-06-1827, overl. Ermelo (Telgt) 06-01-1904, d.v. Bessel Woutersen 
van den Bijtel, landbouwer en Woutertje Jacobs van de Kamp   
Uit dit huwelijk:
1. evert, geb. Ermelo (Telgt) 04-02-1855, volgt VId
2. Bessel, geb. Ermelo (Telgt) 30-11-1856, volgt VIe
3. Jan, geb. Ermelo (Telgt) 02-01-1859, landbouwer, godsdienstonderwijzer	

te Appel, overl. Nijkerk (Appel) 02-05-1911, tr. Nijkerk 23-08-1893 Beatrix 
van de Beek, geb. Nijkerk (aan het Kwadenbeek) 15-02-1862, overl. Nij-
kerk 29-12-1957, d.v. Ahazuerus van de Beek, landarbeider en Evertje van 
de Pol (dit huwelijk bleef kinderloos)

4. woutertje, geb. Ermelo (Telgt) 23-12-1861, overl. ald. 22-01-1862
5. woutertje, geb. Ermelo (Telgt) 31-03-1864, overl. ald. 27-12-1871

Signalement van Wouter Kok: lengte 1 el 668 str, aangezicht ovaal, voorhoofd 
hoog, ogen grijs, neus klein, mond klein, kin spits, haar blond. 

De nalatenschap12 van Wouter Kok (1822-1884) bestond uit “de onverdeelde 
helft in den gemeenschappelijke boedel, die tusschen hem en zijne gezegde 
vrouw heeft bestaan en die ten dage van het overlijden een zuiver saldo ople-
verde van fl. 3.000,- waarvan de helft tot deze nalatenschap behoort”. 
De gemeenschappelijke boedel bestond uit: 
- bouwland, gelegen onder Putten, bij het kadaster dier gemeente voorko-
mende in Sectie A de nummers 611, 612, 613, 624 en 625, groot 1 hectare 97 
aren en 50 centiaren.

12  Gelders Archief, Memories van successie, kantoor Harderwijk
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- een huis, erf met tuin, bouwland en hakhout onder Ermelo, bij het kadaster 
dier gemeente voorkomende in Sectie H de nummers 1150, 1862 tot en met 
1868, 1915 en 1916, tezamen groot 3 hectaren, 67 aren en 80 centiaren.  

Handtekeningen van Evert, Bessel 
en Jan Kok onder de Memorie van 
successie van hun vader Wouter 
Kok (1884)

Vk
elbert Kok, geb. Putten (Nulde) 19-05-1825, schipper, overl. Amsterdam (wo-
nend op een schip aan de Oostersche Kade) 09-10-1894, tr. Nunspeet (gem. 
Ermelo) 30-06-1855 Marrigje groothuis, geb. Nunspeet (Hoophuizen) 14-03-
1831, overl. ald. (Hoophuizen) 23-04-1869, d.v. Engel Groothuis, landbouwer 
en Eibertje Boontjes
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje, geb. Nunspeet (Hoophuizen) 07-06-1856, tr. Kampen 28-04-

1881 gerhardus warner, geb. Kampen 14-06-1858, schipper, z.v. Anthonij 
Warner en Margjen Mooi

2. eibertje, geb. Nunspeet (Hoophuizen) 28-02-1858, overl. ald. 08-03-1858
3. eibertje, geb. Nunspeet (Hoophuizen) 23-05-1859, overl. Zaandam 23-05-

1937, tr. Den Helder 27-06-1885	Pieter Koning, geb. Texel 16-08-1853, 
schipper, z.v. Reijer Koning en Grietje Boon

4. engelina, geb. Alkemade 09-07-1861, overl. Deventer 05-11-1867
5. evert, geb. Deventer 02-02-1864, schuitenvaarder, overl. Amsterdam 09-

07-1908, tr. Smilde 21-05-1887 aaltje van Rijnbach, geb. Smilde 12-03-
1863, d.v. Pieter van Rijnbach, goudsmid en Grietje van Veen 

6. arie, geb. Ransdorp 25-08-1866, schipper, overl. Amsterdam 13-04-1945, 
tr. Smilde 30-08-1890 grietje van Rijnbach, geb. Smilde 29-08-1860, 
overl. Amsterdam 13-05-1939, d.v. Pieter van Rijnbach en Grietje van Veen

7. egbertus, geb. Deventer 26-03-1869, schipper, overl. Amsterdam 10-
03-1926, tr. Amsterdam 19-06-1895 Francina de steur, geb. Amsterdam 
30-12-1873, d.v. Pieter de Steur en Cornelia Naerebout

Signalement van Elbert Kok: lengte 1 el 690 str, aangezicht ovaal, voorhoofd 
bedekt, ogen bruin, neus klein, mond klein, kin rond, haar bruin.
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VIa
Jacob Kok, geb. Apeldoorn (Uddel) 04-04-1861, dagloner, landbouwer, overl. 
Uddel 07-11-1934, tr. (1) Apeldoorn 07-03-1885 Johanna Bronkhorst, geb. 
Uddel 19-10-1864, overl. ald. 22-03-1890, d.v. Samuël Bronkhorst en Berendi-
na Maria Schut, tr. (2) Apeldoorn 27-01-1900 Petertje Bronkhorst, (wed. van 
Jan van den Brink), geb. Uddel 17-06-1868, overl. Uddel 17-02-1942, zuster 
van Johanna Bronkhorst 
Uit het 1e huwelijk:
1. Reintje, geb. Uddel 06-09-1885, overl. ald. 13-05-1900
2. samuël, geb. Uddel 18-11-1887, vertrok in 1924 naar Barneveld, overl. 

Barneveld 25-10-1947, tr. Barneveld 09-12-1938 wilhelmina Vermeer, 
geb. als Wilhelmina van Ouwendorp Garderen (Stroe) 23-12-1888, overl. 
Barneveld 05-09-1963, d.v. Teunis Vermeer, landbouwer en Wilhelmina van 
Ouwendorp

Uit het 2e huwelijk:
3. Jacob, geb. Uddel 20-11-1900, volgt VIIa 
4. Berendina Maria, geb. Uddel 21-03-1903, tr. Apeldoorn 06-01-1926 

hendrik van de Kamp, geb. Uddel 09-08-1897, z.v. Jan van de Kamp en 
Maria van Milligen

5. Reijer, geb. Uddel 15-04-1905, volgt VIIb
6. Johanna, geb. Uddel 20-09-1907 
7. Petertje, geb. Uddel 01-12-1909, overl. Uddel 25-07-1978, begr. Elspeet, 

tr. Apeldoorn 06-04-1933 gerrit Mulder, geb. Uddel 04-09-1894, arbei-
der, overl. ald. 17-06-1964, begr. Elspeet, z.v. Willem Mulder en Gerritjen 
Schouten 

VIb
hendrik Kok, geb. Putten (Nulde) 21-10-1857, landbouwer, tr. Putten 24-02-
1893 geertje Bosch, geb. Ermelo (Telgt) 17-02-1866, d.v. Jan Bosch, land-
bouwer en Anna Bronkhorst
Uit dit huwelijk:
1.	 Jacob, geb. Putten (Nulde) 16-01-1894, landbouwer, overl. ald. 19-03-

