
Wolfsen 
 

 

Ik ken geen andere man die uit twee huwelijken 27 kinderen heeft gekregen, waarvan er bij 

zijn overlijden nog maar vijf leven. Dat overkomt Jan Hendriksz Wolfsen uit Barneveld. 

 

I 

Jan Hendriksz Wolfsen of Elsches, ov./begr. Barneveld 06/10-08-1776, won. Barneveld, otr. 

(1) Barneveld (Geref.) 31-03-1731 en tr. Achterveld (RK) 22-04-1731 Maria Jans 

Kleijnman/den Breijer, ged. Achterveld (RK) 25-09-1708, ov. Barneveld 17-10-1746, dr. van 

Jan/Hans Kleinman/den Breijer, soldaat, otr. (2) Barneveld (Geref.) 16-04-1747 en tr. 

Achterveld (RK) 24-04-1747 Catharina/Kaatje Hermens van Rozelaar, won. Barneveld, 

ov./begr. Barneveld 11/15-07-1768, dr. van Hermen Berendsz van Roselaar en Janneke 

Hermensen 
Verhuur van een kamp land groot 2½ mergen gelegen in Leusbroek strekkende van de Leusbroekseweg 

tot 't Erf de Zuijdwind. Verhuurder Dirk v Ebbenhorst. Huurder Jan Hendr. v. Apeldoorn. Voor 6 jaren 

à ƒ 72 en een paar vette hoenderen. (AE, Notarieel Amersfoort AT035a002; 19-10-1733). 

Ov. Barneveld 11-08-1735: een kind van Jan Wolfsen. 

 Ov. Barneveld 16-11-1737: een kind van Jan Wolfsen aan het Molenend. 

 Ov. Barneveld 15-01-1739: een kind van Jan Hendrijk Wollefers. 

 Ov. Barneveld 19-12-1739: een kind van Jan Wolffersen. 

 Ov. Barneveld 05-06-1743: een kind van Jan Wolfersen. 

 Ov. Barneveld 15-07-1745: een dochter van Jan Wolfsen. 

 Ov. Barneveld 24-05-1746: een kind van Jan Wolfsen. 

 Ov. Barneveld 04-03-1747: een kind van Jan Wolferts. 

 Ov. Barneveld 30-04-1748: een kind van Jan Wolferds. 

 Ov. Barneveld 22-03-1749: een zoon van Jan Wolfsen. 

 Ov. Barneveld 05-04-1749: een kind van Jan Wolfsen. 

 Ov. Barneveld 10-01-1752: een kind van Jan Wolfsertse. 

 Ov. Barneveld 06-02-1755: een kind van Jan Wolferts. 

 Ov. Barneveld 14-03-1757: een kind van Jan Wolversen. 

 Ov. Barneveld 07-05-1758: een kind van Jan Wolfsen. 

 Ov. Barneveld 22-05-1759: een kind van Jan Wolfsen. 

 Ov. Barneveld 10-08-1760: een kind van Jan Woltersen. 

 Ov. Barneveld 05-01-1763: een kind van Jan Wolfers. 

 Ov./begr. Barneveld 29-03/01-04-1766: een kind van Jan Wolfers. 

 Ov./begr. Barneveld 26-12-1769/02-01-1770: een kind van Jan Wolferts. 

Huurcontrakt van een zekere Huijzinge met opstal genaamt Breijershof met 2½ mergen wei en 

bouwland gelegen in Leusbroek. Huurders Martinus Martens v.d. Bergh, vorige huurder Jan Hendrikz 

Apeldoorn. Verhuurder Johannes van Ebbenhout raad in de vroedschap. 6 jaren à ƒ 36 sjaars. (AE, 

Notarieel Amersfoort AT035a005; 07-11-1746). 

Geertje Hendricks en haar soon Hendrick Hendricksen, zijn schuldig wegens ontfangen penningen aan 

Jan Wolfertsen en Caatje Harmens van Rootseler en haare erven een capitaale somma van twee hondert 

guldens. Onderpand: haarlieder eijgendommelijk huijs en hoff en smit staande en gelegen onder 't 

carspel Barneveld aan 't sogenaamde Mooleneijnd, bij haar selfs bewoond en gebruijkt wordende. 

