
Zuidwind 
 

 

De boerderij De Zuidwind ligt in Hamersveld (nu Leusden-Centrum). De stamvader Jan 

Jacobsz huurt deze boerderij en zijn nakomelingen noemen zich ernaar. 

 

 

 

I 

Jan Jacobsz Suijtwind, tr. Leusden (gerecht) 27-10-1609 Fijtgen Willems, won. Hamersveld, 

ov. 1673/1675. Fijtgen Willems, tr. (2) Henrick Willemsz, ov. voor 1670 
Jan Jacobsz Suijtwind en na hem Henrick Willemsen zijn eigenaar en bruiker van 2/3 deel van een deel 

van Vrijhoef (Oudschildgeld Leusden 8 en 79). 

Onkosten gemaakt door Teunis Jacobsz en zaliger Hartger Jacobsz aan de brug over de grote 'wechsloot' bij 

de Watercamp in Leusbroek. Totaal 44-8-0 gulden. Dit wordt omgeslagen over de gebruikers: Willem Jansz 

Cluijt, eigenaar en Elbert Jordensz, bruiker, 8 morgen, 15-4-0 gulden; Teunis Jacobsz, 2 morgen, 3-16-0 

gulden; Cornelis Jansz, 3 morgen, 5-14-0 gulden; Jan Jacobsz, 3 1/2 morgen, 6-13-0 gulden; Elbert 

Jordensz, 4 morgen van de Plagscamp, 7-12-0 gulden; De weduwe van Gerard Verhaer, eigenaar en Huijch 

Aertsz, bruiker, 3 morgen genaamd den Block, 5-14-0 gulden. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 91vo-92; 

12-02-1629).Henrick Willem Meeusz en zijn vrouw Marritgen Faes verkopen aan Henrick Willemsz en zijn 

vrouw Fijtgen Willemsz, won. op de Zijdtwijndt ca. zes morgen land, onder Leusden, van de 

Hamersveldseweg tot aan de Alantse Wetering. Noord: jkhr. Everhard van Schadijck, zuid: de kopers. 

Gerechtsmannen en geërfden van Hamersveld: Henrick Anthonisz van Ede en Aert Matheusz van der 

Maeth. (Dorpsgerecht Leusden 1050, fol. 88vo-89; 24-06-1664). (Oudschildgeld Hamersveld 173, 178: De 

Wetering) 

Overleden Hendrick Willems op Zijdwint, nalatende zijn weduwe Fijtje Willems. De weduwe was 

overeengekomen met de erfgenamen van voornoemde Hendrick Willems, de haef, beesten, berg en 

scheurtgen te laten waarderen. Soo is deze lopende maand augustus bij Jan Willems, Gerrit Jans van 

Leersum, Ghijsbert Cornelis Schothorst, Jan Jans op De Bieshaer, en Jan Henricks op Voskuijlen: deze 

hebben de boedel geëstimeerd op 1811 gulden. 

Het erf Zijdwint wordt met goedvinden van de eigenaars in huur overgedaan aan Dirck Jans, haar zoon, 

die ook de inboedel over de geschatte waarde overneemt. (AE, Notarieel Amersfoort AT013b001; 26-

08-1670). 

Testament Fijtgen Willems, wed. Henrick Willemss, sieck van lichaam te bedde leggende, wonend 

Amersfoort. Zij legateert aan haar nicht Jannitgen Jacobs, geh. met Peel Jacobs Beeckman, 100 gulden; 

T.b.v. de Armen te distribueren bij haere erfgenamen 50 gulden. (AE, Notarieel Amersfoort 

AT015a002, fol. 6; 26-03-1673). 

Overleden Fijtgen Willems laatst wed. van Jan (=Hendrick) Willemse Sijetwint in de goederen 

bevonden De Plaskamp gelegen in Leusbroek, 2 mergen in de Wiltschoor onder Leusden, een perceel 

land genaamd De Bik op Hoogland, en polderland. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b005; 1673). 

Op condities nabeschreven hebben Dirck Jans voor zijn zelve, Jacob Peelen Beeckman gehuwd met 

Geusgen Jans, Jan Jacobse en Evert Jacobse, zonen van Jacob Jansen. Jacob Jans van Raelt, gehuwd 

met Willempgen Jans die een dochter is van Willemtgen Jans (zo beschreven) de voornoemde Dirck 

Jans en Jacob Peelen Beeckman als ooms en mombers van de kinderen van Marritgen Jans, allen 

tezamen erfgenamen van Fijtgen Willems haar lieden resp moeder schoonmoeder en bestemoer. Zij 

verhuren aan Thimon Jans wonende op Hamersveld een zeker erf en goed, huis en hofstede en bergen, 

schuur enz. met de landerijen groot omtrent 30 mergen gelegen op Hamersveld bij huurder gebruikt. 6 

jaren ingaan Petri 1673 voor 25 gulden en de andere 5 jaren voor 120 gulden. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT015b005; 04-01-1674). 
Alzo tussen de kinderen van en erfgenamen van Fijtgen Willems, i.h.l. laatst huisvrouw van Henrick 

Willemse, nalatende haar erfgenamen Dirck Jans, wonend op Hamersveld. Geurtgen Jans, weduwe van 

Jacob Peelen Beeckman, smid, te Amersfoort. Jan Jacobse en Evert Jacobse, zonen van Jacob Jansz 

zaliger, wonend op Hamersveld. Willempgen Jans dochter van Willempgen Jans zaliger en de 

onmondige kinderen van Marritgen Jans, gewoond hebbende op Hamersveld. Tussen de erfgenamen 

was nog onverdeeld een zeker erf en goed gelegen op Hamersveld bij Thimon Jansz gebruikt. Dit erf en 

goed wordt overgenomen door de voorn. Dirck Jansz, met de lasten, ongelden enz., mitsgaders de last 

van zodanige uitzettingen als wegen de grift en het maken van de bruggen alreeds gedaan zijn en nog 



gedaan mochten worden. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b007; 25-01-1678). 

Alzo bij de koopcedulle tussen Henrick Willem Meusz zaliger als verkoper, Henrick Willems 

Suijdwind als koper datum 19 mei 1662, bedongen was dat het land bij de voornoemde koopcedulle 

vermeld, gelegen op Hamersveld, bij meting min of meer als 6 mergen was, dat hetzelfde land en de 

ongelden zal betalen, na advenand de mergentaelen, en dat bij Dirk Jans als successeur van Henrick 

Willems Suijdwint, en nu eigenaar van het voornoemde land, gesustineerd weerd dat zij zoveel uit 

outschildgeld volgens subventie van het erf De Wetering en andere lasten met en moet betalen als hij nu 

is doende, sustimerende Jan Henrickse van Hamersveld als eigenaar van De Wetering, successeur van 

Henrick Willems Mensz, ten contrarie toegedaan is, en terwijl daarover metingen zouden moeten 

worden gedaan en om verdere kwesties te voorkomen. Partijen maken overeenkomst betreffende de 

ongelden. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b012; 02-12-1689). 

Uit dit huw.: 

1. Dirck Jansz, volgt IIa 

2. Jacob Jansz, volgt IIb 

3. Geusgen Jans, tr. Jacob Peelen Beeckman, smid te Amersfoort, zn. van Peel Jacobsz en 

Fransje Jans 
Ghijsbert Rijcks, schout en Fijtgen Jacobs Peelen Beeckmansdr., echtelieden, verkopen aan Dirk Jansen 

van Bavoort en Trijntgen Reyers mede echtlieden, een kamp land genaamd de Plascamp, gelegen in 

Leusbroek. Daar aan de ene zijde Jan Willems Swarts erfgenamen en aan de andere zijde Johan Schade, 

groot 3 mergen. De verkopers bij maegenscheid tussen de erfgenamen van Jacob Peelen Beeckman en 

Geurtgen Jans in het leven echtelieden aanbekomen. Koopsom 300 gulden. (AE, Notarieel Amersfoort 

AT015b0085; 25-07-1680). 

4. Merritje Jans, tr. (1) Willem Thonisz, tr. (2) Leusden (gerecht) 20-02-1671 Jan Hendricksz 

van den Bron, won. Hamersveld, zn. van Hendrick Jansz Brom/van den Bron. Jan Hendricksz 

van den Bron, tr. won. Hamersveld (2) Leusden (gerecht) 06-11-1674 Judith Cornelis, won. 

Hamersveld, get. stiefmoeder Geertje Robberts 
Overleden Willem Thonisz in zijn leven gewoont hebbende op Hamersvelt nalatende tot zijne weduwe 

Merritje Jans en 5 alsnog onmundige kinderen als 2 soonen Theunis en Jan en 3 dochters Willempgen 

den Ouden Theuntgen en Willempgen de Jonge. Magescheijd tussen moeder en kinderen doch alles 

onvermindert de lijftocht de weduwe volgens acte van lijftocht op den 6e julij 1655 voor Dirck Matheus 

notaris gepasseert haar leven lang aan de goederen des boedels competeerende. Soo ist dat de voorn 

weduwe geassisteerd met Jacob en Dirck Jans haar broeders en Jacob Peelen haar swager ter eenre en 

Jan Thonisse den Ouden, Adriaen Thonisz en Jan Thonisse den Jonge als oomen en mombers van 

vaders zijde. De boedel geestimeert Lambert Willems Buijs Buurmeeser en Gijsbert Cornelisse 

Schothorst out buurmeester van Hamersvelt. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b003; 31-01-1671). 

Huwelijkse voorwaarden. Thimon Henricks van de Bron, broer, Willem Peters van Velzen, zwager 

tevens als gemachtigde van Henrick Janse van de Bron vader en schoonvader vanwege Jan Henricks 

van de Bron jongeman tegenwoordig wonende op Hamersvelt toecomende bruidegom ter eenre Jacob 

en Dirck Jansz, broers en Jacob Peelen Smith, zwager vanwege Marrtije Jansdochter weduwe van 

Willem Thonisz wonende op Hamersvelt toecomende bruijd. Inbreng bruidegom een somme van 300 

guld. Inbreng bruijd 4 dammaten polderland in de Haar waarvan de wederhelft is toegescheiden aan 

hare voorkinderen op de leste januari voorleden is toegescheijden voor haar vadergoet item soodanige 

goederen als de bruijd door het overlijden van haar vader zij aan bestorven. En als nog tussen bruid en 

swager gemeen zijn item soodanige haeft van peerden beesten coorn enz dat geestimeert bij Lambert 

Willems Buijs, Gijsbert Cornelis Schothorst en Thonus Henricks ter somme van 752 gkd 15 stv 

mitsgaders de inboedel en huijsraad dit ter somme van 150 gld (AE, Notarieel Amersfoort AT015b003; 

03-02-1671). 

 Uit het 1e huw.: 

 1. Teunis Willemsz 

 2. Jan Willemsz 

3. Willempgen Willems de oude 

4. Teuntgen Willems 

5. Willempgen Willems de jonge, won. Hamersveld, get. oom Dirck Jansz Zuijdwind, 

tr. Leusden (gerecht) 07-11-1690 Jan Aelten, (knecht op) Ooijevaarshorst 
Huwelijkse voorwaarden. Jan Aelten, j.m., toekomstige bruidegom, geassisteerd met Jan Janse, 

goede vriend, en Willempgen Willems, j.d., toekomstige bruid, geassisteerd met Dirck Jans 

Suijdwint, haar oom. Inbreng bruidegom 100 gulden. Inbreng bruid 3 dammaten polderland. 