1919, ongehuwd
2. Jan, geb. Putten (Nulde) 17-10-1895, volgt VIIc
3. Klaasje, geb. Putten (Nulde) 09-03-1897 
4. evert, geb. Putten (Nulde) 08-12-1898, volgt VIId
5. annetje, geb. Putten (Nulde) 09-12-1899, tr. Putten 05-10-1934	Reijer van 

Dam, geb. Ermelo (Telgt) 19-07-1899, overl. Putten 22-08-1984, z.v. Gerrit 
van Dam, landbouwer en Rikje van Diermen

6. Jannetje, geb. Putten (Nulde) 07-05-1902
7. Metje, geb. Putten (Nulde) 07-08-1906, tr. Putten 07-11-1930	hendrik 

Vlijm, geb. Ermelo (Telgt) 19-07-1906, overl. Ermelo 31-01-1967, z.v. Aart 
Vlijm en Maartje Bosch
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VIc
wouter Kok, geb. Putten (Nulde, op Dasselaar) 20-03-1864, overl. Ermelo 
(Telgt) 31-07-1940, tr. Ermelo 20-08-1903 willemtje nummerdor, geb. Er-
melo (Telgt) 27-08-1875, overl. Ermelo (Telgt) 20-10-1952, d.v. Renger Num-
merdor, landbouwer en Jannetje Mulder
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geb. Putten (Nulde) 07-02-1904,	volgt VIIe
2. Jan, geb. Putten (Nulde) 20-05-1905
3. Klaasje, geb. Putten 27-09-1906, overl. Broek in Waterland 23-01-1987, tr. 

Putten 14-03-1933 anthonij evers, geb. Putten 22-02-1907, overl. Am-
sterdam 30-12-1983, z.v. Jan Evers en Melisje van de Pol

4. Rijntje, geb. Putten (Nulde) 04-03-1908, overl. ald. 10-09-1984, tr. Put-
ten 26-01-1934 Dirk aalten, geb. Voorthuizen (Zwartebroek) 03-01-1912, 
overl. Putten 27-03-1976

5. evertje, geb. Putten (Nulde) 17-08-1909, overl. ald. 19-06-1986, tr. Putten 
Peter den herder, geb. Putten 19-11-1909, overl. ald. 15-08-1966, z.v. 
Peter den Herder en Jannetje van de Ridder

6. neeltje, geb. Putten (Nulde) 04-09-1911, overl. ald. 07-12-1977, tr. Ermelo 
24-11-1938 hendrik aalten, geb. Putten 17-07-1915, z.v. Gerrit Aalten en 
Gerritje van Heuvelen

7. Janna, geb. Putten (Nulde) 29-05-1915, overl. Ermelo 05-06-1987, tr. Put-
ten 23-12-1937 gijsbert van de Kamp

8. wouter, geb. Putten (Nulde) 10-08-1920, overl. ald. 01-08-1929

VId
evert Kok, geb. Ermelo (Telgt) 04-02-1855, landbouwer, overl. ald. 24-12-
1921, tr. Putten 06-06-1890 aaltje van den Brink, geb. Putten (Nulde) 05-
02-1864, overl. Ermelo 22-01-1962, d.v. Steven van den Brink,	arbeider	en 
Geertje van de Poll
Uit dit huwelijk:
1. evertje, geb. Ermelo (Telgt) 23-05-1891, overl. Ermelo 07-06-1977, tr. 

Ermelo 27-11-1919 willem de Vries, geb. Putten (Huinen) 06-08-1889, 
landbouwer,  z.v. Kornelis de Vries en Gerritje van Donkersgoed

2. geertje, geb. Ermelo (Telgt) 17-09-1892, overl. ald. 22-05-1978, tr. Ermelo 
07-10-1920 Dirk staal, geb. Ermelo (Veldwijk) 13-06-1883, landbouwer, 
overl. ald. 17-12-1955, z.v. Hendrik Staal en Wijmpje van de Pol

3. woutertje, geb. Ermelo (Telgt) 29-06-1894, overl. Ermelo 14-05-1979, tr. 
Ermelo 19-02-1920 stoffel Mulder, geb. Putten (Nulde) 31-05-1896, land-
bouwer, overl. Ermelo 10-05-1973, z.v. Jan Mulder en Evertje Rozendaal

4. steven, geb. Ermelo (Telgt) 25-06-1896, overl. ald. 08-12-1912
5. Jannetje, geb. Ermelo (Telgt) 15-10-1898, overl. Ermelo 19-10-1966, tr. 

Ermelo 02-10-1924 gerrit Ruiter, geb. Ermelo (Telgt) 03-08-1891, land-
bouwer, overl. Ermelo 02-11-1941, z.v. Gerrit Ruiter en Lubbertje Meiboom
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6. corstiaan, geb. Ermelo (Telgt) 23-07-1903, overl. ald. 23-10-1903
7. wouter, geb. Ermelo (Telgt) 27-07-1905, overl. ald. 25-01-1906

VIe
Bessel Kok, geb. Ermelo (Telgt) 30-11-1856, onderwijzer, overl. Utrecht 10-
01-1898, tr. Putten 15-09-1882 Johanna Maria stuivenberg, geb. Amersfoort 
07-07-1851, overl. Nijkerk 19-01-1922, d.v. Albertus Arend Stuijvenberg, tim-
merman en Elisabeth Cecilia Stolwerk
Uit dit huwelijk:
1. everdina Margaretha, geb. Jutphaas 11-07-1883, overl. Utrecht 16-07-

1905, ongehuwd
2. albertus arend, geb. Jutphaas 19-08-1884, overl. ald. 26-04-1887
3. wouter, geb. Jutphaas 17-12-1885, onderwijzer, overl. Apeldoorn 04-01-

1949, tr. Rotterdam 01-08-1917	Dirkje eerland, geb.Capelle a/d IJssel 11-
06-1887, overl. Apeldoorn 30-11-1958, d.v. Dirk Eerland, rijksveldwachter 
en Ingetje Mallan (hieruit nageslacht)

4. elisabeth cecilia, geb. Utrecht 11-09-1887, overl. Haarlem 23-06-1951, tr. 
Den Haag 16-03-1910 Dirk van ‘t woudt, geb. Alphen (ZH) 06-04-1882, 
rijwielhandelaar, overl. Haarlem 22-06-1941, z.v. Hendrik van ‘t Woudt en 
Aaltje van der Boon

5. Johanna Maria, geb. Utrecht 26-12-1888, kwam met haar moeder op 
17-09-1917 uit Rotterdam, woonde a/d Badhuisweg in Apeldoorn, overl. 
Apeldoorn 16-10-1917, ongehuwd

6. Levenloze zoon, geb./overl. Utrecht 11-12-1889
7. Bessel, geb. Utrecht 19-12-1890, opzichter, overl. Amsterdam 14-11-1947, 

tr. (1) Utrecht 10-07-1914 (echtsch. ald. 27-12-1935) teuntje wieman, 
geb. Nieuwer-Amstel 13-05-1890, d.v. Evert Wieman, melkslijter	en Pietro-
nella Goedhart; Bessel tr. (2) Den Haag 17-01-1936 adriana thierry, geb. 
Den Haag 25-04-1905 (Bessel heeft nageslacht)

