
 

Triest, van  
 

 

Mogelijke voorouders: 

Claes Jansz van Triest genoemd als tijnsgenoot in Rhenen. (RHC ZOU, arch.nr. 152, inv.nr. 

744a; 03-09-1457). 

 

Steven van Veen, schout. en Tyman Jans, Jan Brant en Henrick Pyl, schepenen van 

Amersfoort oorkonden, dat Margariet Gerrit Soest overgedragen heeft aan Merrijchen Claes 

dochter van Triest de eigendom van een hof op de Glashorst, nu in gebruik bij de zusters van 

Sint Barbara, aan de ene kant begrensd door het Barbaraklooster en aan de andere kant door 

Hille van Westrenen met haar kinderen. [EA, arch.nr. 0001.02, inv.nr. 447; 04-02-1461). 

 

Jan Hubertsz van Triest x Sanna Taetsen: 

Jan van Tryst Hubertzoen als zackwolt Frederick Taetze als burge hebben belyt Henric van 

Scayck ende sculdich te wesen 40 rynsgulden current mit voirwerden dat Jan voirscreven dese 

gelden onderhouden mach als midwynter coemt 3 jair lanck ende geven dair Henric 

voirscreven of te reynten 2 rynsguldens des jairs te betalen jairlix op midwynter ende teynden 

dese jaeren voirscreven so sal men Henric voirscreven dese voirscreven 40 rynsguldens 

betalen mit die verscenen onbetaelde reynten. Jan van Tryst voirscreven heeft belyt Frederick 

voirscreven van dese voirscreven 40 rynsguldens te vryen ende te quyten ende wairt zaick dat 

hem dair gebreck in geviel sal hy verhalen moegen aen alsulc goet Jan voirscreven heeft of 

crygen mach oick wairse gelegen moegen wesen. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-1; 09-06-

1486) 

Jan van Tryest ende Zanna syn wyf Wouter van Royen ende Geertruyt syn wyf hebben te 

goede gescouden Willam van Byler ende Griet syn wyf sulc recht ende toeseggen sy hebben 

moegen aen enen hofstede gelegen in Trysgensstraet dair Willam voirscreven aen deen syde 

ende Aernt van Geyn Aerntsoen aen dander naest gelegen syn. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 

436-1; 02-12-1489). 

Jan van Tryest ende Zanna syn wyf hebben te goede gescouden Henric van Schayck ende 

Luyt syn wyf alsulc recht ende toeseggen sy hebben moegen aen twe mergen lants gelegen op 

die Meent tegen de Lazaruys over Roelof Taetz toe behoiren plagen mit alsulcke verschenen 

onbetaelde reynten dair off verschenen. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-1; 19-08-1492). 

Henric van Schadyck ende Lut syn wyf hebben te goede gescouden Aert Goedensoen ende 

Lysbet syn wyf alsulc recht ende toeseggen als sy hebben aen dat lant gelegen op de Meent 

tegen de Lazarus over dat Aert voirscreven gecoft van Vreryck Taets also Henric ende Lut 

syn wyf voirgenoemt dat ontfangen ende te goede gescouden is van Sanna Vrederic Taetsen 

suster mit Jan van Tryest hoir man ende van Roeloff hoir soen die aen dit voirscreven lant in 

de Geerst waren van Sannen vader ende moeder wegen echt. Ende Henric mit syn wyf 

beleden mede wairt zaeck dat Aert Goedensoen ende syn wyf teniger tyt scade ofte hynder in 
desen goetsceldynge geviell sullen sy altyt verhalen aen hoir goet tot tyen currente rynsgulden 

toe. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-1; 13-02-1500). 

Alle den genen die desen brieff sullen sien off hoeren lesen doen wy verstaen willem die wyse 

scout Jacob Janssz, Willem van Lyenler ende Rycout van Hese, scepenen te Amersfoirt, dat 

gecomen syn voir ons int gericht Henrick van Schayck ende Lutte syn wyff ende hebben te 

goede gescouden als recht ende oirdell wysden Aernt Goedensz ende Lysbeth syn wyff 

alsulck recht ende toeseggen als sy hebben mochten aen dat lant gelegen op die meent tegen 

die Lazarus over dat Aernt voirschreven gecoft heeft van Frederick Taets off syn moeder, also 



Henrick ende Lutte syn wyff voirscreven dat ontfangen ende te goede gescouden is van Sanna 

Frederick Taetsen suster mit Jan van Tryest hair rechte man ende van Roeloff Sannen 

voirscreven soen, also die medt aen dit voirscreven lant geerft ende bestorven waren van 

Sannen vader ende moeder. Ende Henrick van Schayck ende Lutte syn wyff hebben mede 

belyt wairt saick dat Aert ende Lysbeth syn wyff off hoeren nacomelingen teniger tyt scade 

hynder off gebreck geviell aen dit voirscreven lant van Jan van Tryest ende Sanna syn wyff 

ende van Roeloff Sannensoen off van yment van hoire wege dat sy de scade altyt verhalen 

sullen moegen aen sulck goet sy hebben ende noch crigen moegen. In oirconde des briefs 

bezegelt mit onsen segelen. Gegeven int jair ons Heren dusent ende vyffhondert des 

woensdages nae sunte Valentynsdach. (AE, arch.nr. 0100, inv.nr. 1; febr. 1500). 

Mogelijk zit het zo (volgens Booth): 

NN van der Horst, tr. NN 

Uit dit huw.: 

1. Janna Jacobsz van der Horst, tr. Lambert Brunissen 

2. Frederick Taetsen van der Horst, tr. Lucia 

3. Geertruijd van der Horst, tr. Wouter van Roijen 

4. Sanna Taetsen van der Horst, tr. Jan Huijbertsz van Triest 

 Uit dit huw.: 

 Roelof Jansz van Triest (zie hieronder 23-03-1590) 

 

De weduwe van Mr Willem van Tryst chirurgyn te Abcoude voor haarzelf en namens haar 

tien kinderen, Mr Peter van Tryst oom en voogd impetrant contra Cors Mertensz, vader van 

Claes Corss gedaagde. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. 154-1; 27-05-1549). 

 

Jorden van Triest te Nymwegen versus Jan Bol en de HG-meesters van St. Nicolaes te Utrecht 

ivm decretale verkoop van het goed geheten de Oelte. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. 188-8; 

19-12-1579). 

 

Juffr. Anna de Groeff, wed. Jacob de Pottre, constitueert Aelbert Verweij, procureur te 

Rhenen, Johan Oliviersz en Mathijs Bogaerts, won. Harlingen, mitsgaders Roelof van Triest, 

gerechtsbode te Wageningen. Zij verklaart dat haar competeert een rente van 150 gulden op 

de landen liggende in Friesland, de graaf van Friesland competerende. De rente is tot nog toe 

ontvangen op naam van Jasper van Zurich. Zij wil dit nu op haar naam stellen. Van Triest 

moet innen van mr. Caerl van Crackaus en andere erfgenamen van Cornelis de Groeff van 

Erckelens het geld wegens koop van koorn. (RHC ZOU, arch.nr. 66, inv.nr. 396; 23-03-1590). 