Geroijeert de 2e november 1771. (Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 30; 08-04-1766). 

Barthold Suurmond, Scholtis des ampts Nijkerk als volmagtiger van Evert Suurmond 4 Helena 

Boel, vermogens acte van volmagt te Rotterdam gepasseert heeft vercoft aan Jan Wolfers en sijne erven 

voor eene somma van een duijsend en vijff guldens een camp lands agter 't dorp Barneveld gelegen, in 

dier voege als deselve bij Wouter van den Broek en Cornelis van Bemmel gebruijkt is (Dorpsgerecht 

Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 42; 23-03-1767). 

Geertjen Hendrik weduwe van Hendrik Hendriksen geadsisteert met haar zoon zijn schuldig 

wegens geleende penningen aan Jan Wolfertsen en sijnen erven eene summa van een hondert caroly 

guldens. Onderpand: haarlieder eijgendommelijk huijs hoff en smit, staande en gelegen in Barneveld 

aan het soogenaamde Molen Eijnde, bij haar selvs bewoont en gebruijkt wordende. Geroijeert den 2e 

november 1771.  (Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 66E, 67; 22-07-1768). 



Hendrik van Burgelaar 4 Grietjen Driessen, Wouter van Burgelaar 4 Geertruij Backenes, mitsgaders 

gemelde Wouter van Burgelaar als volmagtiger van desselvs broeders Lubbert en Albert van Burgelaar 

pro se et nomine uxorum ingevolge volmagt de dato den 27e october 1770 voor den scholtis van 

Barneveld gepassert, alle kinderen en erffgenamen van Jan Lubbertsen en Evertjen Aelberts van de 

Vaarst in leven egteluijden, hebben vercogt aan en ten behoeve van Jan Wolfferts weduwenaar van 

Caatjen Herms van Rootzeler en sijnen erven hare eijgendommelijke hoff of stukjen hoffland, van outs 

genaamt de twee molenhoven, gelegen aan het sogenaamde Molenijnde in den ampte kerspel en dorpe 

Barneveld, zuijdwaarts aan de Hesseweg, zijnde oostwaarts geland den koper selvs, noordtwaarts de 

weduwe van Frederik van den Ham en westwaarts Aart Schut, voor eene summa van twee hondert 

caroly guldens vrij gelt. (Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 107E, 108; 27-12-1770). 

Teunis Willemsen Immencamp en Jan Melissen als mombers over de twee onmundige kinderen van 

wijlen Reijer Janssen en Swaantje Jans hebben getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Jan 

Hendrick Wolfers en sijnen erven een huijs staande in den dorpe van Barneveld aan 't Molen ijnde  

tussen de huijsen van Hermen Berentsen Pool en Cornelis Gijsbertse, voor de summa van drie hondert 

en twintig guldens (Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 115E, 116; 29-11-1771). 

Erffmageschijdt opgerigt tussen Jacobus Wolffertsen x Geertruij Wens, Jan Hermsen van 

Rootzelaar x Stijntjen Wolfferts, kinderen en erffgenamen uijt het 1e ehebedde bij Maria Kleijnman 

ehelijk verwekt ter eenre en Aalbert Wilmars x Antjen Wolfferts, voorts Jenneken Wolfferts, 

thans meerderjarige jonge dogter en Berent Hermssen van Rootzelaar en Jacobus Wolffertsen 

bovengenoemt als voogden over den nog minderjarigen Hendrik Wolffertsen, kinderen en 

erffgenamen uijt het laatste ehebedde geprocreëert, ter anderen zijde, de getrouwde vrouwen 

met haare wettige mans en momboirs en de ongetrouwde jonge dogter met haar broeder Jacobus 

Wolffertsen voornoemt geadsisteert als regtens. Scheiding van de boedel en nalatenschap van wijlen Jan 

Wolffertsen laast weduwenaar van Catharina Hermsen van Rootzelaar. 

De gezamentlijke condividenten verklaarden van den staat gesteltheijt en force deses boedels 

door Antjen Wolffertsen als boedelhoudersche volkomen en na genoegen onderrigt en geinformeert 

te zijn. 