8. Johannes evert, geb. Utrecht 16-08-1893, onderwijzer, overl. Ede 06-12-
1964, tr. Utrecht 16-08-1917 cornelia grondijs, geb. Utrecht 24-01-1892, 
overl. Ede 26-05-1968, d.v. Carel Alexander Grondijs en Johanna Cornelia 
van Gaalen (Johannes Evert heeft nageslacht)

9. Levenloze zoon, geb./overl. Utrecht 05-09-1895

VIIa
Jacob Kok, geb. Apeldoorn (Uddel) 20-11-1900, dagloner, landbouwer, 
woonde Uddelerveen 39/102, overl. Apeldoorn (Uddel?) 05-08-1980, begr. 
Elspeet, tr. Apeldoorn 16-06-1926 gijsberta Buijtenhuis, geb. Hoevelaken 
17-12-1902,  overl. Uddel 20-01-1945, begr. Elspeet, d.v. Gerrit Buijtenhuis, 
landbouwer en Adriana Gerritsen
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Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geb. Uddel 10-06-1927, overl. 21-10-1993, begr. Uddel, tr. Apel-

doorn 27-11-1947 R. van Milligen		
2. adriana, geb. Uddel 23-06-1928, tr. Nunspeet (gem. Ermelo) 15-07-1953 

M. schouten
3. gerrit, geb. Uddel 23-11-1929, volgt VIIIa 
4. Peter, geb. Uddel 18-04-1931, woonde Uddelerveen 104, overl. 17-02-

2003, begr. Uddel, tr. Nunspeet (gem. Ermelo) 08-11-1956	Jannetje 
Oudendorp, geb. Ermelo (Houtdorp) 25-12-1930, overl. Barneveld 15-01-
2010, begr. Uddel, d.v. Jacob Oudendorp en Johanna van den Brink

5. samuel, geb. Uddel 30-08-1933, overl. 01-02-2013, begr. Uddel, tr. Apel-
doorn 16-05-1957	B.M. Boeve	

6. aalt, geb. Uddel 10-06-1940, tr. Ridderkerk 21-05-1964	l. Penning

VIIb
Reijer Kok, geb. Apeldoorn (Uddel) 15-04-1905, landbouwer	a/d Molenberg-
weg 98 te Elspeet, overl. Ermelo (gem.) (mog. Elspeet) 03-07-1962, tr. Nun-
speet (gem. Ermelo) 18-07-1930 evertje Mulder, geb. Elspeet 19-08-1908, 
d.v.	Willem	Mulder,	landbouwer	en	Hannesje	Frens
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geb. Elspeet 07-04-1932, overl. ald. 19-04-1932
2. willem, geb. Elspeet 07-04-1932, tr. Ede 30-12-1953	hendrikje van la-

gen, geb. Wekerom 07-03-1932, d.v. Hendrik van Lagen en Wijnanda Pol
3. Petertje, geb. Elspeet 14-07-1935, tr. Ermelo 28-11-1956	M. van Velthui-

zen

VIIc
Jan Kok, geb. Putten (Nulde) 17-10-1895, landbouwer, overl. Putten 01-12-
1981, begr. Ermelo 04-12-1981, tr. Nunspeet (gem. Ermelo) 18-04-1918 an-
netje Vlijm, geb. Ermelo (Horst) 25-10-1897, overl. Putten 17-03-1980, begr. 
Ermelo 21-03-1980, d.v. Aart Vlijm, landbouwer en Maartje Bosch
Uit dit huwelijk:
1. geertje, geb. Putten 29-09-1918, overl. Ermelo 06-10-1918
2. geertje, geb. Putten 19-10-1919, tr. h. Verhoef 
3. hendrik, geb. Putten 05-07-1925, tr. Ooltgensplaat 18-09-1950	leentje 

Johanna de Vos, geb. ald. 19-08-1921
4. Marinus, geb. Putten 17-11-1933, meubelhandelaar, tr. Putten 22-09-1955 

gijsbertha van den Bor, geb. Putten 13-03-1933 
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VIId
evert Kok, geb. Putten (Nulde, op Dasselaar) 08-12-1898, overl. Putten 15-
02-1963, tr. Putten 01-06-1923 evertje van ‘t land, geb. Ermelo (nabij het 
dorp) 14-11-1902, overl. Putten 09-01-1987, d.v. Aart van ‘t Land, landbouwer 
en Jannetje Mulder
Uit dit huwelijk:
1. hendrik, geb. Ermelo (Telgt) 02-12-1924, overl. ald. 06-04-1972, tr. Ermelo 

13-09-1951 aaltje staal, geb. Ermelo (Veldwijk) 02-08-1928, d.v. Dirk 
Staal, landbouwer en Geertje Kok

2. Jannetje, geb. Putten 02-04-1927, tr. Ermelo 11-01-1951 hendrik Bessel-
sen, geb. Ermelo (Telgt) 14-03-1925, z.v. Dirk Besselsen,	landbouwer	en 
Cornelisje de Vries

3. aart, geb. Ermelo 26-04-1929, overl. Putten 17-02-1984, tr. 12-01-1955 
hendrientje Moshagen

4. Jacob, geb. Ermelo (Telgt) 20-01-1933, tr. Ermelo 05-02-1958	Maartje van 
Malestein, geb. Ermelo (Telgt) 19-11-1933, d.v. Heimen van Malestein, 
landbouwer	en Mina van de Pol

5. gerard, geb. Ermelo (Telgt) 07-11-1934, tr. Ermelo 03-04-1957 Jannetje 
Ruitenberg, geb. Ermelo (Telgt) 08-01-1935, d.v. Dirk Ruitenberg, land-
bouwer	en Heintje de Vries

6. evertje, geb. Putten 19-09-1936, tr. Ermelo 18-07-1962 willem Frederik 
van nieuwenhuizen, geb. Putten 17-11-1939, z.v. Gerrit van Nieuwenhui-
zen en Aaltje Mouw

7. Klaasje, geb. Putten 03-01-1939, tr. 03-01-1962 alexander gerhard 
Brouwer, geb. Ermelo (Horst) 18-01-1936, z.v. Gerrit Brouwer,	mattenma-
ker en Bertha van Loo

8. Maria, geb. Putten 20-06-1940, tr. 18-05-1960 g. van de Kamp, geb. Put-
ten 07-08-1939

VIIe
Jacob Kok, geb. Putten (Nulde) 07-02-1904, landbouwer, overl. Ermelo 
(Telgt) 27-06-1987, tr. Ermelo 24-04-1930 willempje Vlijm, geb. Ermelo 
(Telgt) 16-08-1909, d.v. Aart Vlijm, landbouwer en Maartje Bosch
Uit dit huwelijk:
1. wouter, geb. Ermelo (Telgt) 24-09-1930, tr.	J.a. van Panhuis
2. aart, geb. Ermelo (Telgt) 19-10-1935, tr. g.h. admiraal
3. willem, geb. Ermelo (Telgt) 08-03-1942, tr. J. nijboer