 

 

 

 

De oudste generaties zijn afkomstig van Herman Postema. 

En eerder gepubliceerd in: W.H.M. Nieuwenhuis, De Van Triests en het schotambt van 

Woudenberg; Sacrpenzele jg 4 nr. 1 (1996), blz. 54-56. 

 

I 

Adriaen van Triest, tr. (1) Janna, tr. (2) Mechteld Gerrits van Atteveld, dr. van Gerrit van 

Atteveld en Rycoland 
Lambert Lumanzoen voirgenoemt heeft te goede gescouden Ariaen van Tryest ende Janna syn wyf een 

huys mitten erfpacht van den hoff ende hofstede ut supra. Mede quam voir ons Peter Aertsoen 

gemachticht als recht was van Dierck Snoey ende heeft verlyt ten erfpacht Ariaen ende syn wyf 

voirgenoemt dese voirscreven hoff ende hofstede elckes jairs om vyer loet silvers min een Beyersche 

gulden elc loet # seven gulden # gerekent voir negendenhalven Vlamssche placken sovendis Petri in den 



Lente ende tot wat tyden dese voirscreven hoff ende hofstede aen een ander hant gebrocht wert 

salmense voirt verlyden om de voirscreven reynt ende om een quaert goets wyns te verlielgelde, 

behouden elx [syns rechts]. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-1; 08-02-1492). 

Aeff Comen Claes wedue mit my momber maickt Jacop hoire dochter soen te hebben nae hore doet die 

helft van der husynge ende hofste gelegen buten den Roede Toren behoudelick Claes Aeffen dochter 

Jacops voirscreven moeder hoir lyftocht dair aen aen so lange sy leeft deen syde Gosen van Kip dander 

Aryaen van Tryest Wouter Diercsoen. (AE, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-1; 15-09-1501). 

Mechtelt, Geryt van Attevelts dochter ende myn momber heeft gemaict nae hoeren doet, alsoe veer 

Mechtelt voirscreven dat achter laette, commen ende te erven op heer Rycolt, hoir broeder in die Birket, 

een Rynsce gulden twyntich stuvers voir de gulden iairlix te renten uuter husynge de Adriaen van 

Tryest nu ter tyt in woint buten de Rode Toren. Wanneer heer Rycolt voirscreven off lyvych wert soe 

sall die voirscreven gulden weder commen ende erven op Mechtels voirscreven rechten erffgenamen 

ende dese maick altyt te vermeren ende te verminren als dat Mechtelt voirscreven gelieft den breeff in 

hoeren handen. (EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 04-06-1517). 

Adriaen van Triest heeft gemaickt nae synre doet Jannitgen syn dochter voir uutte nemen hondert 

Philippus gulden off die weerde daer voir van dat allre reysse goet hy dan achter laet. De rest van zijn 

goederen laat hij na aan zijn andere kinderen. (EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 14-04-1518). 

Goert Lambertz [en] Lobberich sijn wyff hebben te goede gescouden Cornelis Bosche ende Oedah zijn 

wyff all sulcke twe gouden Rynsche gulden jairlix ter reynten ende twee Rynsche gulden current 

erffelick des jairs te reynten soe de Lubbert Roese ende Maria syn wyff Goirt Lambertz beleyt hebben 

inde huse ende hoffe achter ende voir alsoe de vanouts gelegen syn buten de Roede Toeren deen syde 

naest gelegen is Ariaen van Triest dander syde Adriaen voirscreven mit syn dochter voirt in allen 

menyeren den olden breeff inholt doirsteken. (EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 08-02-1519). 
Uit dit huw.: 

1. Peter Adriaensz van Triest, geb. ca. 1495, schout van Woudenberg, tr. N.N., volgt II 

2. Adriaen Adriaensz van Triest, geb. ca. 1499. 

3. Jannetje Adriaens van Triest, geb. ca. 1500, tr. Mauris Botter. 
Jannitge, Adriaen van Triesten dochter mit myn momber heeft gemaict nae hoeren doet Heer Rycolt 

Geryts van Attevelts, hoir oem, Vyff Rynsce gulden 20 stuver voir de gulden al sulcke stuver als inde 

elcke tyts der betalinge binnen Amersfoirt gangbaer syn voir de gulden tot synre live toe ende nyt langer 

jairlix te reynten. Uuter alynge husynge hoff ende hoffstee gelegen buten de Roden Toeren geheten De 

Swaen. Ende voirt uuter schuer gelegen inde Hellestraet. Aan haar vader Adriaen van Triest vermaakt 

zij die helft vanden alyngen husynge hoff ende hoffstee  gelegen buten de Roede Toeren daer Geryt 

Evertz in woent. Zij bepaalt verder dat haar vader besitten ende gebruicken sell syn leven lanck ende 

nyet langer die alynge husynge hoff ende hoffstee mit de schuer gelegen buten die Roden Toeren 

geheten De Swaen. Dese maick altyt te vermeren ende te verminren alst haer gelieft den breeff in haeren 

handen. (EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 28-04-1518). 

Mouris Botter en zijn vrouw Jannitgen, Ariaen van Trijsten dochter, lenen van Jan van Westrenen en 

zijn vrouw Dyeuwer 10 gouden philippusgulden van 25 hollandse stuivers voor elke philippusgulden, 

jaarlijks te betalen uit hun helft van het erf gelegen in de Birkt (Nederbirckt), gekomen van den ouden 

Jan Botter en zijn vrouw Feyns, te betalen op Heylich Cruysavont Verheffinge. Als onderpand stellen 

zij de eigendom van een hof, gelegen in de Walickerstraat (Walicker Stege), strekkende van het ene 

einde van deze steeg tot aan Frans Hofflaets' hof toe. (EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-4; 11-09-1561). 

Jan Botter Maurisz actie hebbend van Mauris Botter zijn vader en Janneke Adriaen van Triestendr zijn 

moeder versus Amel Willemsz, Janneke Wiillem Amelsoens weduwe met Adriana Henrick Aerts 

weduwe wonend op de Glindt. Impetrant heeft rente uit een erf op Hamersveld, O Henrick Aertsz, W 

Heynrick Woutersz; eigenaars: Jacob Reyersz, Mechtelt Henrick van Achtevelts weduwe, Jannetgen 

Willem Amels weduwe en Henrick Aertsz zaliger, op de Glindt x Adriana. (HUA, Hof van Utrecht, 

inv.nr. 188-5; 11-03-1563). (Oudschildgeld Hamersveld nr. 168: De Bruinhorst). 