Nu dat dan de gereede en ongereede goederen cap. 1 en 2 door twee onparthijdige mannen 

waren geaestimeert zo is gebleken dat het ongereede cap 1  

sig rendeert een summa van   f 10183-:- 

het gereede cap 2       1606-6- 

de obligatien en contante penningen cap 3     2358-14- 

En dus het geheele montant relatio tot de balance 

in t slot des inventaris ervintelijk de summa van  f 14208-:- 

Waarvan de eene halvscheijd heeft moeten verdeelt worden onder de vijff kinderen en gezamentlijk 

en de wederhelvte onder de drie kinderen uijt het laatste ehebedde geprocreeert 

So is ten deel gevallen 

1. Aan Jacobus Wolffertsen x Geertruij Wens en haare erven,  

Een grote camp bouwland gelegen agter het dorp Barneveld in den Esvelder Booijhoek op Rootzelaar 

tussen het land van Aart Evert Hoogland en Paulus Schut getaxeert op 1300-:- 

Dan nog de halvscheijd van een campje lands gelegen als voren tegen over de windmoolen tussen het 

land van Aart Schut en Beert Jacobsen, geschat op 100-:- 

Daar bij aan gelt 20-16 

En dus te zamen f 1420-16- 

2. Aan Jan Hermsen van Rootzelaar x Stijntjen Wolfferts. 

De halvscheijd van twee wooningjes in het zogenaamde kleijn Lunteren daar Hendrik Roeloffsen en 

Reijer Willemsen in wonen, getaxeert op 400-:- 

Een campje bouwland gelegen in den ampte van Barneveld buurschap Estvelt in pagt gebruijkt 

wordende door Gijsbertjen Breunissen ad 325-:- 

Nog een campje lands gelegen als voren op Rootzelaar in pagt gebruijkt wordende bij Govert Verloeff, 

geschat op 300-:- 

Dan daar bij voorts in gelt de summa van 395-16- 

uijtmakende f 1420-16- 

3. Aan Aalbert Wilmars x Antjen Wolfferts. 

Een huijs en hoff cum annexis in het dorp Barneveld aan het Molen eijnde staande en gelegen 

geaestimeert op 1250-:- 

De wederhalvscheijd off twee wooningjes int zogenaamde kleijn Lunteren daar Jan Speck en Evert 

Maassen woonen 400-:- 



Een huijs en hoff in Barneveld aan het Molen eijnde tussen de huijsen van de weduwe van Hermen 

Berentsen Pool en Gijsbert Cornelissen van de Hee, in huur gebruijkt wordende bij Hermen Hendriksen 

Smink, getaxeert op 325-:- 

Dan nog 1/3e part aan een huijs en hoff in Barneveld in de groene steeg bij Berent Hermsen van 

Rootzelaar bewoont en gebruijkt wordende, die ook daar van 1/3de en Jan Hermsen van Rootzelaar 1/3de 

is toebehorende, 333-:- 

Nog 1/3de  part aan t huijs van Evert van Norden, 100-:- 

En laastelijk een camp lands gelegen op Rootzelaar in pagt gebruijkt bij Hendrik van de Bank en 

Willem Klomp gestelt op 150-:- 

En voorts in gelt de summa van 1230-16- 

te zamen uijtmakende f 3788-16- 

4. Aan Jenneke Wolfferts thans meerderjarige dogter en haare erven. 

De drie huijsjes in kleijn Lunteren geschat op 800-:- 

Een huijsje staande in Barneveld tussen het huijs van de diaconie en dat van Berent Hendriksen Strik, 

225-:- 

De halvscheijdt aan het erff en heerengoed Westervelt gelegen in den ampte Barneveld buurschap 

Callenbroek, waarvan de wederhelvte is toebehorende Jan Kleijnman, 1600-:- 

En voorts hier bij in gelt 1163-16- 

te zamen uijt makende 3788-16- 

5. Aan den onmundigen Hendrik Wolffertsen en zijnen erven. 

Een huijs en hoff cum annexis gelegen in den ampte Barneveld, buurschap Estvelt aan de Hesseweg, 

genaamt het Swarte varken, in pagt gebruijkt bij Jan de Meijer geschat op 500-:- 

Een huijs en hoff of twee wooninjes in de groene steeg in het dorp Barneveld, in pagt gebruijkt bij de 

weduwe van Hendrik Snijder en Aalt Willemsen, geastimeert op 525-:- 

De halvscheijdt vant campje bij de moolen geschat op 100-:- 

Een camp bouwland gelegen aan de Arnhemse weg tussen het land van Dr. H. Berghuijs en Aart de 