VIIIa
gerrit Kok, geb. Apeldoorn (Uddel) 23-11-1929, landbouwer, bosarbeider, 
woonde in het Uddelerveen, overl. Uddel 21-10-1969, tr. Apeldoorn 10-04-
1952 hendrikje Boeve, geb. Uddel (Uddelerveen) 27-06-1929, d.v. Geurt 
Boeve,	landbouwer	en	Fennetje	Bronkhorst	



50 - Vereniging Veluwse Geslachten

Uit dit huwelijk:
1. Jacob, geb. Uddel 29-03-1954
2. geurt, geb. Uddel 28-04-1955
3. gijsberta, geb. Uddel 14-03-1958
4. Ferdinand, geb. Uddel 07-07-1960
5. gerrit, geb. Uddel 04-09-1962
6. hendrik, geb. Uddel 18-11-1963
7. adriana, geb. Uddel 30-12-1964
8. Johan, geb. Uddel 24-03-1966
9. Peter, geb. Uddel 24-08-1967
10.	Bertus, geb. Harderwijk 03-03-1969

Uddelermeer 
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Dodelijke primeur voor vrouw Jan Brummelkamp 
door: Jan Dolleman, Ugchelen, lidnr.1935, jan2@dolleman.net

Op 15 juni 1812 werden op de Nieuwmarkt in Amsterdam onder grote belang-
stelling de 37-jarige Hester Rebekka Nepping en haar 2 ‘partners in crime’ met 
de guillotine om het leven gebracht. Het was de eerste keer dat de guillotine, 
na	de	invoering	ervan	tijdens	Franse	Revolutie,	in	Amsterdam	werd	gebruikt.	
Hester was veroordeeld voor tweevoudige moord, o.a. op haar man Jan 
Brummelkamp.

Wat vooraf ging. 
Jan Brummelkamp werd in 1763 geboren te Loenen (Gld), als 4e van de 12 
kinderen van het echtpaar J(oh)an Brummelkamp en Elisabeth de Goejen (in 
navolgende parenteel I.4 / II.2). Hun voorouders woonden al generaties lang 
op de Veluwe, vooral in de omgeving van Vaassen. Opvallend bij dit Veluws 
gezin is dat: 
-   alle 12 kinderen tenminste éénmaal getrouwd zijn, waarvan de meeste in 

Amsterdam. 
-  drie kinderen trouwen met evenzoveel kinderen uit één ander gezin.
-  de zonen in Amsterdam in de tabakshandel de kost verdienden.

De guillotine op de Nieuwmarkt, tekening Gerrit Lamberts (1812)



52 - Vereniging Veluwse Geslachten

Waarom de meeste kinderen van dit gezin naar Amsterdam trokken is niet 
duidelijk. In Amsterdam komt de naam Brummelkamp al vanaf ca. 1700 voor, 
en vader J(oh)an ondertrouwde voor zijn 1e huwelijk in 1752 in Amsterdam, en 
vertrok met zijn vrouw kort na hun huwelijk weer ‘derwaarts’. Mogelijk is er dus 
sprake van een (verre?) familierelatie en ligt hierin de sleutel voor een ver-
klaring. Ook zoon Jan kwam in Amsterdam terecht. Hij trouwde daar in 1794 
met de 19-jarige Hester Rebecca Nepping. Jan en Hester kregen 7 kinderen, 
waarvan er 2 jong overleden.

Het huwelijk van Jan en Hester was van het begin af aan niet gelukkig   ge-
weest, zo was Hester verkwistend en ook overspelig, en Jan misschien 
daardoor drankzuchtig. Waarschijnlijk mede daardoor draaide zijn tabaks-
zaak in Amsterdam al gauw met verlies en maakte hij schulden. Na verloop 
van tijd moesten Jan en Hester daarom Amsterdam verlaten en leidden ze 
in verschillende plaatsen een armoedig bestaan. Via Loenen a/d Vecht en 
Hilversum kwamen ze in 1805 in Hall (Eerbeek) terecht, waar ze beiden op 
een papiermolen werkten. In 1808 kreeg Hester een mooie erfenis van een 
tante: een huis in Wijk bij Duurstede, fl. 5000 in contan-
ten en enkele landerijen. Ze verhuisden naar Wijk bij 
Duurstede en met het geld kocht Jan daar een papier-
ververij. Daar ging het even goed, maar door de voort-
durende spilzucht van Hester raakte de erfenis echter al 
spoedig op en raakte Jan ook weer aan de drank. Om 
de financiële situatie te verbeteren besloten ze in 1810 
om kostgangers in huis te nemen. Dat werd het al wat 
oudere echtpaar Beerenburg-Vinjole, 83 en 67 jaar oud. 
Notarieel werd vastgelegd dat de Brummelkamps de 
familie Beerenburg tegen een vergoeding van fl. 3000 
tot aan hun dood zouden onderhouden; mocht één van 
hen overlijden, dan zouden de Brummelkamps ook een 
uitkering krijgen. Voor de verzorging van de kostgangers 
werd ook een dienstmeisje in huis genomen. 
Mevrouw Beerenburg ontpopte zich al gauw als een 
zeer vervelende en lastige kostgangster, altijd ontevre-
den en humeurig. Met name de dienstmeisjes hadden veel met haar te stellen. 
Niet duidelijk is geworden wie daartoe het initiatief heeft genomen, maar op 2 
sept. 1811 kocht het dienstmeisje Adriana van Rijswijk bij de plaatselijke apo-
theek rattengif. Later die dag werd het gif aan de kostgangster met ‘succes’ 
toegediend. Zij overleed op 3 sept. 
Kort daarna kwam Johannes Nepping, de vader van Hester, in huis. Deze was 
zwak en ziekelijk. Hij stierf toch nog plotseling op 8 nov. 1811.
Ondertussen wilde Hester al een tijdje van haar man Jan af. Ze had al enige 
tijd een min of meer openlijke relatie met overbuurman Gerrit Verkerk, een 

Hester Rebecca 
Nepping
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bode op het stadhuis. Een scheiding was voor Hester door hun financiële 
situatie echter te duur, waarop haar minnaar gesuggereerd zou hebben om 
rattenkruid te gebruiken. Een eerste poging mislukte omdat Jan de jenever 
waarin Hester het vergif had gedaan, niet vond smaken en weggegooid had. 
De volgende dag deed zij samen met het dienstmeisje het vergif in Jan’s 
avondeten, wat zijn ‘galgenmaal’ zou worden. Jan stierf na hevige misselijk-
heid en zware pijnen op 11 nov. 1811, maar 3 dagen na zijn schoonvader.

Deze derde min of meer plotselinge dood in huize Brummelkamp in 2 maan-
den tijd, wekte de nodige argwaan, reden waarom de rechter na Jan’s dood 
een nader onderzoek liet instellen naar zijn overlijden. Voor dit onderzoek 
werden z’n maagsappen onderzocht door de lokale chirurgijn en apotheker, 
en later voor de zekerheid ook nog door een professor in Utrecht. Algemene 
conclusie was dat vergiftiging door arsenicum de doodsoorzaak was. Daarna 
werden ook de lichamen van mevrouw Beerenburg en Johannes Nepping 
voor nader onderzoek opgegraven, in beide gevallen met dezelfde conclusie.
Hester, haar minnaar en het dienstmeisje werden daarop gearresteerd en 
naar Amersfoort afgevoerd. Later werden de vrouwen en Verkerk opgesloten 
in het spinhuis resp. het rasphuis in Amsterdam. Hester en het dienstmeisje 
werden uiteindelijk beiden ter dood veroordeeld voor moord op mevrouw Bee-
renburg en Jan Brummelkamp, en dus niet voor die op Hester’s vader. Gerrit 
Verkerk werd ook ter dood veroordeeld voor medeplichtigheid. Direct nadat 
het hoger beroep bij het hof van cassatie in Parijs was verworpen, werden de 
executies op 15 juni 1812 voltrokken.
 