(AE, Notarieel Amersfoort AT015b012; 17-10-1690). 

5. Willempgen Jans, tr. NN 
De laatste akte van dit deel waarvan het begin niet aanwezig was vermeldt een portie uit erf op 

Hamersveld na loting vermeld aan Jacob Peelen in qt. voorschr. toegescheiden het 1e lot de Plascamp in 

Leusderbroek. De kinderen van Jacob Jans 2 mergen in de Veltschoor onder Leusden. 

Voor Willempgen Jans de helft van de Bick op Hoogland. Het erf op Hamersveld en een grafstede in de 

Leusderkerk blijven gemeen. Namen van de erfgenamen Willempje Jans, Jacob Peelen, Dirck Jans, 

Jacob Jans kinderen, Ondertekend Dirck Jans, Jacob Peterse Beeckman, Evert Jacobse, Jan Geurtsen, 

Thonis Jans, Thonis Willems. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b005; 28-12-1674). 

 Uit dit huw.: 

1. Willempgen Jans, tr. Jacob Jansz van Raalt 
Willemtgen Jans, wed. Jacob Jansz van Raalt, won. Amersfoort leent 500 gulden van Jacob 

Isacksz, bakker en zijn vrouw Willemtgen van Butselaer, won. Amersfoort. Onderpand: het vijfde 

deel van een hofstede, onder Leusden. Gebruikt door Thimon Jansz. Geërfd van haar grootmoeder 

Fijtgen Willems, gemeenschappelijk met de andere erfgenamen. Belendingen: burgemeester Hooft 

en de heer Meerveen. Marge: afgelost aan Jacob Isacksz d.d. 11-08-1681. Getekend door Jacob 

Isacksz. Gerechtsmannen en geërfden van Hamersveld: Johan van Meerveen en Cornelis Hooft 

van Huijsduijnen. (Dorpsgerecht Leusden 1050, fol. 200vo-201; 05-01-1675). 
 

IIa 

Dirck Jansz, tr. (1) Marritge Hendricks Brom, won. Hamersveld, get. zwager Jacob Peelen 

Beeckman, dr. van Hendrick Jansz Brom/van den Bron, tr. (2) Leusden (gerecht) 15-05-1674 

Annitgen Aelberts, won. Hamersveld, get. broer Dirck Aelbertsz en neef Arris Petersz, dr. van 

Aelbert NN en Gijsbertgen Dircks 
Overleden Hendrick Willems op Zijdwint, nalatende zijn weduwe Fijtje Willems. De weduwe was 

overeengekomen met de erfgenamen van voornoemde Hendrick Willems, de haef, beesten, berg en 

scheurtgen te laten waarderen. Soo is deze lopende maand augustus bij Jan Willems, Gerrit Jans van 

Leersum, Ghijsbert Cornelis Schothorst, Jan Jans op De Bieshaer, en Jan Henricks op Voskuijlen: deze 

hebben de boedel geëstimeerd op 1811 gulden. 

Het erf Zijdwint wordt met goedvinden van de eigenaars in huur overgedaan aan Dirck Jans, haar zoon, 

die ook de inboedel over de geschatte waarde overneemt. (AE, Notarieel Amersfoort AT013b001; 26-

08-1670). 
Overleden Marritgen Henricks nalatende haar weduwnaar Dirck Jansz wonende op De Suijtwindt onder 

Hamersveld en 4 kinderen als 2 zonen Thonis en Henrich Dirksen en 2 dochters Jannitgen en Evertgen 

Dircks. Boedelscheiding tussen vader en kinderen als volgt: dat de voorn. Dirck Jans ten eenre en Jan 

Henricks en Geurt Henrick als ooms en mombers van de onmondige kinderen t.a.z. in maniere navolg 

en dit nadien de voorn. Dirck Jansz. De staat van de boedels die zeer door de oorlog was verminderd: 

De mombers verklaren hiermede bekend te zijn. De weduwnaar zal zijn kinderen onderhouden tot hun 

mondigheid, leren lezen en schrijven en voor moeders goed, nog belooft een som van 800 gulden alzo 

ieder 200 gulden. Daarboven aan ieder van de zonen een rij zilveren knopen ten minste van 24 knopen 

(iedere knoop tot 6 stuivers??) en de dochters ieder een zilveren oorijzer en een bed met toebehoren. 

Aan de weduwnaar toegescheiden de inboedel, have, vee, koren enz. Verklaring door Jannetge Dircks in 

deze geassisteerd met Jan Hendrick Brom, mijn oom, ontvangen tehebben van mijn vader mijn moeders 

goed a 200 gulden en als bij maegscheiding beschreven. Actum 28 Febr. 1686. 

Het gerecht van Leusden taxeert een erf, genaamd de Zijtwint of Ter Borchhorst, op Hamersveld, onder 

Leusden. Ten dele erfpachtgoed van de St. Paulusabdij te Utrecht. Gebruikt door Dirck Jansz. Nagelaten 

door jkvr. Johanna Jacoba Poeijt, in leven getrouwd met Peter Soudenbalch. Geschat op 2500 gulden. (AE, 

Notarieel Amersfoort AT015b005; 24-04-1674). 

Huwelijkse voorwaarden. Wij Jacob Peelen Beeckman zwager vanwege Dirck Jansz. wedn. van 

Marritgen Henricks wonend op Hamersveld toek. bruidegom ten eenre en Dirck Albertse, broer, en 

Andries Peterse, neef, vanwege Annitgen Albersdr. j.d. mede wonend op Hamersveld. 

Inbreng bruidegom 1/5 part van een erf en goed met huizing, hofstede en landerijen gelegen op 

Hamersveld bij Thimon Janz gebruikt. Item in Leusbroek 1/5 part in de veldschoor, gelegen in Leusden; 

1/5 van 4 dammaten in De Duijst, nog 1/5 part van de helft van de Bick gelegen op Hoogland waarvan 

de resterende 4/5 parten de verder erfgenamen van Fijtgen Willems, bruidegoms moeder zaliger zijn 

competerende. Item een kapitaal van 600 gulden ten laste van zijn voorn. moeder zaliger en laetstens 

100 gulden ten laste van Anthony en Maes Peelen, gekomen van Heijman Dircks. Item de inboedel, 

have en vee enz. 



Inbreng bruid goederen geëstimeerd op 900 gulden; verder dat de bruid van nu af mede zal treden in de 

huur als de bruidegeom aan het erf bij hem gebruikt is hebbende. (AE, Notarieel Amersfoort 

AT015b005; 25-04-1674). 

Gerechtsmannen en buurmeesters van Hamersveld: Jan Simonsz en Cornelis Henricksz. (Dorpsgerecht 

Leusden 1050, fol. 218vo; 22-09-1676). 

Alzo tussen de kinderen van en erfgenamen van Fijtgen Willems, i.h.l. laatst huisvrouw van Henrick 

Willemse, nalatende haar erfgenamen Dirck Jans, wonend op Hamersveld. Geurtgen Jans, weduwe van 

Jacob Peelen Beeckman, smid, te Amersfoort. Jan Jacobse en Evert Jacobse, zonen van Jacob Jansz 

zaliger, wonend op Hamersveld. Willempgen Jans dochter van Willempgen Jans zaliger en de 

onmondige kinderen van Marritgen Jans, gewoond hebbende op Hamersveld. Tussen de erfgenamen 

was nog onverdeeld een zeker erf en goed gelegen op Hamersveld bij Thimon Jansz gebruikt. Dit erf en 

goed wordt overgenomen door de voorn. Dirck Jansz, met de lasten, ongelden enz., mitsgaders de last 

van zodanige uitzettingen als wegen de grift en het maken van de bruggen alreeds gedaan zijn en nog 

gedaan mochten worden. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b007; 25-01-1678). 

In 1686 is Dirck Jansz Zijdwint bruiker van het erf De Zuidwind, op Hamersveld (Oudschildgeld 

Hamersveld nr. 171). 

In 1686 is Dirck Jansz Sijdwint eigenaar van de helft van het erf De Kleine Kapel, op Hamersveld 

(Oudschildgeld Hamersveld nr. 166). 

Alzo bij de koopcedulle tussen Henrick Willem Meusz zaliger als verkoper, Henrick Willems 

Suijdwind als koper datum 19 mei 1662, bedongen was dat het land bij de voornoemde koopcedulle 

vermeld, gelegen op Hamersveld, bij meting min of meer als 6 mergen was, dat hetzelfde land en de 

ongelden zal betalen, na advenand de mergentaelen, en dat bij Dirk Jans als successeur van Henrick 

Willems Suijdwint, en nu eigenaar van het voornoemde land, gesustineerd weerd dat zij zoveel uit 

outschildgeld volgens subventie van het erf De Wetering en andere lasten met en moet betalen als hij nu 

is doende, sustimerende Jan Henrickse van Hamersveld als eigenaar van De Wetering, successeur van 

Henrick Willems Mensz, ten contrarie toegedaan is, en terwijl daarover metingen zouden moeten 

worden gedaan en om verdere kwesties te voorkomen. Partijen maken overeenkomst betreffende de 

ongelden. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b012; 02-12-1689). 

Huurcontakt van secker erf ende daaraan behorende landerijen met bergh en schuur ende verder 

getimmerte daerop staende genaampt de Sijetwindt gelegen op Hamersvelt onder gerecht Leusden. 

Tegenwoordig bij den heer verhuurder ende den huurder bekend. Verhuurder Hr Petrus Philippus van 

Blockland ende vrouwe Maria Margaretha de Beunick. Huurder Dirck Jansen. Dit voor een tijd van 6 

jaren ingaande de landerijen Petri ad Lathedram der toecomende jaar 1694 ende huijzinge hof en 

hofstede op vervaertijd van meij 1694. Dit jaarlijks voor de somme van 295 cargld Sulic dat den tweede 

comparant alhier huurder de reede ende personele ongelden alleen lasten ende betaelen sall en moet niet 

van allen uijtgesondert tegenwoordig daerop staande ende die gedurende de voorszijde huurjaren 

souden mogen op komen in gevolge de oude huiscedulle bij den huurder op den 12e julij 1679 met 

sijnen voorgaande Hr landheeren opgerigt te betaalen de voorszijde pachtpenningen de eene helft op 

ossenmerkt weesende den 8 okt ende andere met Corsmisse. (AE, Notarieel Amersfoort AT016a003; 

30-01-1693). 
Geertruijd Pontkaes, weduwe en boedelhoudster van Jan Haverman, en moeder en momberesse van 

haar onmondige zoontje, heeft verkocht aan Dirk Jansen Zijewind, het erf en goed genaamd De Engh 

onder Stoutenburg; bruiker Melis Gerritsen, zijnde thiendvrij en leengoed van IJsselstein. Belend 

volgens de oude brieven daarvan zijnde, voor de som van 2350 caroligulden. (AE, Notarieel Amersfoort 

AT013b003; 27-02-1693). 

Geurtje Pontkaes wed. Jan Haverman, transporteren aan Dirck Jansz wonende op de Zijdtwind het erf 

genaamd de Engh. (Dorpsgerecht Stoutenburg 1946; 27-03-1693). 