 
II 

1. Peter Adriaensz van Triest, geb. ca. 1495, schout van Woudenberg, tr. N.N. 
Op 28-12-1557 en 29-12-1557 genoemd als schout van Woudenberg. (EA, arch.nr. 100, inv.nr. 535 en 

536). 

Uit dit huw.: 

1. Adriaen Petersz van Triest, geb. ca. 1527, volgt III 

 

III 



Adriaen Petersz van Triest, geb. ca. 1527, herbergier, schout van Woudenberg, ov. 

Woudenberg ca. 1579, tr. N.N. 
Ariaen van Triest scout in Woudenberg, pacht de tienden van Klein Landaas. Borgen: Jacob Gysbertsz 

en Jan Hermens beyde int OG. (HUA, St. Pieter, inv.nr 268-1; 13-07-1566). 

Ariaen Petersz Triest scolt te Woudenberg, pacht de tienden van Ronseler. Borgen Jacob Gysbertsz en 

Jorden Willemsz beyde int OG. (HUA, St. Pieter, inv.nr 268-1; 12-07-1567). 

Jan Cornelisz te Scherpenzeel, pacht de tienden van Vlastuin. Borgen: Ariaen Petersz van Treest scholt 

te Woudenberg en Jan Gijsbertsz baumeyster te Woudenberg. (HUA, St. Pieter, inv.nr 268-1; 23-07-

1569). 

Adriaen van Triest, schout te Woudenberg, constitueert Verweij, Bergeijck, Jacob van Eck en Jerefaes 

van Triest. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 393; 19-05-1576). 

Attesteert Adriaen van Triest, omtrent 50 jaar, schout van Woudenberg, op verzoek van hopman 

Herman van Losecoot en een vendrig, dat in november 1576 de hopman en de vaandrig respectievelyk 

een paard en 14 daalders geschonken hebben aan de buurtgenoten van Woudenberg en omdat dit 

schenkingen waren weigeren zy een korting op de rekening te accepteren. (HUA, Not. Arch., inv.nr. 

U003a001; 09-03-1577). 

Adriaen van Triest, schout te Woudenberg, constitueert Aelbert Verweij. (RHC ZOU, arch.nr. 66, 

inv.nr. 393; 24-09-1577). 

Louff van Waveren wonend Eembrugge wordt na dode van Adriaen van Triest schout van Woudenberg 

en Frans Cornelisz “vermits de promotie” van Louff naar Woudenberg, wordt schout van Eembrugge op 

19 mei 1579. (HUA, Financiele Instellingen, inv.nr 3; 13-04-1579). 

In 1588 treedt Frans van Triest op die 'al zekere tijd lang tot Woudenberg het schoutambt bedient' en 

verder wordt o.a. vermeld dat hij, samen met zijn zuster, optreedt als enige erfgenaam van zijn vader. 

Frans Adriaensz van Triest schout te Woudenberg voor hemzelf en namens zijn zuster, beiden enige 

erfgenamen van zaliger Adriaen van Triest hun vader - versus Gerrit Matheusz, Cornelis Morren, 

Cornelis Henrickx, Jacob Cornelisz en Evert Goertss inwoners van Rynswoude, mede voor de andere 

inwoners  aldaar. Zaliger Adriaen van Triest was schout en herbergier te Woudenberg. Zaliger Jan 

Willemsz en zaliger Bart Gosensz woonden ook in Rynswoude; Gerrit de Cruyff was secretaris te 

Woudenberg. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 188-13; 16-05-1589). 

Uit dit huw.: 

1. Petertje Adriaens van Triest, tr. Amersfoort (gerecht) 07-05-1594 Rijck Cornelisz van 

Diest, waard in de Doelen, burgemeester van Amersfoort, 1629, 1630, 1645-1648. Rijck van 

Diest, otr. (2) Amersfoort en Amsterdam 05-06-1631 Theodora van Weelen, wed. Jacques 

Generael Leeremijt (zie Ned. Leeuw 1992, blz. 306) 

Uit dit huw.: 

1. Adriana van Diest 

2. Elisabeth van Diest 

2. Frans Adriaensz van Triest., volgt IV 

 

IV 

Frans Adriaensz van Triest, geb. ca. 1560, herbergier, schout van Woudenberg, ov. 

Woudenberg 1650/1652, tr. (1) Gijsbertgen Jacobsdr, tr. (2) voor 1606 Jannigje Frans van 

Ravenhorst, ov. voor 1648, dr. van Frans Jansz van Ravenhorst, schout en Geertje NN 
De tiend van Meersbergen pacht Jacob Thyss, borgen Frans van Dries [sic= Triest] en Willem 

Gysbertsz raymaecker te Woudenberg. (HUA, arch.nr 216, inv.nr 853-5; 1582). 

Frans Adriaens van Triest als erfgenaam van zijn vader Adriaen van Triest constitueert. (HUA, Hof van 

Utrecht, inv.nr. 233-1; 16-02-1583).  

Frans Adriaensz van Triest, substituut-schout en herbergier te Woudenberg, constitueert Cock. [HUA, 

arch.nr 239-1, inv.nr 233-1; 07-03-1584). 

Frans Jansz scholtus te Woudenberg ziet af van het schoutambt ten behoeve van Frans van Triest zijn 

schoonzoon (HUA Staten 349-2 f.81; 14-03-1587). 

Frans Adriaensz van Triest schout te Woudenberg voor hemzelf en voor zijn zuster, beiden enige 

erfgenamen van zaliger Adriaen van Triest hun vader - versus Gerrit Matheusz, Cornelis Morren, 

Cornelis Henrickx, Jacob Cornelisz en Evert Goertss inwoners van Renswoude, mede voor de andere 

inwoners aldaar. Zaliger Adriaen van Triest was schout en herbergier te Woudenberg. Zaliger Jan 

Willemsz en zaliger Bart Gosensz woonden ook Renswoude; Gerrit de Cruyff was secretaris te 

Woudenberg. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 188-13; MK; 16-05-1589). 



Jacob Cornelisz, borger te Utrecht,  transporteert aan Frans van Triest, schout te Woudenberg, de 

somma van 1200,- hem competerend op en van de gerechte van Woudenberg bij gerechtelijke akte op 

sijn mombaren namen alse Claes ende Wolphair Gerritszonen tot zijnnen behoef anno 27/9 1582 (HUA, 

Not. Arch., inv.nr U188a008; 24-04-1591). 
Frans Jansz van Ravenhorst en Frans van Triest, schouten van Renswoude en Woudenberg, Thyman 

Goortsz [merk] en Dirck Aelbertsz [merk] inwoners tot Ginckel constitueren in verband met een proces 

tussen die van Ginckel en die van Amerongen. (HUA, Not. Arch., inv.nr U188a011; 24-1-1595). 

In 1599 is Frans van Triest eigenaar en bruiker van een erf van 30 morgen op de Wetering. 