Parenteel van J(oh)an Brummelkamp

I.1 J(oh)an Brummelkamp, ged. Vaassen ca. 1723, custos/ schoolmeester te 
Loenen (1761-1782)1, overl. Loenen? tussen 1782 en 1792, z.v. Dirk (Wij-
ers) Brummelkamp en mog. Hermina Jans?, (o)tr. (1) Amsterdam /Harder-
wijk 14/16-07-1752 Zeijna ernesteijna van den clooster, ged. Harderwijk 
06-06-1718, overl. vóór 1758, d.v. Zeno Ernst van den Clooster en Helena 
Geertruijd van den Clooster, tr. (2) Vaassen 01-03-1758 elisabeth de goe-
jen, ged. Vaassen 10-05-1733, overl. ald. 08-04-1816, d.v. Jan de Goejen 
en Geertje Vos.

 Uit het eerste huwelijk geen kinderen bekend.
 Uit het tweede huwelijk:
	 1. hermina Brummelkamp, ged. Vaassen 12-11-1758, overl. Amsterdam 

09-04-1805, tr. Hillegom 24-03-1793 gijsbert spaan, geb. Est (Est en 
Opijnen) vóór 1770, overl. ? vóór 1836.

1 er is een concept-aanstellingsakte van 22-10-1770 voor zijn benoeming tot custos 
en schoolmeester tot Vaassen, maar die is kennelijk nooit geëffectueerd …..
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2. geertruijd Brummelkamp, ged. Vaassen 07-04-1760, overl. Amster-
dam 08-02-1830, tr. Amsterdam 19-04-1782	gerrit van tupbergen (ook 
T(e)ubergen), geb. Uelsen (Dtl.) ??, overl. Amsterdam 27-10-1802.

3. gezina Brummelkamp	(volg II.1)
4. Jan Brummelkamp, ged. Loenen 03-04-1763 (volg II.2)
5. Dirk Brummelkamp, ged. Loenen 11-11-1764, tabaksslijter (1804-1812), 

overl. Amsterdam 21-12-1842, tr. (1) Amsterdam 09-07-1795 gerharda 
van den Brink, ged. Vaassen 19-10-1749, overl. Amsterdam 16-12-1799, 
tr. (2) Amsterdam 25-05-1804 Beletje (Belitien) van thiel, ged. Amsterdam 
31-10-1767, overl. ald. 21-04-1844, wed. van Anthonie Ribbius.

6. Johannes Brummelkamp, ged. Loenen 06-04-1766, grondeigenaar 
(1823), overl. Arnhem 25-11-1849, tr. (1) Amsterdam 24-03-1797 alida 
Burk, ged. Amsterdam 29-01-1772, overl. ald. 24-03-1802, d.v. Dirk Burk 
en Jannetje Donk, tr. (2) Amsterdam 08-10-1802 hermina antonia Bes-
sem, ged. Vollenhove 10-03-1782, overl. Amsterdam 09-12-1805, tr. (3) 
Elburg 28-09-1806 anna hendrietta hes(se)ling, geb. Hattem ca. 1772, 
overl. Schiedam 10-09-1841.

7. trijntje Brummelkamp, ged. Loenen 01-05-1768, overl. Amsterdam 
13-12-1826, tr. Amsterdam 25-04-1792 gerrit Pelser, ged. Amsterdam 
27-09-1767, overl. ald. 15-08-1818.

8. Johanna Brummelkamp (volg II.3) 
9. aertjen Brummelkamp, geb. Loenen 09-11-1772, overl. Amsterdam 

14-04-1814, tr. (1) Amsterdam 01-10-1802	Johannes Floris scheffer,	
geb. Padang?/Kaap de Goede Hoop?2 ca.1777, tabaksslijter (1812), overl. 
Amsterdam 03-01-1812, tr. (2) Amsterdam 11-05-1813 Pieter Burk, ged. 
Amsterdam 23-11-1783, overl. ald. 17-12-1856,	z.v. Dirk Burk en Jannetje 
Donk. Pieter hertr. (1) Amersfoort 10-04-1815 Anna Everarda Puijk, geb. 
Amersfoort 16-03-1783, overl. Amsterdam 01-08-1816, hertr. (2) Amster-
dam 31-10-1821 Elisabeth de Veer, ged. Amsterdam 26-04-1795, overl. 
Amsterdam? nà 1856.

10. willem Brummelkamp, geb. Loenen 17-12-1774, overl. Amsterdam 
26-04-1808, tr. Amsterdam 13-07-1804 neeltje Burk, ged. Amsterdam 
24-08-1774, overl. ald. 11-11-1850, d.v. Dirk Burk en Jannetje Donk. Neel-
tje hertr. Amsterdam 29-11-1817 Gerd (Gerrit) Bruns (Broens), geb. Gan-
derkesee (Hertogdom Oldenburg) ca. 1760, wed. van Jannetje Lutjes.

11.	henrica Brummelkamp, geb. Loenen 29-06-1777, overl. Amsterdam 
19-12-1824, tr. Amsterdam 01-06-1798 christiaan Koopman, ged. Am-
sterdam 12-01-1766, papierkoper (1826), overl. ald. 09-11-1826.

2 NB: bij huw. vermeld: Padang (Ned-OI),bij ovl. vermeld: Kaap de Goede Hoop
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12.	elias Brummelkamp, geb. Loenen 15-01-1780, winkelier in tabak (1826), 
overl. Amsterdam 10-05-1826, tr. (1) Amsterdam 11-04-1806 neeltje Donk,	
ged. Amsterdam 09-03-1778, overl. ald. 29-12-1808, tr. (2) Amsterdam 
16-06-1809	christina egbrinkhoff, geb. Amsterdam 03-03-1782, overl. 
ald. 26-05-1845.	Christina hertr. ald. 21-03-1827 Dirk Houthuijsen, ged. Am-
sterdam 14-01-1761, wed. van Catrina Anker.

II.1 gezina Brummelkamp, ged. Loenen 13-12-1761, overl. Harder-
wijk 22-12-1820, tr. Harderwijk 18-05-1786 gerrit gerritsen,	visser 
(1826-1848), ged. ??, overl. Harderwijk 31-12-1805.

 Uit dit huwelijk:
 1. gerrit, ged. Harderwijk 21-06-1787, visser(sknecht) 1811-1820), overl. 

ald. 05-02-1848, tr. (1) Harderwijk 08-11-1811 Johanna gesina Plan-
cius, geb. Harderwijk 27-02-1790, overl. ald. 01-08-1818, tr. (2) Harder-
wijk 11-08-1820 hendrina Bolder, geb. Harderwijk 12-04-1790, overl. 
ald. 18-02-1875.