Juffr. Geertruijd Pontkaes weduwe van Johan Haverman verkoopt aan Dirk Janz Sijdwind wonende op 

Hamersvelt de geregte helfte van seecker Erf en Goed, huijs en hofstede (Bruinhorst), bergen, schuur en 

landerijen gelegen op Hamersvelt bij Henrick Rijcks gebruikt de wederhelft behoort aan haar broeder 

Jan Pontkaes chirugijn strekkende het gehele Erf van de Hamersveldse Grift tot aen het Aland toe 

(onduidelijk) daar aan de suijdsijde Cornelis Hendriks en Hendrik Craen en aen de noordsijde Matheus 

van de Maeth en den coper self naast geland en gelegen sijn wesende het Erf belast met ƒ 2000 t.b.v. de 

kinderen van Abraham Boor zaliger en ƒ 1500 t.b.v. de wed. van Anthonis van Brinckensteijn saliger. 

Op 't halve Erf dus ƒ 1750. Koopsom ƒ 2000 en de koper sal de ƒ 1750 hier van aftrekken. Er word een 

regeling getroffen met de aanstaande huurder Melis Gerritsen. (AE, Notarieel Amersfoort AT023b001; 

10-08-1695). (Oudschildgeld Hamersveld nr. 167, 168, 169). 

Jan Aelten en Willempje Willems echtel. wonende tot Hoevelaken verkopen aan Dirck Janse Sijdwind 

wonende op Hamersvelt 2 dammaten polderland in de Duijst voor 150 car. gld. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT023b002; 23-02-1697). 



Eiser Dirck Jansz Zuijdwind contra gedaagde Melis Gerritsz, won. Leusbroek. Dirck zegt dat Melis een 

morgen meer had ingezaaid op het erf den Burgh(?) dan afgesproken. Daardoor had hij Dirck voor 50 

gulden benadeeld. Melis zegt dat hij de helft had bezaaid en niet meer. Dirck zegt dat hij niet alleen de helft 

van het bouwland had bezaaid, maar ook de helft van het weiland. Uitspraak: niet ontvankelijk. 

Buurmeester van Leusden: Gerrit Jansz, van ‘t Heetveld. Buurmeesters van Leusbroek: Gerrit Jansz en 

Peter Cornelisz.  (Dorpsgerecht Leusden 1044; 09-06-1697). 
Dirck Jansen tegenwoordig bruiker van t erf de Suijdwint verkoopt aen Huijch Jansen ende Evert Jansen 

die verklaarden gekocht te hebben bij forma van uijtkoop een grauw merry peert out 6 jaar een zwarte 

kol merry peert met nog een haarig merry peert beijde oud 5 jaren item nog een zwarte koe met nog 5 

rooie melkkoeien item nog twee de beste pinken van wij…………. Dan nog 15 vimmen haver de beste 

uijt de berg nog 3 vimmen rogh gerven mede de beste daer uijt te nemen alsmede het hoij leggende op 

de zuijdzijde van het achterhuijs nog 2 wagen van de 4 naest de alderbesten waegen die en eersten 

comparant aan hem behoud. Een snijbank, twee gethouwen de eene tot een wagen ende een tot den 

ploegh behoorende verders verclaren de respecive comparanten tesamen overeengekomen dat de mest 

op de hofstede sal blijven alsmede de tuijningen heckens rijekhouten (rikhouten) balken en slijten 

alsmede de hilt slijten mitsgaders de onderlaag in de berghen ende de twee schuuren dat over het land 

van het gemelde erf de Suijtwint de laatste twee comparanten mogen gebruiken naar haar welbehagen. 

De eerste comparant moet het verkochte vee met zijn eygen hoy en stooi voederen en onderhouden en 

dezelve peerden en koeien op de plaats alwaar die nu staan zal moeten laten staan en verder dat de huur 

van de knecht Barth Woutersen van dato deses zal wezen voor de laatste comparanten koopers dit voor 

te betalen in twe termijnen met meij dezes sjaar en op ossenmerk 8sten oktober des jaars. Aangetekend 

in de marge: Op huijden den 1 dec 1699 heeft Jan Jansen op de Suijtwint der gehele cooppennningen 

betaald waarvoor quitantie gedaan door Dirk Jansen. (AE, Notarieel Amersfoort AT016a005; 03-02-

1699). 

Gerrit van Bemmel, leent namens Johan Pontkaes, wed. Jannetje van Beek, chirurgijn te Amersfoort 230 

gulden van Johan van Birkhoven, schout van Stoutenburg en zijn vrouw. Dit is het restbedrag van 1100 

gulden dat zijn zuster Geertruijd Pontkaes schuldig was volgens akte voor not. Rogier Camerbeek van d.d. 

15-06-1694. Haar onderpand: een hofstede, op Hamersveld (Bruinhorst), onder Leusden. Zijn onderpand: 

de helft van een hofstede, op Hamersveld, onder Leusden. De andere helft is van Dirk Jansz Zijdwind. 

Procuratie op Gerrit van Bemmel voor not. Godert van Brinckesteijn te Amersfoort  d.d. 26-04-1699. 

Gerechtsmannen van Hamersveld: Dirk Albertsz en Wouter Petersz. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 28-04-

1699). 
Hendrick Dirksz; Willem Petersz, getrouwd met Jannitje Dirks; Peter Kool, getrouwd met Evertje Dirks, 

voorkinderen van Dirk Jansz en Maria Brom. Aelbert Dirksz; Jan Dirksz; Jan Mets, samen namens 

Gijsbertje Dirks, minderjarig, kinderen van Dirk Jansz en Annitje Aelberts. Samen erfgenamen van Dirk 

Jansz zaliger. Zij verkopen voor 3050 gulden aan Elbertje Jans, wed. Peter Saren een erf en goed met een 

huis, bergen, schuren en ca. 30 morgen land, op Hamersveld, onder Leusden. Oost: de Besselderdijk, zuid: 

de verkopers tot aan de Hamersveldseweg en over de weg naar de kant van de Grift: Marritje Gerrits, west: 

Marritje Gerrits, noord: Jacob van Westrenen. Met recht van afwatering door de oude sloot door het land 

van Marritje Gerrits. Marritje moet de sloot goed onderhouden. Elbertje Jans moet de heul bij de 

Hamersveldseweg onderhouden. Met recht van overpad over het land van Marritje Gerrits naar de molen en 

naar de stad. Gebruikt door Toon Tijmansz. Koopakte d.d. 08-01-1706. Met inschrijving van de 40e 

penning d.d. 09-01-1706. Buurmeesters van Hamersveld: Willem Dircksz en Eghbert Huijgen. 

(Dorpsgerecht Leusden 1052; 09-04-1706). 

Boedelscheiding Dirck Jansz Zuijdewind. Erfgenamen, kinderen: Aalbert Dircksen Zuijdewind, gehuwd 

met Hendrikje Theunis, wonend op de hoffstede; Gijsbertje Dircks Zuijdewind, gehuwd met Willem 

Woutersen, in Leusbroek. Erf en goed met de huysinge, hoff en hoffstede en verder getimmer daarop en 

landerijen daaraan; Houtgewas en bomen. Alles in Hamersveld. (AE, Notarieel Amersfoort, not. S. van 

Brinckesteyn AT030b002; 05-07-1720). 

Uit het 1e huw.: 
1. Thonis Dircksz 

2. Hendrick Dirksz van den Engh, won. Den Engh in Stoutenburg, tr. Hamersveld (RK) 15-04-

1701 en Stoutenburg (gerecht)  15-04-1701 Evertje Everts, won. Hoogland, get. zwager Jan 

Aartsz 
Huwelijkse voorwaarden. Dirck Jansen Zuijdwint vader vanwege Hendrick Dirksen j.m. toekomstige 

bruidegom en Evertje Everts j.d. toekomstige bruid. Inbreng bruidegom 1400 gl., klederen, zilver en 

goud. Inbreng bruid klederen, wol, linnen, zilver en goud. (AE, Notarieel Amersfoort AT010boo6; 29-

05-1701). 

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Dirksen Zuijdwint weduwnaar van Maasje Aerts wonende op 



Hoogland geass. met Hendrik Dirksen Zuijdwint en Albert Dirksen Zuijdwint zijn broeders en Willem 

Wouters sijn swager en Jannetje Jans jonge dochter wonende in Sevenhuijzen geass. met Jan Jansen 

Tolboom hare vader. Inbreng bruidegom een Erf en Hofstede genaamt de Engh gelegen onder 

Stoutenburg in huure bij bruidegoms broeder Hendrik Dirksen en inboedel, have en vee. De bruid 1/4 

gedeelte van haar moedersgoed. (AE, Notarieel Amersfoort AT030b001; 26-11-1717). 

Huurcontrakt van het Erf en Goed Wellom groot 30 mergen gelegen aan 't Heetveld onder Leusden. 

Verhuurder; de Hr. Henrick Arend van Zevender wonende in Amersfoort. Huurders; Hendrick Dirksen 

Zuijdwindt en Evertje Everts echteluijden. Voor 6 jaren de 1ste 3 jaren om ƒ 100 en de laatste 3 jaren 

om ƒ 110 en schildgeld, schellinggeld, hondecoorn, paartjes, enz. (AE, Notarieel Amersfoort 

AT032b001; 08-08-1723). 
Uit dit huw.: 

1. Jannetje Hendriks van den Engh, won. Leusderveld, tr. Leusden (gerecht) 30-11-1729 

en Hamersveld (RK) 02-12-1729 Aart Hannisz, won. Leusden, zn. van Hannis Elisz en 

Aaltje Hendriks 
 Zie genealogie Van Doorn. 

2. Maria Hendriks van den Engh, won. Leusder Heetveld, otr. Hamersveld (RK) 18-

07-1733, tr. Leusden (gerecht) 20-07-1733 Wouter Hendriksz, won. Leusbroek, zn. 

van Hendrick Faese en Teuntje Wouters 
Maria Hendrikse (wed van Wouter Hendrikse) en Hendrik Peterse Steenbeek huurt v ’t 

Convent van St Agatha het Huis en Hofstede van ’t Erf Onstede door hen gebruikt. Voor 6 jaar 

f 85. De grond van dit Erf werd aan verschillende stukken verhuurd. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT045a013; 15-11-1788). 

 3. Evert Hendriksz Zuijdwind 
Aart Hannessen wonende Hogeland en Jannetje Hendriks, welke Jannetje Hendriks een Suster 

en  mede erfgename van Evert Hendriksz Zuijdwind, verkopen aan Willem Gerritsen van 

Kleijnveld, meerderjarig Jongman de helfte van seeker hoekje lands, gekomen van ’t halve Erff 

den Engh, genaamt  Pollenhoff groot omtrent seventigh roeden met de gereghte helft der 

Huijsinge en verdere opstal daar op staande, daar ten Oosten de Vrouwe Conventen binnen 

Amersfoort, ten Westen Jan Aartsen met ’t voornoemde Erff den Engh, en ten  Noorden en 

Zuijden de voornoemde Conventen naast geland en gelegen sijn. (AE, Dorpsgerecht 

Stoutenburg 1948; 01-12-1747). 
Willem Gerritsen van Kleijnveld koopt voor 100 gulden van Aart 

Hannesen x Jannetje Hendriks de helft van ca. 70 roeden land met de helft van het huis dat er 

op staat, genaamd de Pollenhof, gekomen van het halve erf de Engh, onder Stoutenburg. 

Koopakte d.d. 24-11-1747. (AE; BNR 0001.01 Stadsarchief 1536; 01-12-1747). 

3. Jannitje Dirks, won. Hamersveld, tr. (1) Leusden (gerecht) 20-05-1692 Hendrick Rijcksz, 

won. Hamersveld, get. broers Evert en Willem Rijcksz en zwager Thimon Jansz en moeder 

Hendrickje Hendricks, tr. (2) Leusden (gerecht) 20-10-1699 Willem Petersz van de Beek, wed. 