Kruijff, in pagt gebruijkt bij Hermen Mulder, gepriseert op 600-:- 

En laastelijk een camp bouwland genaamt het Boscampje gelegen als voren, tussen dat van Arent 

Vonck van Wolffswijnkel en Aart Evert Hoogland, in pagt gebruijkt bij Geurt Mulder, geschat op 350-:- 

Dan nog een gevestigde obligatie groot in capitaal 400-:- ten lasten van Joost Gerritsen Snijder en 

Willemtjen Hendriks egtelieden in dato den 30e december 1769. 

Voorts in baren gelde de summa van 813-16- 

ook uijt makende de summa van f 3788-16- 

De verdere gereede goederen blijven voor als nog tussen parthijen condividenten. 

(Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 190 -192; 24-05-1777). 

Uit het 1e huw.: 

1. Hendrikje Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 14-07-1731, get. Christina 

Hendriks, jong ov. 

2. Hendrik Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK)  06-10-1732, get. de vrouw van 

Hans den Breijer, moeder van de moeder, jong ov. 

3. Jacobus Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 03-12-1733, get. de vrouw van 

Hans den Breijer, moeder van de moeder, volgt IIa 

4. Digna Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 20-06-1736, get. de vrouw van Hans 

den Breijer, moeder van de moeder, jong ov. 

5. Elisabeth Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 02-07-1737, get. de zuster van de 

moeder, jong ov. 

6. Jan Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 03-08-1738, get. de zuster van de 

moeder, jong ov. 
7. Jan Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 25-11-1739, get. Anna Jansen, de 

zuster van de moeder, jong ov. 

8. Elisabeth Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 10-01-1741, get. Anna, de 

dochter van Hans den Breijer, tr. Achterveld (RK) 24-04-1763 Berend Hermensz van 

Roselaar, ged. Achterveld (RK) 13-12-1721, zn. van Hermen Berendsz en Janneke 

Hermensen. Berend Hermensz van Roselaar, otr. (2) Barneveld (Geref.) 08-07-1768 

Aleida/Aaltje van de Land/van der Sande, van Velp 



Aalbert Wilmars x Antjen Wolfferts hebben getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Berent 

Harmsen van Rootzelaar x Aaltje van der Sandt een derde part aan een huijs en hoff staande en gelegen 

in Barneveld in de sogenaamde Groene Steeg, bij koperen zelvs bewoont en met hun broeder voor de 

overige derde parten in eijgendom beseten wordende en zulx voor de summa van drie hondert en drie en 

dertig guldens vrij gelt (Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 192E; 10-06-1777). 

9. Jan Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 04-02-1742, get. Caatje Hoveniers, 

jong ov. 

10. Christina/Stijntje Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 23-01-1744, get. Aleijda 

van den Berg, ov./begr. Barneveld 19/25-02-1778, won. Barneveld, tr. Barneveld (Geref.) en 

Achterveld (RK) 05-05-1765 Jan Hermensz van Roselaar , ged. Achterveld (RK) 09-02-1726, 

zn. van Hermen Berendsz en Janneke Hermensen 

Zie genealogie Rootselaar 

11. Jan Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 19-01-1745, get. Anna Jansen, de 

zuster van de moeder, jong ov. 

12. Jan Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 01-05-1746, get. Anna Kleinman, 

jong ov. 

Uit het 2e huw.: 

13. Herman Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 31-03-1748, get. Jenneke 

Hermens van Roselaar, moeder van de moeder, jong ov. 

14. Jantje Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 22-03-1749, get. Jenneke Hermens 

van Roselaar, moeder van de moeder, jong ov. 

15. Hendrik Herman Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 25-01-1750, get. Anna 

Kleinman, won. Barneveld, jong ov. 