(Oudschildgeld Woudenberg nr. 24). 

In 1599 is o.a. Frans van Triest bruiker van een erf De Schilt en Doornheg. (Oudschildgeld Woudenberg 

nr. 50). 

In 1599 is Frans van Triest bruiker van 6 morgen in Slappendel. (Oudschildgeld Woudenberg nr. 88). 

Frans van Triest schout van Woudenberg kocht iets. (HUA, Optstraeten vd Moelen 1; 14-06-1605). 

Frans van Triest schout te Woudenberg - versus Peter Jansz Bosch te Renswoude. (HUA, Hof van 

Utrecht, inv.nr 233-2; MK; 22-07-1605). 

Frans van Triest schout te Woudenberg voor hemzelf en zijn vrouw; Marten Fransz ook aldaar 

wonende, samen erfgenamen van Frans Jansz, constitueren om te consenteren te vrijen Jan Jansz voor 

haer portie hereditair wesende het achtendeel van 300 gulden hooftsoms als hij met zaliger Frans Jansz 

op rente genomen heeft van Adriaen Cornelisz van Montfoert. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 233-2; 

MK; 29-07-1606). 

Jacob Jacobs de Cruyf betreft bedreiging van Frans van Triest, schout van Woudenberg. (HUA, arch.nr 

39-1, inv.nr 99-6; 15-01-1611). 

In 1614 wordt de schout genoemd in Consumptiegeld Woudenberg, nr. 66. 

Frans van Tryest schout te Woudenberg verklaart ten verzoeke van Jacob Thonisz op Dashorst, dat deze 

alle ongelden jaarlijks betaalt. Er zou een getuigenis van Gerrit Gysbertsz zijn waarin staat dat Frans 

gezegd zou hebben 'dat Thonis Goertss geluck hadde onder Scherpenseel te vallen'; is onzin; een Jan 

Cornelisz viel Gerrit Gysbertsz bij etc. (GAA, Secretarie 588; MK; 27-07-1625). 

In 1635 testeert Frans van Tryest met zijn huisvrouw het onder de (klein)kinderen te verdelen 

omvangrijke onroerend goed, bestaande uit: 

een huis met twee hofsteden en nog een huis aan de Voorstraat; 

een huis en hofstede op de Meent en land daarbij; 

de helft van het erf Groot Rumelaar; 

diverse stukken land daar in de buurt; 

een vijftal stukken land op Ekeris (alles onder Woudenberg); 

het erf Loefs op het Heetveld (Leusden) 

land in de polder Selder en een huis en land in de polder de Haar (bij Amersfoort) 

land in Bunschoten. (EA, Not. Arch., inv.nr AT002a003; 18-03-1635). 

Ten huize van Frans van Triest schout van Woudenberg wordt verkocht 6m 5h  52 roe afkomstig van St. 

Cecilienklooster dat Jhr Rutger van Boetselaer huurde, O het huys te Groenewou, W en N de erfg van 

dheer van Geresteyn, Z dheer van Giessenburch. Coper wordt Frans zelf, voor Ryck Gerritsz wonende 

op Geresteijn om 1710,- (HUA, arch.nr. ??, inv.nr. 1079, fol. 207; MK; 24-04-1638). 

In 1640 attesteert Frans van Triest, oud omtrent tachtigh Jaren (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. 10-2; 21-

02-1640). 

Verzoekschrift van Frans van Triest. Hij is 56 jaren geleden verzocht schout van Woudenberg te 

worden. Dat weigerde hij aanvankelijk omdat de vijand het platteland verdierf en niemand, dan met het 

grootste gevaar, zijn goederen kon gebruiken en dagelijks gevangen en beroofd werden. Uiteindelijk liet 

hij zich overreden om het voor 2 jaar te doen. In welke tijd hij dagelijks in levensgevaar is geweest. Hij 

heeft toen ontslag verzocht, in ieder geval voor het innen van de ongelden. Maar dit is geweigerd. In die 

tijd heeft het gerecht geen geld hoeven lenen. Hij heeft zelfs de lening die is opgenomen ten tijde van de 

slag in Amerongen, afgelost. Hij is inmiddels 80 jaar oud en heeft afstand gedaan van zijn schoutampt. 

Nu hebben 4-5 huislieden rekening geëist van de afgelopen 56 jaren. Dat is hen geweigerd. Sommige 

van hen wonen nog geen 3 jaren in Woudenberg. Hij voelt ondank voor zijn trouwe diensten, maar weet 

niet wie zijn aanklagers zijn. Zijn vrouw was hierover zo bedroefd dat zij intussen is overleden. Hij wil 

graag dat zijn zaak spoedig wordt gesloten. (HUA, arch.nr 239-1, 358-3; 02-03-1641). 

Testament Frans van Triest (oud-schout van Woudenberg). Hij verklaart dat het testament van 18-03-

1635 van kracht zal blijven voor zover het bij deze niet is veranderd.  

Hij wil dat de kinderen of kindskinderen van Anthonis van Triest, zijn overleden zoon, niet zullen 

worden afgerekend of gekort voor de borgtochten die testateur en zijn overleden vrouw voor Anthonis 

van Triest, hun overleden zoon, hadden gesteld ten behoeve van het weeshuis te Utrecht en Johan van 



Noortwijck en één die door testateur, na datum van voornoemd testament, aan het weeshuis is afgedaan 

en betaald en waarvan genoemde kinderen en hun kindskinderen bij deze zijn gevrijwaard.  

Mede cesseren zullen de 600 gulden die in genoemd testament zijn gelegateerd aan Meynsgen, Evert 

Lambertzn.dr. inzake een huwelijk met goedvinden van testateur, aangezien zij inmiddels met zijn 

goedvinden gehuwd is en voornoemde 600 gulden en meer genoten heeft, hetgeen testateur bij deze 

intrekt.  

Testateur trekt bij deze in en scheldt vrij aan zijn kinderen en kindskinderen, alles wat hij sinds het 

voornoemde testament aan hen heeft uitgegeven voor kost, aan hen gegeven of voorgeschoten en aan 

hen of voor hen heeft betaald en nog zal doen tot zijn, testateurs, overlijden en hij wil dat het 

voornoemde niet zal worden berekend noch gekort.  