Aeltje Cornelis van Oostveen 
 Zie genealogieën Leusden. 

4. Evertje Dirks, won. Hamersveld, otr. Leusden (gerecht) 20-10-1699 en Hamersveld (RK) 05-

11-1699 Peter Barendsz Kool/Cool, van Soest 
In 1710 genoemd als tante vaderszijde bij de doop van een kind van broer Aalbert Dirks. 

Dirk Jansz koopt voor 1400 gulden van Jan Jansz van Doorn de jonge en Barend Kool als voogden van 

de vijf onmondige kinderen van Jan Dirksz Zuijdwind x Jannitje Jans van Doorn de helft van het erf, 

genaamd de Engh met de helft van ca. 24 morgen land; nog een jaarlijkse erfpacht van 12 gulden 

gaande uit de helft van vier morgen heetveld, ook bij dit erf behorende, onder Stoutenburg. Koopakte 

d.d. 31-12-1734. (AE; Stadsarchief 1535; 31-05-1735). 

Uit het 2e huw.: 

4. Aelbert Dirksz van Hamersveld ook wel Aelbert Dirksen Zuidwind, volgt IIIa 

5. Jan Dirksz Zuidwind, volgt IIIb 

6. Maria Dirks, won. Hamersveld, tr. Hamersveld (RK) 26-06-1701 Jan Jansz Metz, wed. 

Jacobje Gijsberts Boor, won. in de Birkt onder Soest 
Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Jansen Metz weduwnaar van Jacobje Gijsbertse Boor toecomende 

bruijdegom wonende in de Birkt in Soest en Maria Dircks jonge dochter toecomende bruid geass. met 

Dirck Jansen wonende in Hamersvelt (vader) en Dirk Aelbertse als oom en Henrick Dirks (broeder). 

Inbreng bruidegom alle goederen soo van paerden, beesten, hoij, koorn, wagens, ploegen, eegden, enz. 



gelt, goud en zilver, inschulden, crediten, de landerijen gelegen in de Hogenbirkt (bruidegom had een 

soontje Jan Jansen Metz de jonge). 

Inbreng bruid 1/4 part in de helfte van een Erf en Goed en landerijen genaempt de Engh gelegen in 

Stoutenburg. 

Item 1/4 part in de helfte van een Erf en landerijen gelegen in Hamersveld tegenwoordig bij den voors 

Dirk Jansen bewoond met de Huijzinge, berg en schuur, enz.  

Item nog 1/4 part in de helfte van een Erf en landerijen mede gelegen op Hamersveld bij Willem (of 

Wouter) Peters gebruikt verders polderland in de Duijst. 

Nog polderland in de Duijst, item een 1/4 portie in de helfte van ƒ 700 tot laste van Willem Peters 

voornoemt uit sake van geleende penningen en verschene landpacht, item nog 1/4 part in de helfte van ƒ 

230, item nog 1/4 portie in de helfte van ƒ 48 ten laste van Hendrick Dircks op den Engh en de eindelijk 

1/4 part in de helfte van ƒ 500 met de renten van dien spreeckende ten laste van Henrick Dircks aen de 

Engh ƒ 400 en de resterende ƒ 100 ten laste van Peel Jacobsen Beeckman sullende de lantpachten, 

renten, vruchten en incomsten van de voors goederen en landerijen en obligaties naevenant van de voors 

aan part bij de toecomende echteluijden jaarl(ijks) worden geprofiteert en genoten doch de ongelden en 

lasten op de voors goederen staende jaerlijks werden alvorens afgetrokken, verders regeling wanneer 

een van beijde komt te sterven. Ondertekend Jan Jansen Metz - Maritgen Dirks - Dirck Jansen - Henriet 

Dircks (+ Dirck Aelbertsen). (AE, Notarieel Amersfoort AT021b002; 18-02-1701). 
7. Gijsbertje Dirks, tr. Hamersveld (RK) 27-02-1707 en Leusden (gerecht) 04-03-1707 Willem 

Woutersz, won. Leusbroek, ov. voor 1749, zn. van Wouter Gerritsz en Jannitgen Willems 
Zie genealogie Voskuilen. 

 

IIIa 

Aalbert Dirks van Hamersveld ook wel Aelbert Dirksen Zuidwind, ov. voor 1737, won. 

Hamersveld, tr. Hamersveld (RK) 06-02-1706 en Leusden (gerecht)19-02-1706 Hendrikje 

Teunissen, won. Hamersveld 
Scheiding tussen Aalbert Dircksen Zuijdwint en de Gijsbertje Dirks Zuijdwint gehuwd met Willem 

Wouters (wonende in Leusderbroek) als mede kinderen en erfgenamen van Dirk Jansen Zuijdwint haar 

vader zaliger hadden nog samen gemeen het Erf en Goed met de huijzinge Hof en Hofstede en verder 

getimmerte mitsgaders de landerijen genaamt Hamersvelt gelegen in de geregte Hamersvelt, soo in dier 

voegen als het voortijds door haar vader zaliger gecogt is geworden en de laatste helfte gecompeteert 

heeft Jan Pontkaas chirurgijn tot Amersfoort. En de terwijl partijen ongelegen quam de voors Hofstede 

langer gemeen te houden. Toedeling als volgt aan Aalbert Dirksen Zuijdwint en Hendrikje Theunis 

echtelieden toegescheijden de Hofstede Hamersvelt met de lasten ens van soodanig kapitaal van ƒ 1500 

met de rente als Jofr. Anthonia van Bemmel wed. van de Heer Anthony van Brinkensteijn zaliger daarin 

heeft gevestigt, waartegen de 2de comparanten uitgekeerd krijgen een somme van ƒ 2300. (AE, 

Notarieel Amersfoort AT030b002; 05-07-1720). 

In 1736 is de wed. Aalbert Dirks eigenaar en bruiker van De Bruinhorst onder Hamersveld  

(Oudschildgeld Hamersveld nr. 167-169). 

Geurt Jansen van den Brand en zijn vrouw Geertruijd van Hoogbetrum, voor henzelf en namens Jannitje 

Veen, wed. Jan Geurtsen van den Brand en Everardus van den Brand; allen namens Frans van den Brand en 

zijn vrouw Elisabet Hovert en Jan Maas en zijn vrouw Elisabeth van den Brand, verkopen aan Hendrikje 

Teunis, wed. Albert Dirksen en Dirk Albertsen een huis, berg, schuur en ca. 18 morgen land, op 

Hamersveld, onder Leusden. Van de grift tot aan de Alandse dijk. Aan de ene zijde: de heer Westreenen, 

aan de andere zijde: de heer Muijlwijk c.s. Laatst gebruik door de weduwe Van den Brand. M.u.v. de 

tabakschuurkisten, de luiken en het hout dat enige weken publiek is verkocht. Procuratie voor not. Anthonij 

van Veersen d.d. 15-03-1739, na de koopakte. (Dorpsgerecht Leusden 1053, fol. 79vo-80vo; 24-04-1739). 

(Origineel in: Dorpsgerecht Leusden 1058; 24-04-1739). (Oudschildgeld Hamersveld 167-169; Bruinhorst) 

Hendrikje Teunis, wed. Albert Dirksen en Dirk Albertsen lenen 799 gulden van Hendrik van Halteren, 

koopman te Amersfoort. Onderpand: een huis, berg, schuur en ca. 18 morgen land, op Hamersveld, onder 

Leusden. Van de grift tot aan de Alandse dijk. Aan de ene zijde: de heer Westreenen, aan de andere zijde: 

de heer Muijlwijk c.s. (Dorpsgerecht Leusden 1053, fol. 81-82; 24-04-1739). (Origineel in: Dorpsgerecht 

Leusden 1061; 24-04-1739). 

Hendrikje Teunissen, wed. Aalbert Dirksen en Dirk Aalbertsen lenen 799 gulden van Hendrik van 

Halteren, koopman. Onderpand: een huis, berg, schuur en 18 morgen land, op Hamersveld, onder 

Leusden. (HUA; BNR 37, inv. nr. 2484; 24-04-1739). 

Hendrikje Teunissen, wed. Aalbert Dirksen en Dirk Aalbertsen kopen voor 1000 gulden van Jannetje 

Veen c.s. een huis, berg, schuur en land, op Hamersveld, onder Leusden. Koopakte d.d. 15-03-1739 

voor not. Van Veerssen.  (HUA; BNR 37, inv. nr. 2484; 24-04-1739). 



Uit dit huw.: 

1. Anna Aelberts, ged. Hamersveld (RK) 22-11-1706, won. Hamersveld, get. Gijsbertje 

Dircks, tante vaderszijde 

2. Antonius/Teunis Aelberts, ged. Hamersveld (RK) 05-02-1708, volgt IVa 

3. Theodorus/Dirk Aelberts, ged. Hamersveld (RK) 20-03-1710, volgt IVb 

4. Gerrit Aelberts, ged. Hamersveld (RK) 27-07-1712, won. Hamersveld, get. Aeltje Wouters, 

buurvrouw 

5. Johannes Aelberts Zuidwind, ged. Hamersveld (RK) 10-02-1715, won. Hamersveld, get. 

Catharina (Ariens x  Rijck Jansz) tante vaderszijde, ov. voor 1744 
Het gerecht van Leusden taxeert een vijfde deel van een erf, huis, hof en hofstede met het land, op 

Hamersveld, onder Leusden. Gebruikt door Dirk Albertse Zuijdwint. Nagelaten door Johannis Aelbertse 

Zuijdwint. Geschat op 100 gulden. (Dorpsgerecht Leusden 1053, fol. 127vo; 08-05-1744). (Oudschildgeld 

Hamersveld 167-169; Bruinhorst) 

Het gerecht van Leusden taxeert een vijfde deel van een erf, huis, hof en hofstede met het land, op 

Hamersveld, onder Leusden. Gebruikt door Teunis Aelbertse Zuijdwint. Nagelaten door Johannis Aelbertse 

Zuijdwint. Geschat op 300 gulden. (Dorpsgerecht Leusden 1053, fol. 127vo; 08-05-1744). (Oudschildgeld 

Hamersveld 167-169; Bruinhorst) 

6. Jacob Aelberts, ged. Hamersveld (RK) 19-09-1717, get. Gijsbertje Dircks 

7. Jan Aelberts, ged. Hamersveld (RK) 25-05-1720, get. Henrickje Rutte, ov. voor 1786, tr. 

Leusden (gerecht) 29-04-1766 Arisje Hendriksen Roelen, ov. voor 1792, dr. van Hendrik 

Jansen Roelen 
Jan Aalbertsen is samen met de wed. Dirk Aalbertsen en de kinderen van Teunis Aalbertsen eigenaar 

van De Hemel onder Hamersveld. Jan Aalbertsen koopt de anderen uit voor 432 gl. (AT036a009; 04-

12-1761). 

Jan Aalbertse koopt in 1775 de kinderen van broer Teunis Aalberts en de kinderen van broer Dirk 

Aalbertsen uit de boerderij De Bruinhorst onder Hamersveld en dammaten land onder Hoogland voor 

2400 gl. (AT036a015; 24-11-1775) 
Jan Aalbersen wonende op de Bruinhorst in Hamersveld benoemd tot executeurs over zijn begrafenis en 

boedel zijn buurman Hannes Teunissen en Peter Smit schoenmaker beiden in Hamersveld woonachtig. 