16. Herman Josef Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 30-12-1750, get. Jenneke 

Hermens van Roselaar, moeder van de moeder, jong ov. 

17. Jan Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 21-12-1751, get. Anna Kleinman, 

jong ov. 

18. Bernard Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 25-11-1752, get. Jenneke 

Hermens van Roselaar, moeder van de moeder, jong ov. 

19. Herman Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 10-12-1753, get. Anna 

Kleinman, jong ov. 

20. Jan Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 17-11-1754, get. Anna Kleinman 

21. Jantje Wolfsen, geb. Barneveld 07-12-1755, ged. Achterveld (RK) 08-12-1755, get. 

Jenneke Hermens van Roselaar, moeder van de moeder, jong ov. 

22. Bernard Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 30-01-1757, get. Anna 

Kleinman, jong ov. 

23. Anna/Antje Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 26-01-1758, get. Catharina 

Everts, vrouw van Jacobus Kleinman, ov./begr. Barneveld 27-04/01-05-1795, tr. Barneveld 

(Geref.) en Achterveld (RK) 20-10-1776 Albert Wilmar/Willemars, wever en koopman, van 

Bilderbeek in Munsterland 
Kinderen gedoopt te Achterveld (RK). 

Aalbert Wilmars x Antjen Wolfferts hebben getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Berent 

Harmsen van Rootzelaar x Aaltje van der Sandt een derde part aan een huijs en hoff staande en gelegen 

in Barneveld in de sogenaamde Groene Steeg, bij koperen zelvs bewoont en met hun broeder voor de 

overige derde parten in eijgendom beseten wordende en zulx voor de summa van drie hondert en drie en 

dertig guldens vrij gelt (Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 192E; 10-06-1777). 
24. Jenneke Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 04-02-1759, get. Catharina 

Everts, vrouw van Jacobus Kleinman, tr. Barneveld (Geref.) 25-02-1781 en Achterveld (RK) 

26-02-1781 Matthias Otterspoor, won. Amersfoort 
Gijsbertjen Teunis weduwe van Hermen Berentsen Pool geadsisteert als regtens met Anthonij 

van Spankeren als haare hier toe verkorene momboir heeft getransporteert aan en ten erffelijken 

behoeve van Jenneke Wolfferts meerderjarige jonge dogter en Hendrik Wolffertsen tezamen suster en 

broeder een ieder voor de geregte halvscheijd een campje lands gelegen in den dorpe Barneveld in het 



zogenaamde Kleijn Lunteren, waaraan en om gelant zijn Aart Everts Hoogland, Teunis Voskuijl de 

koperse selvs en voorts langs de steeg off weg. En dat voor eene summa van drie hondert en twintig 

guldens (Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 182E, 183; 21-02-1777). 
Matthijs Otterspoor x Jenneken Wolffertsen hebben getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van 

Jacobus Wolffertsen x Geertruijd Wens hunlieder drie woningjes of huijsjes in Barneveld, tussen 

koperen huijs en erff en het land van Hendrik en Jenneke Wolffertsen, aan het Moleneijnde, ofte voor 

een van het zogenaamde kleijn Lunteren, tegens over de Ampts Pomp, in huur bewoont en gebruijkt 

wordende bij Jacob Willemsen Klomp, Dub de Snijder en Derk Gerritsen, dan ook nog een woningje of 

huijsje aan de overzijde van de straat, tussen het huijsje van de Diaconie en dat van Berent Hendriksen 

Strik, in huur of pagt gebruijkt en bewoont wordende bij Maas Jacobsen, voor de summa van agt 

hondert en vijfftig guldens. (Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 275E, 276; 19-08-1784). 
25. Hendrik Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 31-03-1760, get. Elsje Jans, kind 

van een zuster, volgt IIb 

26. Maria Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 05-05-1762, get. Christina Jans, 

kind van een zuster, jong ov. 