Testateur wil hierbij de porties van goederen voor ieder van zijn kinderen en kindskinderen in 

voornoemd testament opgenomen, aanvullen: hij heeft krachtens voornoemd octroy, vermaakt aan 

Frans, zoon van Anthonis van Triest, zijn overleden zoon, 2 dammaten land in Bunschoten te veen, 

gekocht van Harman Goortszn. c.s. - hij vermaakt aan Jacquemina van Triest, huisvrouw van Willem 

Matheus van Langelaer, 2 dammaten land in de Haar, genaamd 't Smael Haartgen, gekocht van Jan de 

Ridder, als gemachtigde van zekere persoon te Gorichem. - hij vermaakt aan Gijsbertgen van Triest, 

weduwe van Helmert Franszn., 4 dammaten in de Haar, aan de Haarsekoy, nu in gebruik bij Adriaen 

Matheuszn. van Langelaer, gekomen van Albert van Diemen c.s., en 3 dammaten land te velde onder 

Bunschoten, in gebruik bij Jacob Thoniszn. aldaar. - hij vermaakt de kinderen van Meynsgen van Triest 

8 dammaten land te Bunschoten te veen, gekomen van Meynerts van Wassemaert, tegenwoordig in 

gebruik bij Rijck Killen (wonend te Bunschoten). - hij vermaakt de kinderen van Mayken van Triest een 

huis, hof, bergen en landerijen daarbij behorende, groot omtrent 8 dammaten en gelegen te Bunschoten 

te veen, gekocht van Jkvr. Chreze, mits daarmee teniet gedaan wordt het gelegateerde erfje aan het 

Heetveld onder Leusden, genaamd Loefts, dat door testateur en zijn zaliger huisvrouw, na datum van 

het vorige testament is verkocht. - aan Adriana van Triest 6 dammaten land in de Haar, genaamd de 

Lap, mede van Jan de Ridder in voornoemde kwaliteit gekocht, mits dat zij daarvoor zal uitkeren en ter 

gemeenschappelijke deling brengen, 200 gulden. - aan Geertgen van Triest 6 dammaten Duysten, 

gekomen van Willem Janszn. c.s. aan de Haarsehuysen, nu bij deze Willem Janszn. in gebruik. - aan 

Adriana en Gijsbertgen, de kinderen van Meynsgen bij representatie en de kinderen van Mayken bij 

representatie en Goortgen van Triest, met z'n vijven omtrent 3 morgen land genaamd de Kneel, gelegen 

bij Woudenberg, alsmede alle inboedel, huisraad, paarden, beesten, wagen, ploegen, koren en de bergen 

en op het veld, rentebrieven, obligaties, contant geld, inschulden, verschenen pachten, actien en 

credieten, om met z'n vijven (met uitsluiting van testateurs zoons kinderen en hun nakomelingen) te 

genieten en daartegenover voor hem te betalen alle uitschulden en doodschulden. Bij de rentebrieven en 

obligaties zullen niet zijn inbegrepen de obligaties die testateur op naam van zijn kinderen en 

kindskinderen heeft gezet.  

Het is tevens testateurs intentie dat alles wat door hem ten aanzien van landerijen naar voren is gebracht 

en abusievelijk namen van gebruikers zijn genoemd en van degenen waarvan ze door koop zijn 

gekomen, dat dit geen afbreuk zal doen aan hetgeen dat hij respectievelijk vermaakt heeft en dat al deze 

landerijen zullen worden genoten, zo groot en klein die gelegen zijn en met hun lasten van tienden of 

andere belasting, heeren of buijrlasten die daarop zouden rusten.  

In alle voornoemde goederen en landerijen en gerede goederen, vermaakt aan ieder van testateurs 

kinderen, kindskinderen of hun nakomelingen bij representatie, en als deelbaar mits dit "bij ampliatie en 

augmentatie instituerende, resp. substituerende bij desen". Acte ter woonplaats van Anthonis van Houff 

(brouwer). (N.B. Bovenaan in de kantlijn staat dat dit testament is herroepen voor deze notaris op 05-

05-1648.) (AE; Notarieel, not. J. van Ingen AT002a004, fol. 217-219; 27-04-1648). 

Testament Frans van Triest (oud-schout van Woudenberg), wed. Jannetje Frans. O.a. Hij vermaakt de 

kinderen van Mayken van Triest, zijn overleden dochter, of bij overlijden hun nalatende geboorte, 8 

dammaten land, huys en berg te Spakenburg te veen, gekomen van Jkvr. Chieze, met nog 2 dammaten 

land mede te Spakenburg te veen gekocht van Harman Goortzn. c.s. en nog 300 gulden, die Adriana hen 

toegeven moet als voornoemd, mits dat met hetgeen hen hier vermaakt is, teniet wordt gedaan het 

gelegateerde erfje, Louffs genaamd, aan het Heetveld te Leusden, dat door testateur en zijn zaliger 

huisvrouw na datum van voormeld testament (18-03-1635) is verkocht. Brieve van octroy: 06-07-1622 

hof van Utrecht. (EA, Not. Arch., inv.nr. AT002a004: 09-06-1648). 

Testament Frans van Triest (oud-schout van Woudenberg). Hij wil dat het testament van 18-03-1635 

van kracht blijft voor zover het bij deze niet wordt veranderd. Hij wil dat de kinderen of kindskinderen 

van Anthonis van Triest (zijn overleden zoon), niet zullen worden afgerekend of gekort voor hetgeen 

door hem en zijn overleden vrouw, krachtens de borgtocht voor hun zoon ten behoeve van het weeshuis 

te Utrecht en anders, reeds zijn afgedaan en betaald, of voor voorgeschoten en betaalde penningen voor 

deze zelfde kinderen en hun kindskinderen, die hij hen bij deze kwijtscheldt. Uitgezonderd dat indien 



Johan van Noortwijck of zijn erfgenamen nog niet waren afgelost en betaald, dat de kinderen van deze 

zijn zoon en hun nalatende geboorte gehouden zullen zijn, zijn, testateurs erfgenamen van deze 

borgtocht te vrijwaren "cum affectu" en kapitaal met de rente af te lossen of dat anders dit op hun 

erfenis zal worden gekort.  

Mede zullen cesseren de 600 gulden die in voornoemd testament gelegateerd waren aan Weymtgen, 

Evert Lambertzn.dochter, voor wanneer zij zou huwen met goedvinden van testateur. Aangezien zij 

reeds met zijn goedvinden gehuwd is, heeft zij de voornoemde 600 gulden en meer genoten. 

Bij deze scheldt hij ook kwijt aan al zijn kinderen en kindskinderen alles wat hij sinds het voornoemd 

testament aan hen heeft gegeven, gezamenlijk of aan ieder in het bijzonder, heeft voorgeschoten of voor 

hen heeft betaald en nog zal doen tot zijn overlijden toe. Welverstaande dat in deze kwijtscheldingen 

niet begrepen of verstaan zullen worden de verlopen onbetaalde pachten die enige van de kinderen hem 

bij zijn overlijden schuldig zullen zijn. Ook niet zodanige kapitalen met de verlopen en onbetaalde rente 

die enige van de kinderen hem schuldig zijn bij tijde van zijn overlijden.  