(AE, Notarieel Amersfoort AT045a003; 27-09-1776). 

Jan Aalbertsen woonende in Hamersveld verhuurt aan Jacobus Evertsen mede aldaar woonachtig  het 

Erf Bruinhorst gelegen in Hamersveld uitgezonderd het land tussen de Dijk en het Taayland, welke 

verhuurder aan zich behoudt. Voor 12 Jaren, f  235 sjaars en 2 vimmen dak waarboven den huurder nog 

zal moeten betalen de personeels ongelden en buurlasten, uitgezonderd de reparatie aan de 

Heiligerberger-  en Ruitenbeker- of andere bruggen worden betaald ten laste van den verhuurder 

mitsgaders de helft der laste aan de Leusder Kerk. (AE, Notarieel Amersfoort AT045a004; 04-12-1778). 

Jan Aalbertsen wonende in Hamersveld verhuurt aan Jan Aartsen het erf en boerenhofstede den Hemel 

gelegen in Hamersveld, woonde reeds op dit erf. 6 jaar f 64 sjaars en de lasten behalve het onderhoud 

van de Heiligenberger- en Ruitenbecker of andere bruggen. Verhuurder behoud aan zich de bogaard met 

1 morgen erachter. (AE, Notarieel Amersfoort AT045a005; 22-01-1779). 

Uit dit huw.: 

1. Hendrikje Jans, ged. Hamersveld (RK) 18-08-1768, op Bruijnhorst onder 

Hamersveld, get. Fijtje Aelberts, tr. (1) Hamersveld (RK) (otr. gerecht Leusden en 

gerecht Amersfoort) 20-11-1796 Willem Jansz Vrijhoef, geb. Leusden, ged. 

Hamersveld (RK) 03-04-1760, won. Amersfoort, zn. van Jan Jacobsz Vrijhoef en 

Maria Thijssen Glinthorst, tr. (2) Hamersveld (RK) (otr. gerecht Leusden) Cornelis 

Berg, geb. op Hamersveld, ged. Hamersveld (RK) 09-04-1781, zn. van Gerrit 
Cornelisz Berg en Cornelia Cornelissen Voskuijlen 

Huurcontract van 't Erf De Bruinhorst in Hamersveld. Johannes (of Hannes) Theunisje en 

Abraham van Asch als voogden van Hendrikje Jansen Zuidwind dochter van Jan Albertsen 

verhuren het Erf aan Harmen Wijnandse mede aldaar woonachtig uitgezonderd het land tussen 

den Dijk en het Taayland (houden verhuurders aan zich). De steeg naar 't Taaijland welke door 

Hannes Petersen en Jacobus Jansen met en benevens den huurders gemaakt en onderhouden 

worden, zullen verhuurders ten hunne voordelen aan den zelven Hannes Theunissen en Jacobus 

Jansen mogen verhuren. Huurtijd 6 jaren pacht jaarlijks ƒ235 en lasten uitgezonderd de 

bruggen Heiligerbergerbrug en Ruitenbekerbrug en de helft van de lasten aan de Leusder Kerk. 



(AE, Notarieel Amersfoort AT049a005, fol. 65; 14-01-1791). 

In 1792 huurt Jan Aalbertsen Voskuijlen het erf De Hemel onder Hamersveld van 1791-1797, 

voor 70 gl. p.j. van de voogden van Hendrikje Jansen, de dr. van Jan Aalbertsen (AT049a005, 

nr. 35; 09-11-1792). 

Akte van verklaring van Hendrikje Jans meerderjarig ongehuwde dochter en universeele 

erfgenaam en eenige nagelaten dochter van Jan Albertsen (Zuidwind) en Arrisje Hendrikse 

echtel. dat alle boedelpapieren en rekeningen van hare overleden ouders in orde waren. De 

executeurs waren Abraham van Asch en Hannes Teunissen (Boerderij Bruinhorst) wonende op 

Hamersveld. (AE, Notarieel Amersfoort AT049a006, fol. 73; 06-09-1793). 

8. Maria Aelberts, ged. Hamersveld (RK) 19-02-1723, get. Aeltje Teunissen, jong ov. 

9. Maria Aelberts, ged. Hamersveld (RK) 24-04-1724, get. Aeltje Teunissen 

10. Anna Aelberts, ged. Hamersveld (RK) 24-04-1724, get. Aeltje Teunissen 

 

IVa 

Antonius/Teunis Aelberts, ged. Hamersveld (RK) 05-02-1708, won. Hamersveld, tr. 

Stoutenburg (gerecht) 19-10-1742 Neeltje Fransen Haan, won. Strijthorst onder Stoutenburg, 

dr. van Frans Bartsz Haan en Jannitje Jans 
De kinderen van Teunis Aalbertsz zijn samen met Jan Aalbertsen en de wed. Dirk Aalbertsen eigenaar 

van De Hemel onder Hamersveld. Jan Aalbertsen koopt de anderen uit voor 432 gl. (AT036a009; 04-

12-1761). 

Jan Aalbertse koopt in 1775 de kinderen van broer Teunis Aalberts, met namen Arrisje, Frans, 

Hendrikje en Jannetje Teunissen en de kinderen van broer Dirk Aalbertsen uit de boerderij De 

Bruinhorst onder Hamersveld en dammaten land onder Hoogland voor 2400 gl. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT036a015; 24-11-1775). 
Uit dit huw.: 

1. Aelbert Teunissen, ged. Hamersveld (RK) 13-08-1743, get. Jannetje Jans, ov. voor 1773 

2. Francis/Frans Teunissen Zuidwind, ged. Hamersveld (RK) 06-04-1747, get. Jannetje Jans, 

timmerman, ov. Amersfoort 01-08-1815, ongehuwd 
Procuratie  Arisje Teunis en Frans Teunissen, meerderjarig kinderen en erfgenamen van Teunis 

Aalbertsen en Neeltje Frans echtelieden gewoond en overleden op Hamersveld. Zij machtigen Jacob 

van de Haar in Leusbroek. (AE, Notarieel Amersfoort AT045a002; 15-03-1773). 

3. Arrisje Teunissen, ged. Hamersveld (RK) 06-04-1748, get. Jannetje Jans 
Procuratie  Arisje Teunis en Frans Teunissen, meerderjarig kinderen en erfgenamen van Teunis 

Aalbertsen en Neeltje Frans echtelieden gewoond en overleden op Hamersveld. Zij machtigen Jacob 

van de Haar in Leusbroek. (AE, Notarieel Amersfoort AT045a002; 15-03-1773). 

4. Hendrikje Teunissen, ged. Hamersveld (RK) 19-02-1749, get. Jannetje Jans, ov. voor 1773 

5. Jannetje Teunissen, ged. Hamersveld (RK) 12-10-1750, get. Trijntje Aalberts, ov. voor 

1773 

6. Antje Teunissen, ged. Hamersveld (RK) 16-04-1752, get. Jannetje Jans, ov. voor 1773 

7. Joannes Teunissen, ged. Hamersveld (RK) 11-08-1753, get. Fijtje Aalberts, ov. voor 17753, 

en 

8. Annetje Teunissen, ged. Hamersveld (RK) 11-08-1753, get. Jannetje Jans, ov. voor 1773 

 

IVb 
Theodorus/Dirk Aelberts, ged. Hamersveld (RK) 20-03-1710, ov. voor 1761, won. Hamersveld, tr. 

Leusden (gerecht) 02-12-1737 en Hamersveld (RK) 09-12-1737 Fijtje Aalbertse, geb. Hoogland, won. 

Hamersveld, dr. van Albert Dircksz van den Rosmeulen en Hendrickje Jans van Wolfswinkel 
Dirk Albertsen en Fijtje Alberse echtel. huren weer in van jufr Geertuijd van de Pegt wed en 

boedelhoudster van Iʳ Renger van Roomen ¾ parten en van Weijmpje Aresz van Roomen het resterende 

¼ part van seecker Erf en Goed Huijs en Hofstede met de aan horigen landerijen gelegen in Hamersveld 

naast de Zuijdwind. Voor 9 jaren ingaande Petu mei 1757 à ƒ 240 1 jaar ⅛ boter en de helft van de 

boomvruchten. (AE, Notarieel Amersfoort, AT035a008; 12-11-1756). 

De wed. Dirk Aalbertsen is samen met zwager Jan Aalbertsen en de kinderen van zwager Teunis 

Aalbertsen eigenaar van De Hemel onder Hamersveld. Jan Aalbertsen koopt de anderen uit voor 432 gl. 

(AE, Notarieel Amersfoort, AT036a009; 04-12-1761). 



Fijtje Aalbertsen (wed. van Dirk Aalbertsen) en desself zoon Aalbert Dirksen beijde wonende op de 

Hofstede Kleijn Emelaar onder Stoutenburg huren deze Hofstede van Cornelis Pannekoek schepen van 

Amersfoort. Het Erf is Thiend subject en dit voor een tijd van 12 jaren (was reeds een jaar bij huurder 

bewoond en gebruikt) met recht om met zes jaren te scheiden van huur 1ste 4 jaren voor ƒ130 volgend 2 

jaren voor ƒ140 en de laatste 6 jaren voor ƒ150 en de kosten van de Hondhorsterbrug toepacht 2 schepel 

schoongemaakte boekweijt en ook 2 voeder plaggen turf zullen moeten laten volgen aan de Wed. Peter 

Willemsz wonende op de Keut of Kievittepol met haar eigen wagen en paarden (verder uitvoerige 

condities). (AE, Notarieel Amersfoort, AT036a010; 18-01-1765). 

In 1770 is Fijtje Aalberts, wed. Dirk Aalbertsen, won. Stoutenburg getuige bij huw. zoon Hendrik 

Dirksen. 

In 1776 is de wed. Dirk Aalbertsen bruiker van Klein Emelaar (Oudschildgeld Stoutenburg nr. 17). 

Boedelscheiding betreffende het Erf en Goed de Bruijnhorst gelegen in Hamersveld. (I) Jan Albertse ten 

eenre, (II) Arrisje Teunis, Frans Teunissen, Hendrikje Teunis en Jannetje Teunis meerderjarige kinderen 

van Teunis Albertsen ten andere zijde. (III) Albert Dirksen meerderj. j., Hendrik Dirksen getrouwd met 

Jannetje Gerrits, Hendrikje Dirks, Hannes Dirksen en Maria Dirk alle meerderjarig kinderen van Dirks 

Albertse ten derde. Hadden samen nog gemeen en onverdeeld de boedel van hun ouders en Grootouders 

bestaande in een Erf en Goed genaamd de Bruijnhorst gelegen in Hamersveld carspele Leusden in 't 

geheel belast met een kapitaal van ƒ1500 van de Heer Frans van Goudoever nomine uxoris nu 

competerende desselfs erfgenamen. Item 1½ mergen polderland in de polre de Hond toegescheiden aan 

Jan Aalbertsen de Hofstede en landerijen in Hamersveld en het land in de polder, moet hiertegen 

uitkeren aan comprnt ten andere zijde ƒ1200 dus ieder ƒ300 comprnt (II). Aan companten ten derde (III) 

een som van ƒ1000. (AE, Notarieel Amersfoort, AT036a015; 24-11-1775). 
Uit dit huw.: 

1. Aalbert Dirksen Zuidwind, tr. Amersfoort (gerecht) 21-10-1778 Johanna/Antje Hofman, 

won. Barneveld, dr. van Dirk Hofman en Johanna Onderberg. Johanna/Antje Hofman, tr. (2) 

Amersfoort (gerecht) 04-10-1799 Reinier Krol, wed. Maria Caspers, won. Amersfoort 
In 1770 is Aalbert Dirksen Suydwind in 1779 getuige bij huw. broer Johannes Dirksen Suydwind. 