 2. elizabeth, geb. Harderwijk, 13-04-1790, overl. ald. 08-05-1850, tr. 
Harderwijk 19-05-1820	Jan Petersen	(ook: van ‘t Pat), geb. Harderwijk 
05-02-1792, daghuurder (1820,1858), tuinman (1850), overl. ald. 03-05-
1858.

 3. Jannetje, geb. Harderwijk 26-04-1793, overl. ald. 17-10-1830, onge-
huwd.

 4. neeltje, geb. Harderwijk 28-12-1797, overl. ald. 31-08-1869, tr. Harder-
wijk 05-02-1819 willem Petersen (ook: van ‘t Pad), ged. Harderwijk 
27-04-1799, tuinman (1819), landbouwer (1874), overl. ald. 12-12-1874.

 5. cornelia, geb. Harderwijk 19-01-1802, overl. ??, tr. Harderwijk 14-
12-1826 cornelis van schoordijk, ged. Rijswijk (Gld.) 04-10-1792, 
daghuurder (1826), overl. ??, wettiging 2 kinderen.

II.2 Jan Brummelkamp, ged. Loenen 03-04-1763, (tabaks)winkelier, overl. 
Wijk bij Duurstede 11-11-1811, tr. Amsterdam 04-04-1794 hester Rebecca 
nepping, ged. Amsterdam 09-10-1774, papiercouleurster, overl. ald. 
15-06-1812, d.v. Johannes Nepping en Cornelia Schram.

 Uit dit huwelijk:
	 1. Johannis Brummelkamp, ged. (NH) Amsterdam 27-02-1795, overl. 

ald. 12-08-1795.
 2. Johannes (Jan) Brummelkamp, ged. Amsterdam 27-05-1796, papier-

verver (1814), overl. Wijk bij Duurstede 31-08-1814.
 3. cornelija Rebecka Brummelkamp, ged. Amsterdam 05-06-1797, 

overl. ald. 08-11-1804.
 4. Jacobus cornelis Brummelkamp, geb. Amsterdam 14-09-1798, overl. 

Utrecht 11-02-1831.
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 5. hendrik Brummelkamp, geb. Amsterdam 03-10-1799,	fuselier bij 3e 
Bat. 11e Afd. Nationale Infanterie (1814), overl. Tonden (Brummen) 
20-01-1820.

 6. hester elizabeth Brummelkamp, ged. Hilversum 21-06-1801, overl. 
Vollenhove 26-06-1840, tr. Stad Vollenhove 11-06-1830	Peter edelen-
bos, geb. Vollenhove 12-09-1802,	kleermaker (1830-1864), overl. Stad 
Vollenhove 21-07-1864, z.v. Roelof Edelenbos & Roelofje Talen.

 7.	 elizabeth catharina Brummelkamp, geb. Hilversum 04-10-1804, 
overl. Amsterdam 01-10-1838, tr. Amsterdam 29-07-1829 gerrit Jan 
van nes, geb. Amsterdam 28-08-1807, timmerman (sknecht) (1829-
1872), overl. Amsterdam? tussen 1872 en 1876,	z.v. Egbert Willem van 
Nes & Maria Gesina Enkelaar.

II.3 Johanna Brummelkamp, ged. Loenen 25-04-1770, overl. Vaassen (Epe) 
23-05-1840, tr. Vaassen 14-04-1800 Johannes langen, ged. Apeldoorn 
06-05-1770, overl. Vaassen 22-11-1806.

 Uit dit huwelijk:
 1. nn, geb./overl. Vaassen 12-05-1801.
 2. elizabeth, geb. Vaassen 08-04-1802, overl. Vaassen (Epe) 04-03-1851, 

tr. Epe 29-04-1826 henricus Dijkgraaf de hesse, geb. Vaassen 28-01-
1796,	schoenmaker 1826-1836, overl. Vaassen (Epe) 14-06-1836.

 3. gerrit, geb. Vaassen 05-10-1803,	broodbakker (1830-1843), overl. Epe 
20-08-1882, tr. Epe 18-12-1830 lubbigjen Pannekoek, geb. Epe 28-
12-1806, overl. Epe 27-11-1869.

 4. Johannes scheffer, geb. Vaassen 02-12-1805, overl. Vaassen (Epe) 
12-08-1857, ongehuwd.

Bronnen:
- Wikipedia
- resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Nepping
- Vereniging Oud-Utrecht, 1998/nr.5 /bl.124 e.v.
- Stadsarchief Amsterdam
- Gelders Archief
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hoe zoek je in het rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom? 
(vervolg)
door: Evert de Jonge, lidnr. 3, e-mail: evert55jonge@hetnet.nl

In de vorige aflevering behandelde ik het zoeken naar en in de gerichtssig-
naten. Deze aflevering handelt het over civiele processen. We starten halver-
wege de instructies van de vorige aflevering namelijk bij:

Indien u op 2.1 civiele Rechtspraak	klikt krijgt u het volgende overzicht:
(Slechts voor een deel weergegeven)

Onder andere ziet u:
“Geregistreerde processen” van Veluwe en Veluwezoom, 1604-1786. 83 delen 
N.B. Hierin zijn afgeschreven de door partijen overgelegde documenten. Sluit 
aan bij inv.nrs. 54-75.

Klik hierop:
Toon details van deze beschrijving

82 1604-1605	
N.B. Deel A. 

82a	1605 

83	1605-1607	
N.B. Deel	B.	

84	1604-1609	
N.B. Deel	C.	

Enzovoorts,

Als voorbeeld nemen we een proces uit invnr. 144 (1722-1726) , na het aan-
klikken verschijnt een overzicht van de aanwezige processen in beeld:

Toon details van deze beschrijving (506 bestanden)

Gerrit Brouwer contra Aleyda Nylandt, wed. van den scholtis Gerhard Daen-
dels; 
Thonis Pluym contra Hester Otten, wed. van Johan Spoltman; 
Lambert Jansen, nom. ux. Everdina Roelofs contra Gerrit Hennevelt, nom. ux. 
Aeltjen Jacobs; 
Jacob ten Brinck c.s., erfgenamen van Clara Warnincks, wed. Haack contra 
Jacob Boerboom. 
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Indien u daarna klikt op Toon details van deze beschrijving (506 bestanden) 
verschijnt in beeld:
______________________________________________________________
_____________
0203 ORA Veluwe en Veluwezoom 
Inventaris

2. Drostambt van Veluwe en Richterambt van Veluwezoom

2.1. Civiele Rechtspraak
	
“geregistreerde processen” van Veluwe en Veluwezoom, 1604-1786. 83 
delen 
N.B. hierin zijn afgeschreven de door partijen overgelegde documenten. 
sluit aan bij inv.nrs. 54-75.

144 1722-1726 

laatste wijziging 24-07-2015, 

1 gedigitaliseerd, 

totaal	506	bestanden	(DUS	506	AFBEELDINGEN)

LET OP: wat in dit voorbeeld niet afgebeeld wordt zijn de beelden van het 
originele archiefstuk. Uiteraard ziet u dat wel op het internet. Dan zult u ook 
een hokje met cijfer 1 zien. Om te zoeken kunt u hier een willekeurig nummer 
tussen 1 en 506 ingeven, maar het is ook mogelijk met de pijl rechts van de 
beelden verder te zoeken.