De portie van goederen voor ieder zijner kinderen in voornoemd testament door hem en zijn overleden 

vrouw vermaakt, vult hij aan en vermeerdert hij krachtens voornoemd octroy als volgt:  

Hij vermaakt aan Adriana van Triest, zijn dochter, weduwe van Gerrit Rijcxzn., of bij overlijden vóór 

testateur, haar nalatende geboorte en geboorts geboorte bij representatie, de Laphaer met het smale 

Haertje, gelegen in polder de Haer, samen groot omtent 8 dammaten en nog 240 gulden die zij hem 

schuldig is van berekende schuld op 31-05-1642.  

Hij vermaakt aan Gijsbertgen van Triest, zijn dochter, of bij overlijden haar kinderen of kindskinderen 

bij representatie, 4 dammaten land, gelegen aan de Haarse koy, gekomen van Aelbert van Diemen, en 3 

dammaten land te Bunschoten te velde, in gebruik bij Jacob Thoniszn. en nog de helft van 4 morgen 

land, genaamd de Caneel te Woudenberg, waarvan de andere helft aan de kinderen van Meyntgen van 

Triest, haar overleden zuster, is vermaakt. Mits dat Gijsbertgen voor hetgeen haar hier vermaakt is, 

binnen een jaar na het overlijden van testateur, aan Frans van Triest, zijn, testateurs zoons zoon, zal 

uitkeren 600 carolus gulden.  

Hij vermaakt aan de kinderen van Meynsgen van Triest, zijn overleden dochter, of bij overlijden van 

enig van hen, diens nalatende geboorte, 8 dammaten land te Bunschoten te veen, gekomen van Meynert 

van Wassenaert, nu in gebruik bij Rijck Killen, en nog de helft van omtrent 5 morgen land te 

Woudenberg, genaamd de Cameel, waarvan de andere helft hiervoor vermaakt is aan Gijsbertgen van 

Triest, hun tante. Hij vermaakt nog aan deze kinderen van Meynsgen hetgeen zij hem, testateur, 

schuldig zijn en wat hij voor hen heeft belegd.  

Hij vermaakt aan de kinderen van Mayken van Triest, zijn overleden dochter, 8 dammaten land met huis 

en berg, gelegen op Spakenburg te veen, gekomen van Jkvr. Chieze, en nog 2 dammaten land mede op 

Spakenburg te veen, gekocht van Harman Goortszn. c.s.. Mits dat deze kinderen binnen een jaar na 

testateurs overlijden voor hetgeen hen hier vermaakt is, aan Jacomina van Triest, huisvrouw van Willem 

Matheus van Langelaer, zullen uitkeren 400 gulden, en dat met hetgeen hen hier vermaakt is teniet 

wordt gedaan het gelegateerde erfje Louffs, aan het Heetveld onder Leusden, dat door testateur en zijn 

overleden huisvrouw na datum van het testament is verkocht.  

Hij vermaakt nog aan Goortgen van Triest, huisvrouw van Anthonis van Houff (brouwer), of bij haar 

overlijden vóór testateur, haar nalatende geboorte en geboorts geboorte bij representatie, 6 dammaten 

land in de Duyst, gekomen van Willem Janzn. c.s., nu in gebruik bij Willem Janzn. aan de Haarse 

huysen, en nog 1.800 gulden kapitaal, die zij van testateur op rente heeft, met 200 gulden daarbij aan 

verlopen rente, en wat zij meer aan rente schuldig zou zijn, zal zij aan de gemeenschappelijke boedel 

betalen en wat haar schuldig is aan rente, zal haar uit de boedel worden betaald.  

Hij vermaakt nog aan Adriana van Triest, Gijsbertgen van Triest en de kinderen van Meynsgen en de 

kinderen van Mayken van Triest bij representatie en Goortgen van Triest, of bij overlijden van enig van 

hen vóór de testateur, hun kinderen of kindskinderen in de plaats van de overledene, alle inboedel, 

rentebrieven, obligaties en credieten, huisraad, provisies, beesten, koren op het veld en in de bergen en 

in het huis, de mest in de vaalt en in het algemeen al hetgeen aan anderen of persoonlijk niet vermaakt is 

(uitgezonderd het contante geld, waar zijn, testataurs, zoons kinderen mede in zullen delen). Mits dat 

zijn voornoemde dochters en dochters kinderen zullen betalen de uitschulden en doodschulden en aan 

de "rechten huyssittenden" armen alhier te Woudenberg, binnen een jaar na zijn, testateurs, overlijden 

zullen uitkeren 200 gulden eens of dat zij dit op rente zullen beleggen en aan voornoemde armen 

jaarlijks de rente uitkeren. Hij legateert nog, door deze dochters en dochters kinderen met z'n allen te 

betalen, 100 gulden eens aan Frans van Triest, zijn kleinzoon en aan Jacomina van Triest, zijn zuster, 

eveneens 100 gulden. Aan Adriana en Elisabeth van Diest, zijn, testateurs, zusters jongste dochters, 

ieder 50 gulden eens, binnen een jaar na zijn dood uit te keren. Aan Oth, Grietgen en Anna, knecht en 

dienstmaagden van de testateur (indien zij tot zijn overlijden nog bij hem wonen en anders niet), ieder 

25 gulden eens (boven hun bedongen loon), tot een "verering" , opdat een ieder kan zeggen dat zij hem 



trouw gediend hebben. Het is nog zijn mening dat hij wil dat niemand van zijn kinderen of 

kindskinderen inbrengen zal hun huwelijksgoed, uit zijn en zijn overleden huisvrouws boedel genoten, 

maar dat ieder dat zal behouden en niet ter deling brengen. Verder zullen vanaf Petri ad Cathedram (22 

februari) vóór zijn overlijden, de pachten van voornoemde landerijen komen ten voordelen van degenen 

aan wie die landerijen vermaakt zijn.  

Het is ook zijn mening en intentie dat alles wat door hem ten aanzien van landerijen naar voren is 

gebracht en abusievelijk namen van gebruikers zijn genoemd en van degenen waarvan ze door koop zijn 

gekomen, dat dit geen afbreuk zal doen aan hetgeen dat hij respectievelijk vermaakt heeft, dat de 

landerijen wel bekend zijn en genoeg over de situatie is vermeld, en dat al deze landerijen zullen 

worden genoten, zo groot en klein die gelegen zijn en met hun lasten van tienden of andere belasting, 

heeren of buyrlasten, en heerlijk of vrij erfgoed zouden zijn.  

Alle voornoemde landerijen, onroerende en roerende goederen, actien en credieten, vermaakt aan ieder 

van testateurs voornoemde kinderen, kindskinderen en hun nakomelingen bij representatie, en als 

deelbaar, alsmede deze aanvulling en toevoegsel op hetgeen in het vorige testament van hem en zijn 

overleden huisvrouw vervat, hen mede instituerende en substituerende tot zijn erfgenamen bij deze, 

boven en naast de goederen in voorgaand testament vervat, voor zover hierin geen verandering gemaakt 

is, en de legaten die hiervoor tot iemands last gemaakt zijn, zulen ook komen en genoten worden door 

degenen aan wie ze bij deze vermaakt zijn. (AE; Notarieel, not. J. van Ingen AT002a004, fol. 241vo- 

244vo) 20-12-1648). 