27. Herman Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 18-05-1764, get. Elsje Jans, kind 

van een zuster, ov. Barneveld dec. 1769 

 

IIa 

Jacobus Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 03-12-1733, ov./begr. Barneveld 29-

09/04-10-1790, otr. Barneveld (Geref.) 12-04-1770 en tr. Achterveld (RK) 29-04-1770 

Geertruij Wensch/Wentz, geb. Putten 1738, ov. Barneveld 24-04-1830, dr. van Jan Wens en 

Maria Everts 
Jacob Janssen 4 Gerritjen Geurts woonagtig op Bijeschoten onder Voorthuijsen hebben verkogt aan en 

ten erffelijken behoeve van Jacobus Wolffertsen en sijnen erven haarlieder eijgendommelijk huijs hoff 

en schuurtjen, staande in den dorpe van Barneveld, tussen de behuijsinge van Jan Keesen en Jan 

Wolffertsen en zulks voor de summa van neegenhondert caroly guldens. Mede gecompareert Jacobus 

Wolffertsen den kopers deeses dewelke bekende koopspenningen ad 900 aan de transportanten schuldig 

te zijn. Geroijeert den 9e meert 1774 (Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 88E t/m 89E; 

28-09-1769). 

Ov. Barneveld 30-01-1778: een kind van Jacobus Wolferts. 

Christiaan Kerkhoff heeft getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Jacobus Wolffertsen 

x Geertruijd Wens zijn wooningen of huijs en hoff in Barneveld aan het sogenaamde Molen eijnde, 

tussen de huijsen van Hermen Bosman en Ot Willemsen, zo den verkoper dezelve heeft aangekogt van 

wijlen Rijk van der Horst en Aleijda Sagittarius in leven egtelieden op den 15e october des jaars 1778. 

En zulks voor de summa van drie hondert en sestig guldens vrijgelt (Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp 

Barneveld, fol. 259vo-260; 10-03-1783). 

Ot Willemsen x Hendrikjen Gerrits hebben getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van 

Jacobus Wolffertsen x Geertruij Wens hunlieder huijsje en hoff daar agter, in Barneveld aan het 

zogenaamde Moolen eijnde, tussen de huijsen van koperen egtelieden zelvs en dat van de tijdelijke 

Diaconie van Barneveld, voor de summa van twee hondert vijff en twintig guldens vrij gelt. 

(Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 265; 02-07-1783). 

Matthijs Otterspoor x Jenneken Wolffertsen hebben getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van 

Jacobus Wolffertsen x Geertruijd Wens hunlieder drie woningjes of huijsjes in Barneveld, tussen 

koperen huijs en erff en het land van Hendrik en Jenneke Wolffertsen, aan het Moleneijnde, ofte voor 

een van het zogenaamde kleijn Lunteren, tegens over de Ampts Pomp, in huur bewoont en gebruijkt 

wordende bij Jacob Willemsen Klomp, Dub de Snijder en Derk Gerritsen, dan ook nog een woningje of 

huijsje aan de overzijde van de straat, tussen het huijsje van de Diaconie en dat van Berent Hendriksen 

Strik, in huur of pagt gebruijkt en bewoont wordende bij Maas Jacobsen, voor de summa van agt 

hondert en vijfftig guldens. (Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 275E, 276; 19-08-1784). 

Geertruij Wens weduwe van Jacobus Wolfsen en haar meerderjarige kinderen Hendrik Wolfsen, Jan 

Wolfsen x Geertruij van Gerven en Maria Wolfsen x Jan van Kuik, Geertrui Wens geassisteert als 

regtens met Jan Wilmars als haare gekoren momber hebben verkocht en getransporteert aan Gerrit van 

Rootzelaar x Janneke Jans (Dorpsgerecht Barneveld 838, dorp Barneveld, fol. 161E, 162; 31-05-1803). 
Uit dit huw.: 

1. Maria Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 21-04-1772, get. Stijntje Wolfsen, 

zuster van de vader, smidswinkelier, ov. Barneveld 08-07-1857, tr. (1) Jan van Kuijk, geb. 