We gaan echter het proces tussen	Lambert Jansen, nom. ux. Everdina Roe-
lofs contra Gerrit Hennevelt, nom. ux. Aeltjen Jacobs bekijken. Dat proces 
start op opname 152 (dat staat weliswaar nergens aangegeven, maar heb ik 
uiteraard voor mijn artikel opgezocht). Dus vullen we dat in. Daarna volgt de 
volgende aanhef (verkort weergegeven): 
”Receptium (anders gezegd de aanspraak) den 24 sept. 1724.  Aanspraak in 
het gericht te Epe door Dr. H.H. Otters namens Lammert Jansen getrouwd 
met Everdina Roelofs, als erfgenaam van Gerrit Roelofs, aanleggers (eisende 
partij), contra Gerrity Hennevelts nomini uxore (gehuwd met en namens) Ael-
tjen Jacobs, verweerders.”
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In de volgende afbeeldingen lezen we (kort weergegeven) dat de aanleggers 
vrouw Everdina de enige zuster was van Gerrit Roelofs en zijn enige (univer-
sele) erfgenaam. Broer Gerrit was getrouwd met Aeltje Jacobs. Zij hadden hu-
welijkse voorwaarden opgericht. Echter na Gerrits overlijden hertrouwde Aeltje 
met Hennevelt, dus is - aldus aanleggers - de huwelijkse tucht (het vruchtge-
bruik) vervallen. In de boedel werd een weide, De Bardenbrink, gelegen in 
Oene, gebruikt. De aanleggers hebben gewacht tot Aeltje de weide overgaf, 
maar dat is niet gebeurd.
Daarna volgt de nodige verwijzing naar wetsartikelen. De advocaat van de 
aanleggers verwijst in zijn betoog naar de nodige bijlagen, die onmiddellijk na 
de aanklacht volgen. Zo is er onder andere een bewijs (B) dat Dr. Otters de 
volmacht is van de aanleggers, onder C het huwelijkscontract van 31-7-1722, 
dat getekend werd door getuigen (o.a. een zwager, vader van de bruid en 
haar broer), onder D een inventaris van de boedel aanwezig na het overlijden 
van Gerrit Roelofs, onder E een kopie van zijn testamentaire bepalingen (te 
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Olst opgemaakt, 7-12-1724). Daarna volgen nog kopieën van gerechtelijke 
acties die gepleegd werden om Den Bardenbrinck in bezit te nemen. Op fiche 
163 volgt het antwoord (verweer) van de verweerders. Hun advocaat is Dr. 
N. van Hamel. En zoals het hoort ontkennen zij de aanspraak met als ver-
weer dat de voormalige partners in Welsum, kerspel Olst, provincie Overijssel 
woonden en dus is het Landrecht van die provincie van toepassing. Echter 
ook de Veluwe kent levenslang tuchtgebruik, indien dat nader is bepaald, 
zoals in dit geval in 1724. 

Er zijn daarna nog andere rechtshandelingen geweest, die als bijlagen N1 en 
verder te vinden zijn, waaronder nog een inventaris die in 1725 overgegeven 
werd aan aanleggers. Ook blijkt dat Aeltje al in 1726 hertrouwd was met Hen-
nevelt.

Op fiche 182 volgt het repliek (268 artikelen) en op fiche 220 het dupliek van 
de verweerders (319 artikelen).
Op fiche 271 volgt een kort overzicht, dat verwarrend is, maar eindigt met de 
uitspraak dat er een ‘kwade inleiding’ in de ontruiming heeft plaats gevonden, 
dus ontvankelijk.
Daarna gaat  het proces op fiche 273 weer verder met een betoog van Dr. Ot-
ters (45 artikelen) dat eindigt met een aantekening van de gerichtsschrijver dat 
het proces compleet is.

Wie won er? De sententie (vonnis) werd niet in 1724 geregistreerd in het 
gerichtsboek over de periode 1722-1725 (invnr. 342). Mogelijk kwam men tot 
een vergelijk, maar wellicht werd de sententie niet geregistreerd.

samenvatting

Voor een genealoog kan een proces interessant zijn, zeker als het om een 
familiezaak, zoals een erfenis, gaat. Het kan inzicht geven over verwantschap, 
afstamming, voogdij en bezit. Ook een proces tussen niet-verwanten kan inte-
ressant zijn, zeker als het handelt over onroerend goed.
In het hier behandelde proces is de kopie van de huwelijkse voorwaarden 
belangrijk voor het vaststellen van afstamming: een zwager, een vader en een 
broer worden genoemd. In andere processen kan het recht op bezit (land, 
boerderijen) via oudere stukken aan de orde zijn. Soms zijn eeuwenoude 
bewijsstukken los van het proces in de collectie charters bewaard (wordt in 
de  inventaris aangegeven). Ook kunnen in processen getuigenverklaringen 
van buren of (oud-)inwoners gegevens leveren, meestal onder vermelding van 
leeftijd en hun woonplaats.

Ik sluit hiermee mijn reeks over het RAV af. Hierna zal ik een ander interes-
sant archief onder de loep nemen.
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“Onechte” ouders!?
door: Martin Wilbrink, lidnr. 1864; e-mail: wilbrinkm@gmail.com

In aansluiting op de bijdrage van de heer J. Dolleman (“Tweemaal overle-
den!?” in VG 2016-3) nog een bizar voorbeeld van een fout in een acte van 
de Burgerlijke Stand. Het betreft Maria Jansen, geboren op 1 maart 1830 te 
Voorst als dochter van Jan Peter Jansen en Gerritje Kastelein. Bij het aanvul-
len van mijn kwartierstaten, kwam ik erachter dat ik haar overlijdensdatum nog 
miste. Enig zoeken op internet bracht haar overlijdensacte boven water. Ze 
blijkt op 18 februari 1902 te Lieren (Apeldoorn) overleden te zijn (zie figuur 1).

Figuur 1 - Acte van overlijden van Maria Jansen op 18 februari 1902, opgemaakt in de 
gem. Apeldoorn.

Haar leeftijd, zoals in de overlijdensacte aangegeven, is juist. Ze is, zoals in 
de onderstaande geboorteacte te lezen is, geboren op 1 maart 1830 te Voorst.
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Figuur 2 - Acte van geboorte van Maria Jansen op 1 maart 1830, opgemaakt in de 
gem. Voorst.