Testament Frans van Triest (oud-schout van Woudenberg). Hij verklaart dat hij na het overlijden van 

Gijsbertgen Jacobsdr., zijn eerst overleden huisvrouw, heeft behouden zijn voordochter Adriana Frans 

en dat hij voor deze Adriana Frans, ten overstaan van Aert Hardeman en Jan Gijsbertszn., haar naaste 

vrunden (= familie) van moederszijde, de goederen en nalatenschap van Adriana's moeder heeft 

gescheiden en haar voor haar moeders goed beloofd heeft 125 gulden eens, aangezien zijn, comparants, 

boedel en middelen destijds weinig waren, hetgeen deze vrunden van haar moederszijde bekend is 

geweest. Dat hij, comparant, is hertrouwd met Jannichgen, Frans Janzn.dr. (waarvan comparant het 

schoutambt van Woudenberg heeft gekregen) en dat hij deze Adriana, zijn voordochter, in zijn huis 

heeft gehouden, gevoed en grootgebracht en haar ten huwelijk 700 gulden heeft gegeven en nog drie 

maal daarna telkens 300 gulden. Dat hij met Jannitgen Frans, zijn laatst overleden huisvrouw, in hun 

testament voor deze notaris op 18-03-1635 deze Adriana in hun beider goed tot hun beider erfgename 

hebben geïnstitueerd alsmede de kinderen en kindskinderen uit hun beider huwelijk verwekt, en dat uit 

consideratie omdat Adriana's moeders goed weinig was geweest en zij haar daarvoor hebben willen 

vergoeden alsof zij één van hun beider kinderen was.  

"Dewyle dan 't voors. affgescheyd door de oorloge dyer tijd gevallen, was vermist", zo wil hij, 

comparant dat deze Adriana noch haar kinderen of kindskinderen zich niet hoeven te behelpen, noch 

zich beroepen op enige gemeenschap, of iets anders willen met recht of daarbuiten, maar hen tevreden 

houden met voornoemde benoeming door hem en zijn laatst overleden huisvrouw, Jannetgen Frans, met 

voornoemd testament van 18-03-1635 gedaan en met de toevoeging door hem, comparant, op 20-12-

1648 te Woudenberg, voor deze notaris gepasseerd en die testamenten die hij, comparant, nog zou 

mogen maken. Op straffe dat, indien Adriana, haar kinderen of kindskinderen iets tegengestelds doet en 

zich  beroept op enig goed uit haar moeders gemeenschap, deze Adriana, haar kinderen en 

kindskinderen alleen worden geïnstitueerd in de legitieme portie van comparants na te laten goederen. 

In een dergelijk geval brengt hij hun de voornoemde 700 gulden en 3 x 300 gulden in rekening, makend 

samen 1.600 gulden, door deze Adriana ten huwelijk genoten en hij wijzigt bij deze voor een dergelijk 

geval de institutie en substitutie in voornoemde testamenten van 18-03-1835 en 20-12-1648 ten behoeve 

van voornoemde Adriana en haar kinderen en kindskinderen, terwijl de verdere inhoud van deze 

testamenten van waarde blijft. Acte te Amersfoort, ten huize van Anthonis van Houff (brouwer). (AE; 

Notarieel, not. J. van Ingen AT002a004, fol. 248-249vo; 29-01-1649). 

Testateur herroept hierbij zijn testamenten van 27 april, 5 mei en 9 juni van dit jaar, voor deze notaris 

gemaakt, en wil dat deze en de inhoud vandien zal en zullen zijn nul, krachteloos en van geen waarde. 

Acte ter woonplaats van de comparant te Woudenberg. 

Frans van Triest gewesen schout van Woudenberg [octrooi 06-07-1622] (EA, Not. Arch., inv.nr 

AT007a003; 31-04-1650). 

Frans van Triest out schout van Woudenberg approbeerde eerdere testamenten ten behoeve van zijn 

kindskinderen, speciaal dat van 18-03-1635 en wel te Woudenberg 10-03-1651. Ook gebracht bij Simon 

van Waerdenborch schout, Wulfert Aertsz de Bruyn en Wolff Ottens schepenen. Nu comp. Jan 

Mattheusz van Langelaer, Cornelis Gerritsz van Blotenburch exhiberende de sterfhuyse van zaliger 

Frans van Triest ter presentie van Jan Morren en Peter Henrickx als getuigen; mede tekenden Lijsbetgen 

van Triest, F.v Triest, Ryck van Blotenburch en Evert Lambertsz. (EA, Not. Arch., inv.nr AT007a003; 

28-4-1652). 



Anthonis van Hoeff te Amersfoort mede-erfgenaam van Frans van Triest out schout te Woudenberg 

voor hemzelf en namens Adriana en Gijsberta van Triest, Evert Lambertsz x zaliger Meynsken van 

Triest [bij wie onm. kinderen], Adriaen Matheusz van Langelaer x Maycken van Triest, samen mede-

erfg, constitueert. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 236-1; MK; 30-06-1652). 

Cornelis Henricksz. Lam ende Goortgen Adriaen Matheusz. van Langelaer echtel. won. in Veenendael 

aende Stichtse sijde onder den gerechte van Rhenen renuncieren tbv haers Goortgens van Langelaers 

mede-erffgenaemen van zal. Adriaen Matheus van Langelaer ende Mayken Frans van Triestdr. in haerl. 

leven echtel. haere ouders en mede in de goederen van zal. Frans van Triest ende desselfs overl. 

huysfrouwe haers mede comparants beste vader ende -moeder. (EA, Not. Arch., inv.nr. AT007b003; 

24-10-1655). 
Uit het 1e huw.: 

1. Adriaentje van Triest, ov. na 1648, tr. (1) Jan Gerritsz van Langelaar, zn. van Gerrit 

Matheusz van Langelaer en Reijertje NN, tr. (2) Gerrit Rijcksen (Blotenburg), ov. voor 1648, 

zn. van Rijck Cornelissen en Claesje Dircks 

Uit het 2e  huw.: 

2. Anthonis Fransz van Triest, procureur aan het Hof van Utrecht, ov. voor 1648, tr. Utrecht 

19-04-1612 Heiltje Cornelisdr Lombarts 

 Uit dit huw.: 

1. Jacquemine/Jacomina Anthonissen van Triest, tr. Willem Matheusz van Langelaer, 

in 1648 lakenkoper te Amersfoort, in 1653 lakenkoper in Woudenberg en in 1675 

gerechtsbode te Woudenberg, zn. van Matheus Gerritsz van Langelaer en Ariaentje 

Sanders van Wolfswinkel 
  Zie genealogie Langelaar. 