Barneveld, ged. Achterveld (RK) 25-05-1755, mr. smid, ov. Barneveld 17-02-1812, zn. van 

Hendrik Jansz van Kuijk en Aaltje Ellerts van Ramselaar, (2) Barneveld 14-01-1813 Johannes 

van den Beld, ijzersmid, zn. van Aart Dries van den Beld en Alijda Gerrits Haak 

2. Jan Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 22-05-1774, get. Hendrikje Wentz, 

zuster van de moeder, bakker, ov. Barneveld 07-07-1858, tr. Barneveld (RK) 09-05-1799, 

Geertruij van Gerven 
Jan Tuinenberg 4 Maria Hendrina van Herwerden hebben op den 18e october 1799 uit de hand verkogt 

en alnu getransporteert aan Jan Wolfersen 4 Geertruij van Gerveneen huis, hof en schuurtje daaragter, in 

de Catharijnestraat in Barneveld, vlak allernaast comparante hun erv aan de eene kant en aan de andere 

kant hebbende het huijs en erve van Hermannus ter Steeg, benevens de halve brede goot tusschen het 

huis van verkopers en dat van koopers gelegen met deze last dat de selve altoos door beide zal moeten 

onderhouden worden. Alsmede het regt van de halve gang, tusschen de huizinge van Hermannus ter 

Steeg en dat van koopers ehelieden, benevens het recht van de halve pomp daarbij staande en in dier 

voege als Dub Jacobsen Tuijnenberg 4 Beertjen Jans gemelde halve gang van Jan Steuk 4 Jannetje 

Spikhoven zulks gekogt hebben luijd transport in dato den 1e september 1753. Doende jaarlijks in 

ordinaris verponding f 3-8- met de maanpenning, aan Wheemgeld aan den tijdelijken predikant van 

Barneveld jaarlijks f 4-10-. Zulks voor een somma van twee duijzend en drie hondert guldens vrijgeld. 

1500 gulden wordt omgezet in een hypotheek. (Dorpsgerecht Barneveld 838, dorp Barneveld, fol. 95-

96; 19-04-1800). 
 Uit dit huw.: 

1. Jacobus Wolfsen, geb. Barneveld 1800, broodbakker, tr. Barneveld 21-01-1826 

Johanna/Anna Coenders, geb. Utrecht 1803, dr. van Rut Coenders en Mechteld Voest 

3. Hendrikus Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 11-06-1776, get. Jenneke 

Wolfsen, zuster van de vader, ov./begr. Barneveld 05/06-06-1778 

4. Hendrikus Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 22-01-1781, get. Anna Wolfsen, 

zuster van de vader, ov. Barneveld 24-05-1841, ongehuwd 

 

IIb 

Hendrik Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 31-03-1760, arbeider, ov. voor 1816, 

won. Barneveld, tr. Barneveld (Geref.) 29-01-1792 en Achterveld (RK) jan 1792 

Grietje/Margaretha Hermens Smink, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 07-01-1770, ov. 

Barneveld 10-04-1816, dr. van Hermen Hendriksz Smink en Agnietje Hermens Pool 
 Ov./begr. Barneveld 13/16-12-1793: een kind van Hendrik Wolfsen. 

 Ov./begr. Barneveld 14/18-04-1795: een kind van Hendrik Wolfsen. 

 Ov./begr. Barneveld 24/26-03-1799: een kind van Hendrik Wolfsen. 

 Ov./begr. Barneveld 03/06-10-1800: een kind van Hendrik Wolfsen. 

 Ov./begr. Barneveld 03/05-01-1803: een kind van Hendrik Wolfsen. 

Gijsbertjen Teunis weduwe van Hermen Berentsen Pool geadsisteert als regtens met Anthonij 

van Spankeren als haare hier toe verkorene momboir heeft getransporteert aan en ten erffelijken 

behoeve van Jenneke Wolfferts meerderjarige jonge dogter en Hendrik Wolffertsen tezamen suster en 

broeder een ieder voor de geregte halvscheijd een campje lands gelegen in den dorpe Barneveld in het 

zogenaamde Kleijn Lunteren, waaraan en om gelant zijn Aart Everts Hoogland, Teunis Voskuijl de 

koperse selvs en voorts langs de steeg off weg. En dat voor eene summa van drie hondert en twintig 

guldens (Dorpsgerecht Barneveld 837, dorp Barneveld, fol. 182E, 183; 21-02-1777). 