Wat ik nog niet wist is dat ze na het overlijden van haar eerste man, Jan Wil-
brink, is hertrouwd met Albert Jochems, zoals blijkt uit bovenstaande overlijde-
nacte. Voor de volledigheid heb ik haar tweede huwelijk ook opgezocht. Wie 
schetst mijn verbazing als blijkt dat bij haar tweede huwelijk haar achternaam 
nu ineens Janssen met dubbel “s” wordt geschreven en ook een totaal ander 
ouderpaar als haar ouders opgevoerd wordt, namelijk: Wien Janssen (ook met 
dubbel s!) en Jannetje van den Brink.
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Figuur 3 - Huwelijksacte van Albert Jochems en Maria Janssen, opgemaakt in de gem. 
Apeldoorn op 6 juli 1878

Er lijkt echter weinig twijfel te bestaan over de juistheid van de acte. Er staat 
duidelijk in dat ze weduwe is van Jan Wilbrink (wat overeenstemt met de ge-
gevens in haar overlijdensacte) en in de huwelijksbijlage zit een uittreksel van 
het overlijden van Jan Wilbrink (zie figuur 4).
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Figuur 4 - Uittreksel uit het overlijdensregister van de gem. Apeldoorn m.b.t. Jan Wil-
brink, aldaar afgegeven op 7 juni 1878

 Alleen haar leeftijd is niet correct. Ze is namelijk nog 48, in plaats van 49 
zoals aangeven in de huwelijksacte. Dit is iets wat veel voorkomt, zeker in 
vroegere aktes. 
Dan maar eens op zoek naar het geboorte extract van Maria Jans(s)en in de 
huwelijks bijlagen, mogelijk biedt dat meer duidelijkheid. In de huwelijksbijlage 
zit inderdaad keurig een geboorteacte van de genoemde Maria Janssen (met 
dubbel s) en inderdaad de dochter van Wien Janssen en Jannetje van den 
Brink! 
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Figuur 5 - Uittreksel uit het geboorteregister van de gem. Apeldoorn m.b.t. Maria Jans-
sen, afgegeven aldaar op 7 juni 1878

Dan maar eens op zoek naar de genoemde Maria Janssen, dochter van Wien 
Janssen en Jannetje van den Brink. Zij blijkt inderdaad te bestaan, dit is haar 
geboorteacte:
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Figuur 6 - Acte van geboorte van Maria Janssen op 3 april 1829, opgemaakt in de 
gem. Apeldoorn.

Ook blijken de Maria Jansen (met één ’s) en de Maria Janssen (met twee s- 
en) nog geen jaar in leeftijd te verschillen.
Wat is er met de Maria Janssen de dochter van Wien Janssen gebeurd? Is zij 
misschien ook gehuwd? Inderdaad, ze blijkt op 9 november 1863 te Buurmal-
sen gehuwd te zijn met Jacob van Doorn (zie figuur 7). En als ouders worden 
weer keurig genoemd Wien Janssen en Jannetjen van den Brink.
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Figuur 7 - Huwelijksacte van Jacob van Doorn en Maria Janssen, opgemaakt in de 
gem. Buurmalsen op 9 november 1863

Terug naar Maria Jansen (voor mij de echte), hoe heeft dit nu kunnen ge-
beuren? Dat er in geval van dezelfde voor- en achternaam een niet juiste 
geboorteacte is opgenomen is natuurlijk denkbaar, maar hoe kan het dat 
niemand dit heeft opgemerkt? De  ambtenaar is consequent, hij gebruikt in 
deze huwelijksacte de naam Janssen (met dubbel s) zoals hij waarschijnlijk in 
het extract van de geboorteacte van de bruid gelezen heeft. Ik weet niet hoe 
de aanvraag voor afschriften van geboorte- en eventuele overlijdensaangiften 
vroeger verliep. Moest het aanstaande echtpaar dit zelf verzorgen of regelde 
de gemeente, waar ze zouden huwen, dit? Mogelijk weet iemand dit?
Als het aanstaande echtpaar dit zelf moest regelen, hebben ze deze afschrif-
ten ook gezien en hadden ze (mits ze konden lezen) deze fout kunnen opmer-
ken. Zo niet, dan hebben ze, met de getuigen(!) deze fout toch gehoord tijdens 
het voorlezen van de huwelijksacte??
Zou het zo kunnen zijn, dat iedereen dit wel gehoord heeft, maar zijn of haar 
mond gehouden heeft, omdat daardoor het hele feest niet door zou kunnen 
gaan? Grote kans natuurlijk dat een rechtschapen huwelijksambtenaar, de 
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hele plechtigheid zou afblazen, als hij dit  in de gaten zou krijgen. Misschien 
vergezocht, maar het zou mogelijk zijn dat iemand het wel opgemerkt heeft, 
maar de betreffende ambtenaar gezegd heeft, “mijn naam is haas, ik weet 
nergens van”, we gaan gewoon verder? Overigens zijn bij beide huwelijken 
van Maria Jansen (met één s), geen van de wederzijdse ouders voor zover 
nog levend, getuige. De vraag is dus, zeker bij het tweede huwelijk (wat vaak 
een formaliteit was) of ze daarbij aanwezig waren. Wat dit geval nog vreemder 
maakt, is dat het aanstaande echtpaar elkaar vrijwel zeker vanuit de familie 
kende. Het tweede huwelijk van Maria Jansen met Albert Jochems was in 
de familie. Albert Jochems was namelijk een zoon van Maria Wilbrink(1821-
1878), gehuwd met Albert Jochems (1847-1883). Deze genoemde Maria 
Wilbrink was een volle zuster van Maria Jansen’s eerste man, Jan Wilbrink. 
De overleden Jan Wilbrink, was dus een oom van Albert Jochems.
Om alle verwisselingen uit te sluiten heb ik ook de overlijdensacte van Maria 
Janssen nog opgezocht ( zie figuur 8). En, het zal niet waar wezen, er komt 
weer een Wilbrink om de hoek kijken. In dit geval in de vorm van een getuige, 
Peter Wilbrink, gemeenteveldwachter. Overigens is deze Peter Wilbrink niet 
aantoonbaar verwant met de familie Wilbrink uit Beekbergen. Hij stamt af 
van familie Wilbrink uit de Achterhoek. Puur toevallig komt hij hier voor, wel 
heel grappig. En, het zal niet waar wezen, er komt weer een Wilbrink om de 
hoek kijken. In dit geval in de vorm van een getuige, genaamd Peter Wilbrink, 
gemeenteveldwachter. Overigens is deze Peter Wilbrink aantoonbaar niet ver-
want met de familie Wilbrink uit Beekbergen. Hij stamt af van familie Wilbrink 
uit de Achterhoek. Puur toevallig komt hij hier voor, wel heel grappig.
De vraag waar het hier mis ging, zou enigszins duidelijk kunnen worden als 
iemand zou weten hoe de voorbereidingen voor het huwelijk toen verliepen. 
Er wordt aangifte gedaan van een voorgenomen huwelijk. Daarbij gaat het 
aanstaande echtpaar naar de gemeente. Dan zal er waarschijnlijk gevraagd 
worden naar de namen van de betreffende ouders, of ze nog leven en waar 
de bruid en bruidegom geboren zijn. Dan gaat er in de loop van de tijd een 
bode op pad om de betreffende actes op te halen. Mogelijk heeft de bode bij 
het ophalen van de geboorteacte van de bruidegom (die in Apeldoorn geboren 
was) daar ook gevraagd om de geboorteacte van Maria Jansen in plaats van 
naar Voorst te gaan om daar haar geboorteacte op te vragen. Daarbij zou mo-
gelijk de geboorteacte van de “andere” Maria Janssen gelicht kunnen zijn. Het 
blijft gissen hoe het gegaan is, maar bizar is het. Is iemand ooit iets soortge-
lijks tegengekomen?
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