2. Frans Anthonissen van Triest, van Utrecht, chirurgijn, ov. voor 1660, won. 

Amersfoort, tr. (otr. Utrecht 17-11-1648, doorgestreept) Amersfoort (att. van Utrecht) 

20-10-1650 Geertruijt de Wijs, van Utrecht, won. Utrecht, dr. van NN en Mechtelt 

Spruijten 
Testament Geertruijt de Wijs (HUA, not. J. van Vechoven te Utrecht; 21-09-1659). 

Geertruyt de Wijs weduwe Frans van Triest voor haar zelf en voor haar onm kind constitueert 

Aert Henrickx van Geytenbeeck om ten behoeve Jan Aertsz van Geytenbeeck te transporteren 

huys en de helft van 2 hofsteden op de Meent te Woudenberg (HUA, Hof van Utrecht 236-1; 

30-03-1664). (Oudschildgeld Woudenberg 109d). 

Uit dit huw.: 

 1. Willemijn van Triest, ged. Amersfoort 30-05-1654 

 2. Catharina van Triest, ged. Amersfoort 18-06-1657 

3. Meijntje Frans van Triest, ov. voor 1648, van Woudenberg, tr. Amersfoort 04-02-1615 

Evert Lambertsz, van Amersfoort, zn. van Lambert Gerritsz en Aeltje Meeuws 
Huw. voorw. tussen Evert Lambertsz en Meijntje Frans van Triest. Evert: een huis met oliemolen op de 

Camp. Meijnsje: 1900 gl. (AE, Notarieel Amersfoort, not. J. van Ingen; 01-02-1615). 

 Uit dit huw.: 

1. Meijntje Everts, tr. ca. 1647 Jan Mathheusz van Langelaer, ov. Woudenberg 1662, 

zn. van Matheus Gerritsz van Langelaer en Ariaentje Sanders van Wolfswinkel 
  Zie genealogie Langelaar. 

 2. Annetje Everts, tr. Oth Wulphertsz 

 3. Grietje Everts, tr. Cornelis Sachariasz (van Speuijenburg), schipper. 
  Huw. voorw. niet gevonden, maar genoemd in AT015b010; 23-03-1684. 

4. Govertgen/Goortgen/Geurtje Frans van Triest, tr. (1) Jan Hendricksz van Couwenhoven, tr. 

(2) Amersfoort 22-04-1632 Anthonie Ellertsz van den Hoeff, wed. Maria van Waeijenburgh, 

brouwer, zn. van Lambert Gerritsz en Aaltje Meeuws 
Bruidspaar en huwelijksluiden: Ter eenre zijde: - Cornelis Woutersz. (tekent met merk); - Albert 

Cornelisz. Caen; - Jacob Pelgromsz. van Velpen; - vanwege Henrick Jansz. van Couwenhoven; - 

geassisteerd met Jan Henricxz. van Couwenhoven (bruidegom; tekent: Jan Hendricks Couwenhoven). 

Ter andere zijde: - Anthonis van Triest (procureur voor de Hove van Utrecht); - Evert Lambertsz.; - 

Ryck van Diest, - geassisteerd met Frans van Triest (Scholt tot Woudenberch); - vanwege Goertgen van 

Triest, zijn dochter (bruid). 



De huwelijkse voorwaarden zijn als volgt opgesteld voor het huwelijk tussen Jan Henricks. van 

Couwenhoven en Goortgen van Triest: - Henrick Jansz. met zijn zoon Jan Henricxz. brengt in 1300 

Carolus gulden in gereed geld met "een vrije brudegom". Verder belooft Henrick Jansz. zijn zoon Jan 

Henricxz. uit zijn goederen na zijn dood voor zijn heerlijkheid 500 Carolus gulden; - Frans van Triest 

met zijn dochter Goertgen van Triest belooft 1500 Carolus gulden aan gereed geld. - Mochten de 

toekomende echtelieden of een van hen beiden zonder geboorte na te laten komen te overlijden, dan 

zullen de hier ingebrachte goederen erven op de zijde waarvan zij gekomen zijn. - Winst en verlos van 

de boedel zijn half en half; erfenis wordt niet als winst gerekend.  

Op conditie dat de echtelieden bij de dood van hun resp. ouders dat wat hen ten huwelijk is beloofd, 

weer in zullen brengen voordat zij met hun broeders en zusters ter deling zullen komen, met 

uitzondering van de 500 gulden die de bruidegom voor zijn heerlijkheid is beloofd, die hij vooruit uit de 

boedel van zijn ouders zal trekken. Mocht de bruidegom binnen het jaar na het huwelijk (dat God 

behoede) komen te overlijden zonder geboorte na te laten, dan zal de bruid uit de gereetste goederen van 

de bruidegom 300 Carolus gulden genieten. Akte gepasseerd te Amersfoort. (AE, Notarieel Amersfoort, 

not. J. van Ingen AT002 b006 fol. 5; 15-04-1618). 

In 1624 eisen Jan Hendricksz van Couwenhoven en Laurens van Wijtlandt betaling van f 94,= van 

Elbert Hendricksz Schep voor geleverde bijen (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 3vo,4,5; 19-04-1624). 

In 1624 lenen Elbert Henricksz Schep x Weijmtgen Everts geld van Jan Henricksz van Couwenhoven x 

Goertgen van Triest, brouwer te Amersfoort. Op 25-07-1637 vernieuwd door Anthonis van Hoeff, 

erfgenaam (Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 7,7vo; 04-06-1624). 

Huwelijkse voorwaarden tussen Anthonie Ellertsz van den Hoeff, wed. Maria van Waeijenburgh en 

Goortgen Frans van Triest (AE, Notarieel Amersfoort, not. Johan Moll; 05-04-1632). 

Anthonis Jacobsz Selens en zijn vrouw jkvr. Barbara van Ipersel verkopen aan Anthonis van Houff en zijn 

vrouw Geertgen van Triest, de ene helft en de vrouw van Evert Wulffersz, voor de andere helft van een erf, 

huis, hof en hofstede met ca. vier morgen land, bij de Bavoorder molen. Belast met een erfpacht van 7 

gulden en 10 stuivers t.b.v. de gecommitteerden van de 26 hoeven te Leusden. Gebruikt door Aert 

Willemsz. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 136vo,139; 14-06-1634). 
5. Gijsberta van Triest, ov. na 1648, tr. Helmert Fransz van Overeem, ov. voor 1648, zn. van 

Frans Henricksz van Overeem en Dirkgen Frans 

6. Maijken van Triest, ov. voor 1648, tr. Woudenberg 12-03-1615 Adriaen Mattheusz van 

Langelaar, zn. van Mattheus Gerritsz van Langelaer en Ariaantje Sanders van Wolfswinkel 
 Zie genealogie Langelaar. 

 

 

 

Samengesteld door: 

Henk van Woudenberg,  

april 2018 

herzien januari 2023 

 

 