Verkoop van vaste goederen door den familie Pannekoek. Conditien waarnaar Mejufr. Cornelia van 

Dompelaar weduwe wijle den Weledelgeboren Heer Cornelis Pannekoek enz. verkocht onder andere de 

hofstede Kleijn Emelaar groot 34 morgen gelegen onder Stoutenburg, ten oosten de scheiding van 

Gelderland, ten westen 't Erf Agteveld, ten zuiden Groot en Oud Emelaar, ten noorden de Flierbeek. 

Leenroerig aan IJselstein , in huure gebruikt tot Corsmis 1775 bij Aalbert Dirks, ingezet bij Aart 

Hendriks op ƒ3600, verhoog door Hendrik Peterse met ƒ450. Koper voor ƒ4050. (AE, Notarieel 

Amersfoort, AT047a001, fol. 108; 29-10-1775). 

2. Hendrikje Dirks, ged. Hamersveld (RK) 27-05-1739, get. Hendrikje Teunissen, jong ov. 

3. Hendrik Dirksen, ged. Hamersveld (RK) 03-06-1740, get. Jannet Aalberts, volgt V 

4. Hendrikje Dirks ged. Hamersveld (RK) 10-01-1743, get. Neeltje Fransen, jong ov. 

5. Hendrikje Dirks ged. Hamersveld (RK) 13-01-1745, get. Neeltje Fransen 

6. Hannes/Johannes Dirksen Suijdwind/van den Broek, ged. Hamersveld (RK) 04-02-1747, 

get. Neeltje Fransen, tr. gerecht Leusden 12-04-1779 en Hamersveld (RK) 14-04-1779 

Cornelia Cornelissen/Teunissen van de Beek 
 Landbouwer op De Hemel (1784) en Claverenblad (1788) onder Hamersveld. 

 Uit dit huw.: 

1. Dirk Hannesen Zuidwind, geb. Hamersveld, ged. Hamersveld (RK) 17-12-1779, get. 

Trijntje Heijmens 

2. Trijntje Hannesen Zuidwind, geb. Hamersveld, ged. Hamersveld (RK) 16-09-1781, 

get. Ariaantje Jansen, ov. Leusden 09-08-1835, tr. als Trijntje van den Broek, otr. 

Leusden (gerecht) 08-02-1805 en tr. Hamersveld (RK) 24-02-1805 Jan de Jong, won. 

Hamersveld, geb. Garderen, ged. Ermelo 31-10-1779, ov. Leusden 12-02-1834, zn. van 

Jan de Jong en Heiltje/Gilletje van Poolen 
 Kinderen gedoopt te Hamersveld. 

3. Sophia Hannesen Zuidwind, geb. in De Hemel op Hamersveld, ged. Hamersveld 

(RK) 29-08-1784, get. Ariaantje Jansen 

4. Heintje Hannesen Zuidwind, geb. Claverenblad op Hamersveld, ged. Hamersveld 

(RK) 09-11-1788, get. Ariaantje Jansen 



5. Dirk Hannesen Zuidwind, geb. Hamersveld, ged. Hamersveld (RK) 20-10-1791, get. 

Ariaantje Jansen 

7. Maria Dirks, ged. Hamersveld (RK) 20-03-1751, get. Neeltje Fransen 

 

V 

Hendrik Dirksen, ged. Hamersveld (RK) 03-06-1740, tr. Stoutenburg (gerecht) en RK 

Achterveld 23-04-1770 Jannetje Gerrits, won. Stoutenburg, geb. Kletersteeg, ged. Achterveld 

(RK) 19-10-1740, dr. van Gerrit Hendriksen (Kleter) en Beertje Smeer 
Akte van indemniteit Hendrik Dirksen en Jannetje Gerritsen. Ditis een onderdeel van een aanzegging 

van de gerechtsdienaar tot het afgeven van een akte van indemniteit, in dit geval is allereerst Jan 

Dirksen van Druten wonende op princehofstede (te Asschat ?) bezocht en omdat betrokkenen kennelijk 

waren vertrokken naar de Heijligenberg is daar de aanzegging afgegeven N.B. resultaat schijnt de 

aanzegging niet gehad te hebben er zijn geen aktes van indemniteit van betrokkene(n) aangetroffen, wel 

is er nog een aantekening dat Hendrik Dirksen zijn vrouw bedrogen heeft. (AE: Dorpsgerecht Leusden 

166, fol. 1a; 26-05-1771). 

Boedelscheiding tussen Hendrik Dirksen weduwnaar van Jannetje Gerritsen wonende op de Haakhorst 

ger Leusden en zijn beide zoons Dirk en Bart Hendrikse. De vader neemt den geheele inboedel over en 

keert aan zijn zoons uit een som van f 398 en 16 stuivers. (AE, Notarieel Amersfoort AT042a036, nr. 

3292; 30-03-1804). 

Uit dit huw.: 

1. Dirk Hendriksz, geb. op de Bijtel op Hamersveld, ged. Hamersveld (RK) 04-04-1771, get. 

Fijtje Aalberts, won. Asschat, otr. Leusden (gerecht) 10-09-1801 Hendrikje Gerrits, ged. 

Hoogland 29-07-1775, dr. van Gerrit Hendriksz en Neeltje Klaassen 
Boedelscheiding tussen Hendrik Dirksen weduwnaar van Jannetje Gerritsen wonende op de Haakhorst 

ger Leusden en zijn beide zoons Dirk en Bart Hendrikse. De vader neemt den geheele inboedel over en 

keert aan zijn zoons uit een som van f 398 en 16 stuivers. (AE, Notarieel Amersfoort AT042a036, nr. 

3292; 30-03-1804). 

Uit dit huw.: 

1. Jannetje Hendriks, ged. Hamersveld (RK) 15-10-1802, get. Claasje Gerrits 

2. Gerrit Hendriksz, ged. Hamersveld (RK) 01-03-1804, get. Dirkje Gerrits 

3. Hendrik Hendriksz, ged. Hamersveld (RK) 13-07-1805 

4. Kobus/Jacob Hendriksz, ged. Hamersveld (RK) 12-07-1808, get. Dirkje Gerrits 

2. Gerrit Hendriksz, geb. den Aard, ged. Achterveld (RK) 26-12-1773, get. Grietje van 

Emelaar, stiefmoeder van de moeder, jong ov. 

3. Jacob Hendriksz, geb. den Aard, ged. Achterveld (RK) 24-09-1775, get. Grietje van 

Emelaar, stiefmoeder van de moeder, ov. voor 1804 

4. Berend/Bart Hendriksz, geb. den Aard, ged. Achterveld (RK) 10-02-1778, get. Geertje 

Gerrits, zuster van de moeder 
Boedelscheiding tussen Hendrik Dirksen weduwnaar van Jannetje Gerritsen wonende op de Haakhorst 

ger Leusden en zijn beide zoons Dirk en Bart Hendrikse. De vader neemt den geheele inboedel over en 

keert aan zijn zoons uit een som van f 398 en 16 stuivers. (AE, Notarieel Amersfoort AT042a036, nr. 

3292; 30-03-1804). 

5. Jan Hendriksz, geb. Klein Zandbrink genaamd Hoendernest, ged. Achterveld (RK) 17-06-

1781, get. Grietje Keur, stiefmoeder van de moeder, jong ov. 

6. Jan Hendriksz, geb. Klein Zandbrink genaamd Hoendernest, ged. Achterveld (RK) 09-04-
1783, get. Grietje Keur, stiefmoeder van de moeder, ov. voor 1804 

7. Gerrit Hendriksz, geb. Klein Zandbrink genaamd Hoendernest, ged. Achterveld (RK) 10-

06-1785, get. Grietje uit de Ruiter, ov. voor 1804 

 

IIIb 

Jan Dirksz, begr.? Stoutenburg 12-03-1732, won. Leusbroek/Hamersveld, otr. (1) Leusden 

(gerecht) 30-10-1711 en Hamersveld (RK) 15-11-1711 Maasje Aarts, won. Leusbroek, dr. van 



Aart Gijsbertsz, tr. (2) Hoogland (RK) 16-12-1717 Jannetje Jansen Tolboom, begr.? 

Stoutenburg 09-02-1733, dr. van Jan Jansen van Doorn/Tolboom  
Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Dirckse meerderj. jongeman wonende tegenwoordig in 

Leusderbroek geass. met Hendrick Dircks w.i. Stoutenburg en Aelbert Dircks w.i. Hamersveld broeders 

van bruidegom en Maesjen Aerts minderj. dochter geass. met hare vader Aert Gijsbertsen w.i. 

Leusderbroek en Wouter Reijerse w.i. Hoogland. Inbreng bruidegom het Erf genaemt de Engh gelegen 

in Stoutenburgh geestimeerd op ƒ 2500, waartegen Aert Gijsbertsen vader van de bruid beloofd een 

Huijzinge, Hof en Hofstede gelegen in Leusderbroek met de landerijen daaraan behorende gewaardeert 

op ƒ 2200. (AE, Notarieel Amersfoort AT026c001; 30-10-1711). 

Overleden Maesjen Aris nalatende haar man Jan Dirckse en haar kinderen Dirck, Gijsbert en Annetje 

Jans. Scheiding tussen vader en kinderen. Overeenkomst met de grootvader Aert Gijsbertsen van de 

onmundige Jan Dirckse behoud alle goederen zoo roerend als onroerende, waartegen hij uitkeerd aan 

zijn kinderen ƒ 400 te samen en een plaatsje in Leusderbroek gebruikt bij Peter Kool. De weduwnaar 

behoudt ook de huur van 't plaatsje van Aart Gijsbertse op 't Hoogland weer voor 6 jaren voor ƒ 100. 

(AE, Notarieel Amersfoort AT026c001; 24-09-1717). 

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Dirksen Zuijdwint weduwnaar van Maasje Aerts wonende op 

Hoogland geass. met Hendrik Dirksen Zuijdwint en Albert Dirksen Zuijdwint zijn broeders en Willem 

Wouters sijn swager en Jannetje Jans jonge dochter wonende in Sevenhuijzen geass. met Jan Jansen 

Tolboom hare vader. Inbreng bruidegom een Erf en Hofstede genaamt de Engh gelegen onder 

Stoutenburg in huure bij bruidegoms broeder Hendrik Dirksen en inboedel, have en vee. De bruid 1/4 

gedeelte van haar moedersgoed. (AE, Notarieel Amersfoort AT030b001; 26-11-1717). 

Huurcontrakt van een hofstede groot vijftig mergen gelegen in Leusbroek. Verhuurder Jan Dirkse van 

de Suijdwind. Huurder Jan Willemse van Bavoort. 6 jaren à ƒ 90 en een paar hoenders. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT033a002; 18-12-1729). 