Johannis Birkhoff x Helena van Sandhuijsen, mitsgaders Teuntjen van Boeijen weduwe Wulff Janssen 

hebben verkogt en getransporteert aan Hendrik Wolffertsen en zijnen erven hunlieder eijgendommelijk 

huijs, hoff, schuur en berg, staande en gelegen in den dorpe Barneveld, in de zogenaamde 

Catharinestraat, tusschen de behuijsinge van Jan Tuijnenberg ter eenre en Herm. Steuck ter andere zijde. 

En zulks voor de summa van een duijsend twee hondert en vijfftig guldens vrijgeld. (Dorpsgerecht 

Barneveld 838, dorp Barneveld, fol. 21E en 22; 30-12-1791). 

Hendrik Wolffertsen x Grietjen Herms Smink zijn wegens geleende penningen schuldig aan Aalbert 

Wilmars weduwenaar van Annetjen Wolffertsen en zijne erven eene capitale summa van agt hondert 

caroli guldens. Onderpand:  

1. hunlieder huijs en hoff cum annexis in Barneveld in de Catharine straat, bij hunlieden zelvs 

bewoond en gebruijkt wordende. 

2. hun huijsje en hoff of onderhorig land aan de Hesseweg in den Estvelder Booijhoek, van 

ouds het Swarte Varken en alnu den Rooden Haan genaamt, in pacht gebruijkt en bewoond 



wordende bij de weduwe van Aalbert Prins. 

3. een campje lands gelegen als voren naast Aart de Kruijff zijn land aan. 

4. een camp lands gelegen als voren bij Teunis Wouterssen Heuvel in pacht gebruijkt wordende. 

5. een hoekje lands op Rootzeler gelegen als voren en in pacht gebruijkt wordende bij Gerrit 

Strik. 

6. Een campje gelegen als voren in het zogenaamde kleijn Lunteren, aan kleijne hoovjes verpacht 

en laastlijk 

7. een hoffje tegens over de wind koorn moole van Hendrik Gaasbeek, kort bij desen dorp gelegen, 

in pacht gebruijkt wordende bij Christiaan Magré.) Geroijeert op den 30 april 1801. (Dorpsgerecht 

Barneveld 838, dorp Barneveld, fol. 72 en 72E; 26-04-1798). 

Hendrik Wolffertsen x Grietje Herms Smink zijn wegens geleende penningen schuldig aan Geertruijd 

Wens weduwe van Jacobus Wolffertsen en haare erven eene capitale summa van agt hondert caroli 

guldens. Onderpand: zie boven. Geroijeert op den 11 meij 1803 (Dorpsgerecht Barneveld 838, dorp 

Barneveld, fol. 73; 26-04-1798). 

Hendrik Wolfsen x Grietje Smink hebben op den 15 october 1800 uijt de hand verkogt en alnu 

getransporteert aan Jan Wilmars en zijn erven hunlieder eijgendommelijk huijs en hof in Barneveld in 

de zogenaamde Catharine straat, tussen de behuijsinge van Fredrik Hopster ter eenre en van Hermannus 

Steuk ter andere zijde. En zulks voor de somma van een duijzent en vijf en twintig guldens vrijgeld 

(Dorpsgerecht Barneveld 838, dorp Barneveld, fol. 116; 01-05-1801). 

Hendrik Wolfsen x Grietje Smink hebben verkogt en getransporteert aan Geertrui Wens weduwe 

Jacobus Wolfsen een hof gelegen in den ambte en carspel Barneveld in Kleijn Lunteren, voor een 

somma van tweehondert vijftig gulden vrijgeld (Dorpsgerecht Barneveld 838, dorp Barneveld, fol. 160; 

24-05-1803). 

Uit dit huw.: 

1. Jan Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 12-01-1793, get. Anna Wolfsen, zuster 

van de vader 

2. Hermanus Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 12-12-1793, get. Anna van de 

Zande, jong ov. 

3. Hermanus Wolfsen, geb. Barneveld, ged. Achterveld (RK) 21-02-1795, get. Agniet, 

moeder van de moeder, kleermaker, ov. Soest 08-05-1868, tr. Baarn 31-10-1822 Aaltje Zeeft, 

ged. Soest (RK) 20-07-1793, dr. van Cornelis Gijsbertsz Sukkel/Zeeft en Aaltje Joosten 

Dongeveld 
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