Conditiën van de verkoop waarna Jan Jansen van Doorn de jonge en Barend Kool als voogden van de 5 

onmundige kinderen Jan Dirksen Suijdwind aan Jannetje Jans van Doorn in egte verwekt voor 6/9 

parten mitsgaders Dirck Jansen Suijdwind met Grietje Roelofsen echtel., Gijsbert Jansen Suijdwind met 

Neeltje Sijmons meede echtel. en Hendrik Teunissen geh. met Annetje Jans Suijdwind met en beneffens 

deselve meerderjarige kinderen van gemelde Jan Dirksen Suijdwind voor de resterende 3/9 partiën van 

meening zijn om aan de meest biedende te verkopen de geregte helfte van 't Erf den Engh belend ten 

oosten en noorden de Vrouw Conventen en ten westen en suijden 't Erf de Oldenrijst gelegen in 

Stoutenburg waarvan de wederhelfte als leengoed competeert aan den voornoemde Dirk Jansen als 

oudsten soon groot int geheel 24 mergen sijnde de meent hierbij behorende belend aan de eene sijde 't 

voorn Erf de Oldenrijst en aan de andere sijde de Vrouwe Conventen. Wordende hierbij mede vercogt 

de helfte van den jaarlijkse canon van ƒ 12 uit de helfte van de 4 mergen heetveld mede aan dit Erf 

behorende en waarop Gijsbert Harmsen Bos woonagtig is. Sijnde dit voors halve Erf mitsg. de meent en 

de jaarlijkse canon (verders) vrij van lasten, plegten en uijtgangen uijtgesondert 's Heeren ongelden en 

voorts met sodanige regt gerechtigheid vrijheid en servitruijten alle het selve van ouds hebbende is en 

gedogen moet volgens de oude brieven daarvan sijnde sijnde tientvrij. Ingeset bij Hendrik Teunissen 

voor ƒ 1200 in den slag verhoogt bij Dirck Jansen met ƒ 200.  Koper voor ƒ 1400. Borgen Teunissen en 

Gijsbert Jansen Suijdwind. (AE, Notarieel Amersfoort AT028b011; 31-12-1734). 
Dirk Jansz koopt voor 1400 gulden van Jan Jansz van Doorn de jonge en Barend Kool als voogden van 

de vijf onmondige kinderen van Jan Dirksz Zuijdwind x Jannitje Jans van Doorn de helft van het erf, 

genaamd de Engh met de helft van ca. 24 morgen land; nog een jaarlijkse erfpacht van 12 gulden 

gaande uit de helft van vier morgen heetveld, ook bij dit erf behorende, onder Stoutenburg. Koopakte 

d.d. 31-12-1734. (AE; Stadsarchief 1535; 31-05-1735). 

Dirk Jansen en Grietje Roelofsen echtelieden, Gijsbert Jansen en Neeltje Simons echtelieden mitsgaders 

Hendrik Teunissen gehuwd met Annetje Jans geven te kennen dat overleden is Aart Gijsbertse en Jan 

Dirkse en zijn vrouw Maasje Aarts, hun grootvader, vader en moeder, welke tot hare enige en 

universele erfgenamen nagelaten hebben voorn Dirk, Gijsbert en Annetje Jans dat het haar niet gelegen 

kwam de goederen en gelden bij voornoemde Aart Gijsbertse, Jan Dirkse en Maasje Aarts, nagelaten 

gemeen te houden. Aan Hendrik Teunissen en Annetje Jans echtelieden wordt aan bedeeld een 

Huijzinge, 2 bergen, schuur, Hof en Hofstede met de landerijen gelegen in Leusbroek groot omtrent 14 

of 15 morgen hout gewassen, ongelden, paardjesgeld en Hondecoorn enz. door Hendrik T. en Annetje J. 

al eenige jaren in vrije eigendom is geposideert en gebruikt geweest. Verklarende de twee eerste 

comparanten bij dezen aan hen aan te delen met lusten en lasten. [Kleine Pol.] (AE, Notarieel 

Amersfoort AT033a010; 02-02-1753). 
Uit het 1e huw.: 



1. Dirk Jansz van den Eng/Zuidwind, geb. Leusbroek, ged. Hamersveld 05-05-1713, get. Niesje 

Hendriksz, buurvrouw, won. Stoutenburg, get. zwager Hendrik Teunisz, tr. Stoutenburg 

(gerecht) en Achterveld (RK) 03-03-1734 Grietje Roelen de Goede, laatst won. Demmerik, dr. 

van Roelof Dirksz de Goede en Maria Peters, won. De Bilt 
Conditiën van de verkoop waarna Jan Jansen van Doorn de jonge en Barend Kool als voogden van de 5 

onmundige kinderen Jan Dirksen Suijdwind aan Jannetje Jans van Doorn in egte verwekt voor 6/9 

parten mitsgaders Dirck Jansen Suijdwind met Grietje Roelofsen echtel., Gijsbert Jansen Suijdwind met 

Neeltje Sijmons meede echtel. en Hendrik Teunissen geh. met Annetje Jans Suijdwind met en beneffens 

deselve meerderjarige kinderen van gemelde Jan Dirksen Suijdwind voor de resterende 3/9 partiën van 

meening zijn om aan de meest biedende te verkopen de geregte helfte van 't Erf den Engh belend ten 

oosten en noorden de Vrouw Conventen en ten westen en suijden 't Erf de Oldenrijst gelegen in 

Stoutenburg waarvan de wederhelfte als leengoed competeert aan den voornoemde Dirk Jansen als 

oudsten soon groot int geheel 24 mergen sijnde de meent hierbij behorende belend aan de eene sijde 't 

voorn Erf de Oldenrijst en aan de andere sijde de Vrouwe Conventen. Wordende hierbij mede vercogt 

de helfte van den jaarlijkse canon van ƒ 12 uit de helfte van de 4 mergen heetveld mede aan dit Erf 

behorende en waarop Gijsbert Harmsen Bos woonagtig is. Sijnde dit voors halve Erf mitsg. de meent en 

de jaarlijkse canon (verders) vrij van lasten, plegten en uijtgangen uijtgesondert 's Heeren ongelden en 

voorts met sodanige regt gerechtigheid vrijheid en servitruijten alle het selve van ouds hebbende is en 

gedogen moet volgens de oude brieven daarvan sijnde sijnde tientvrij. Ingeset bij Hendrik Teunissen 

voor ƒ 1200 in den slag verhoogt bij Dirck Jansen met ƒ 200.  Koper voor ƒ 1400. Borgen Teunissen en 

Gijsbert Jansen Suijdwind. (AE, Notarieel Amersfoort AT028b011; 31-12-1734). 
De Heer Frans van Goudoever gehuwd met Maria van Brinkensteijn verkopen:  1ste 4 mergen land so 

bouw als weijland gelegen tussen de Horsterengh en de Modderbeek onder Stoutenburg van ouds 

genaampt Teunis Willemsecamp ten oosten de Vrouwe Conventen en noorden het Erf de Horst in huure 

bij Dirck Jansen Suijdwind op den Engh wonende en welke koper wordt van dit land voor ƒ 900. 2de 

nog een erfpagt uit een stuk land gelegen bij de Gort in Stoutenburg. Koper Willem Knoppert voor ƒ 

130. (AE, Notarieel Amersfoort AT028b011; 31-12-1734). 
Bewijs van verkoop. Dirck Jansen Suijdwind wonende op 't Erf den Eng in Stoutenburg heeft verkogt 

aan Evert Hendriksen soon van Hendrik Dirksen Suijdwind neef van de 1ste comparant seeker kleijn 

hoekjen land genaamt Pollenhof groot 70 roeden behorende aan 't halve Erf de Engh. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT028b011; 28-01-1735). 

Koopcontrakt van 't Erf Kleijn Calveen gelegen op Hoogland waarvan bruiker is Theunis Evertsen groot 

omtrent 9 mergen vrij van thiend en van lasten, plegten en uijtgangen, behalve 's Heeren ongelden. 

Verkoper Dirk Jansen Suijdwind gehuwd met Grietje de Goede wonende op 't Erf den Engh onder 

Stoutenburg. Koper zijn broeder Gijsbert Jansen Suijdwind. Koopsom ƒ 1400. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT028b011; 11-03-1735). 

Verklaring van Dirk Jansen Suijdwind t.b.v. de leenmannen van de Barrony van IJsselsteijn i.v.v. met 

een lening van Dirk Jansen van ƒ 1150 van het St. Elisabeth Gast of Ziekenhuijs. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT028b011; 06-01-1736) en (AE, Dorpsgerecht Stoutenburg 1947; 06-01-1736). 

Anthoni Methorst, notaris tot Amersfoort als speciale gemachtigde van Jan Jansen van Doorn den Jonge 

en Barend Cool als door den Ed Hove van Utrecht aangestelde Voogden over de vijf onmundige  

nagelaten kinderen van Jan Dircksen Zuijdwind aan Jannnetje Jans van Doorn in Echte verweckt, met 

toestemming van de  Ed. Hove in dato den 29en Novemb. 1734 voor ses negende portien, mitsgrs van 

Dirck Jansen Suijdwind en Grietje Roelofsen de Goede Echtel.;Van Gijsbert Jansen Zuijdwind met 

Neeltje Simons mede eghtel., ende van Hendrick Teunissen als in huwelijk hebbende Annetje Jans 

Zuijdwind met ende beneffens deselve, meerderjarige kinderen van genm.  Jan Dircksen Zuijdwind 

voor de resterende drie negende portien, volgens speciale Procuratie in dato den  31e Decemb 1734 in 

presentievan den Notaris Erasmus van Goudoever  en sekere getuijgen  gepasseert, geinsereert, alhier 

vertoont Ende verclaarde den Compt in dien q.te bij desen te cederen,transporteren en in volcomen 

eijgendom over te geven aan ende ten behoeve van voornoemde  Dirck Jansen Zuijdwind en Grietje 

Roelofsen de Goede, Echtel. en haar Erffgen de gereghte helfte van seekere Erff en Goed genaamt den 

Engh gelegen in dese Heerlijckheijd Stoutenburg met het getimmer, bepotinge en beplantinge daaropen 

om staande, en waarvan de wederhelfte als sijnde leenroerig aan de baronije van IJsselsteijn, aan voornd 

Dirck Jansen als oudste soon competeert groot in t geheel omtrent vier en twintigh mergen, daar ten 

oosten en ten noorden de vrouwe Conventen binnen Amersfoort, en ten westen  en suijden het Erff den 

Oldenrijst; naast geland en gelegen sijn, sijnde de meent hierbij behorende belend aan d’eene sijde het 

voorsz  Erff den Oldenrijst en aan d’ andere sijde de voornd Conventen; item de helfte van seeckere 

jaarlijxen Erffpagt off canon van twaalf gulden gaande uit de helfte van vier mergen heetvelt mede aan 



dit erff behorende en waarop Gijsbert Hermsen Bos woonaghtigh is, sijnde dit voorsz halve Erff mitsgrs 

de meent, voor 1470 gulden. (AE, Dorpsgerecht Stoutenburg 1947; 06-01-1736). 

Gijsbert Jansen Zuijdwind koopt voor 1400 gulden van Dirk Janssen Zuijdwind x Grietje de Goede een 

erf met ca. 9 morgen land, genaamd Kleijn Kalveen, onder Hoogland. Koopakte d.d. 11-03-1736. 

(HUA; BNR 37, inv. nr. 2484; 20-02-1736). 

Dirk Jans Suijdwind en Grietje de Goede echtelieden machtigen Erasmus van Goudoever om ontrent 

ossemerk publiek te verkopen hun Erf en goed met landerijen genaamt de Eng onder Stoutenburg voor 

de helft leenroerig aan IJsselstein en een plecht van ƒ1150 aan 't Elisabeth Gast of Ziekenhuis. (AE, 

Notarieel Amersfoort AT037a005; 23-05-1736). 

Erasmus van Goudoever, raad van Amersfoort koopt voor 200 gulden van Dirk Jansen Suijdwind x 

Grietje de Goede een jaarlijkse erfpacht van 12 gulden gaande uit de helft van vier morgen meentveld, 

onder Stoutenburg. Koopakte d.d. 17-12-1736. (HUA; BNR 37, inv. nr. 2484; 28-12-1736) en (AE, 

Dorpsgerecht Stoutenburg 1947; 06-03-1736). 

Verkoping door Dirk Jansen Suijdwind wonende in Stoutenburg voor sich selven en voor sijn 

huijsvrouw Grietje de Goede. 1ste het Erf genaamd de Engh met getimmert enz. gelegen in Stoutenburg 

groot 24 mergen belend ten oosten en noorden de Vrouwe Conventen, ten westen en zuijden het Erf de 

Oldenrijst gebruikt bij de verkoper. Nog de helft van 4 mergen meentland ook in Stoutenburg, daar ten 

oosten 't land van Groot Stoutenburg, ten westen 't Erf de Ruijf, ten suijden Jacobus de Vries brouwer, 

ten noorden Gijsbert (?) Harmansen (?) met erf pagtland sijnde het voors Erf voor de helfte leenroerig 

aan Barrony van IJsselsteijn. Blijvende buiten dese koop eenige roeden grond voor desen aan het Erf 

behoort hebbende en nu door Hendrik Dirksen betmmert genaamt Pollenhof behoudende de verkoper 

aan hem het gezaij van het winter coorn op dit Erf staande. Ingeset door Jacobus Arrissen aan den 

Swarte Steeg op ƒ 2100 in den slag daarvoor cooper gebleven voor sijn broer Jan Arrissen op 

Schutterhoef. Borgen Klaas (?) Arrissen en Jacobus Arrissen. 2de nog een erfpacht van ƒ 12 gaande uijt 

2 mergen land met het getimmerte daarop staan bewoond en gebruikt bij Gijsbert . . . Bos gelegen in 

Stoutenburg naast het Buijckhuijsje breeder volgens de Erfpachtbrief van 25 augustus 1720. Gekogt 

door de notaris Erasmus van Goudoever voor ƒ 200. (AE, Notarieel Amersfoort AT028b011; 07-12-

1736). 

Huurcontrakt van 't Land genaamd de Beeckencamp gelegen tussen de Horster Eng en de Modderbeek 

met het getimmer daarop staande. Huurder Aart Harmsen wonende in Stoutenburg. Verhuurder Dirk 

Jansen Suijdwind. 6 jaren à ƒ 44 sjaars. (AE, Notarieel Amersfoort AT028b011; 19-04-1737). 

In dezen procuratie van Dirk Jansen Suijdwind wonende in Stoutenburg en Jan Arrissen wonende op 

Schutterhoef. Hierin genoemd 't Halve Erf den Engh i.v.m. belening aan IJsselsteijn doch onduidelijk 

wie gemagtigd wordt is niet ingevuld. (AE, Notarieel Amersfoort AT028b011; 30-06-1737). 
Jan Arissen, won. Schuttershoeff koopt voor 2100 gulden van Dirk Jansen Suijdwind x Grietje de 

Goede een erf en goed met ca. 24 morgen land, genaamd de Eng, onder Stoutenburg. De helft leenroerig 

aan de Baronie van IJsselstein. Koopakte d.d. 07-12-1736. (HUA; BNR 37, inv. nr. 2484; 28-12-1736) 

en (AE, Dorpsgerecht Stoutenburg 1947; 30-06-1737). 

Bij publieke verkoping veilt Dirk Jansz. Suijdwind een huijsinge en verdere getimmerte met omtrent 4 

mergen land staande en gelegen op de Horster Eng aan de Modderbeek onder Stoutenburg van ouds 

genaamt Teunis Willems Camp, ten oosten de vrouwen conventen binnen Amersfoort, ten zuiden 't Erf 

de Oldenrijst en ten noorden 't Erf de Horst, worden het huis en bouwland gebruikt bij Jan Gerritse en 't 

weiland door Jan Boersen. Opgehouden op ƒ620). (AE, Notarieel Amersfoort AT037a009; 15-12-

1741). 

Akte van indemniteit van Stoutenburg voor Dirk Jansen Zuijdwind en zijn vrouw Grietje Roeloffs de Goede 

en hun kinderen Jan (ca. 9 jaar), Roeloff  (ca. 8 jaar). Ze gaan aan de Molshoop onder Amersfoort wonen. 

Feitelijk geen akte van indemniteit maar de kopie van een briefwisseling van het gerecht van 

Stoutenburg met het Hof van Utrecht over het niet afgeven van een akte door Woudenberg voor de 2-

jarige zoon Aert Dirkse van genoemd echtpaar die op boerderij Groot Bruijnhorst te Woudenberg is 

geboren en waarvoor door Amersfoort een akte van indemniteit wordt geëist; vermeld wordt verder dat 

het echtpaar jarenlang te Stoutenburg heeft gewoond en daar 2, niet met name genoemde, kinderen zijn 

geboren, op Petrie 1741 zijn zij naar Woudenberg vertrokken om als boerenknecht en meid te wonen en 

werken op Groot Bruijnhorst  (Stadsbesturr Amersfoort 1958; 17-05-1743). 

Voor eenigen tijd overleden eerst Dirk Jansen Zuijdwind en daarna zijn vrouw Grietje Roelen nalatende 

4 kinderen, geringe boedel. Niet vermeld welke plaats afgerecht. (AE, Notarieel Amersfoort 

AT036a016; 28-10-1780). 

Uit dit huw.: 

1. Jan Dirksz, geb. Den Engh in Stoutenburg, ged. Hamersveld (RK) 09-01-1735, get. 

Dirkje Peters 



2. Roelof Dirksz, geb. Den Engh, ged. Hamersveld (RK) 20-05-1736, get. Evertje Everts, 

tr. Hoogland (RK) 28-10-1783 Gijpje Willems 

3. Aart Dirksz Zuidwind, geb. op Groot Bruinhorst onder Woudenberg, ged. Hamersveld 

(RK) 30-06-1739, get. Evertje Everts, tr. Hoogland (gerecht en RK) 19-04-1779 

Hendrikje Elberts, won. Hoogland, ged. Hoogland 18-02-1750, dr. van Elbert Woutersz 

en Maria Melis 
Aart Dirksen van de Zuidwind en Hendrikje Elberts kopen voor 1900 gulden van Anthonij van 

den Boogaart en Hendrik van Nimmerdor een huis, hof en hofstede en land, aan de 

Zevenhuizerweg in de Neerduijst, op de dijkkaart nr. 162, 164, 165, onder Duist, de Haar en 

Zevenhuizen . Koopakte d.d. 05-10-1777. (AE; BNR 0001.01 Stadsarchief 1542; 15-10-1777). 

4. Maria Dirks, ged. Hoogland (RK) 18-01-1745, get. Maria Hendriks 

5. Maasje Dirks, ged. Hoogland (RK) 02-08-1748, get. Hilligje Roelen 

2. Gijsbert Jansz van den Eng/Zuidwind, ged. Hoogland (RK) 19-05-1714, get. Hendrica 

Willems, won. Stoutenburg, get. broer Dirks Jansz van den Engh en zwager Hendrik Teunisz, tr. 

Stoutenburg (gerecht) 19-11-1734 en Achterveld (RK) 20-11-1734 Neeltje Simons, won. 

Stoutenburg, dr. van Simon Jansz en Cunera Jans 
Koopcontrakt van 't Erf Kleijn Calveen gelegen op Hoogland waarvan bruiker is Theunis Evertsen groot 

omtrent 9 mergen vrij van thiend en van lasten, plegten en uijtgangen, behalve 's Heeren ongelden. 

Verkoper Dirk Jansen Suijdwind gehuwd met Grietje de Goede wonende op 't Erf den Engh onder 

Stoutenburg. Koper zijn broeder Gijsbert Jansen Suijdwind. Koopsom ƒ 1400. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT028b011; 11-03-1735). 

Gijsbert Jansen Zuijdwind koopt voor 1400 gulden van Dirk Janssen Zuijdwind x Grietje de Goede een 

erf met ca. 9 morgen land, genaamd Kleijn Kalveen, onder Hoogland. Koopakte d.d. 11-03-1736. 

(HUA; BNR 37, inv. nr. 2484; 20-02-1736). 

Gijsbert Jansen Zuijdwind x Neeltje Sijmons, won. Hoogland lenen 1500 gulden van Dirkje van 

Goudoever, meerderjarige dochter. Onderpand: een erf en goed met ca. negen morgen land, genaamd 

Kalveen of ook wel Sandhaar; ruim acht morgen land, genaamd de Ketel, onder Hoogland. (HUA; BNR 

37, inv. nr. 2484; 07-09-1736). 

Procuratie ad negotia door Gijsbert Jansen Suijdwind en Neeltje Zijmense echtel. op de heer Erasmus 

van Goudoever in verband met hypotheek van Jufr. Dirkje van Goudoever ter somme van ƒ1500 als 

onderpand hun Erf genaamd de Zandhaar of Kleijn Calveen, door hun bewoond en gebruikt groot 

omtrent 10 à 11 mergen onder ger. Hoogland. (AE, Notarieel Amersfoort AT037a007; 07-04-1739). 

Gijsbert Jansen Suijdwind x Neeltje Sijmons, won. Hoogland lenen 200 gulden van Dirkje van 

Goudoever. Onderpand: 1 ½ morgen bouw- en weiland, onder Hoogland. (HUA; BNR 37, inv. nr. 

2484; 20-05-1739). 

Gijsbert Jansen Suijdwind en Neeltjen Sijmens echtel. wonende op Hoogland verklaren schuldig te zijn 

aan Juffr. Dirkje van Goudoever meerderjarige dochter een som van ƒ127 + 5 stv. door haar verstrekt 

tot betaalinge van ongelden 40ste penning en kosten van vestenisse van seeckere plegt door ons op den 

4 juni 1739 voor de ger. Hoogland gepasseerd. (AE, Notarieel Amersfoort AT037a008; 05-02-1740). 

Arrest op den coorngewassen van Gijsbert Jansen Suijdwind en Neeltje Sijmens echtelieden woonende 

op Cleijn Calveen (doorgehaald) staat de Sand op Hoogland door Erasmus van Goudoever wegens zijn 

zuster Dirkje van Goudoever. (AE, Notarieel Amersfoort AT037a009; 25-06-1741). 

Verkoop van de koorngewassen van Gijsbert Jansen Zuijdwind wonende op Hoogland volgens 

proceratie van 1740. (AE, Notarieel Amersfoort AT037a009; 28-07-1741). 

Gijsbert Jansen Suijdwind en Neeltje Sijmens zijn huisvrouw verkopen aan Lubbert Steenbeek omtrent 

8 mergen goed bouwland gelegen onder Emiclaer wesende thiendvrij genaamd de Ketel Leenroerig aan 

Emiclaer (zie kaartverkoop losse grond op Hoogland). (AE, Notarieel Amersfoort AT037a011; 13-12-

1744). 

Hendrik Jansen koopt voor 20 gulden van Gijsbert Jansen van de Zuijdwind x Neeltje Simons een stuk 

grond of steeg, onder Hoogland. Koopakte d.d. 08-04-1755. (AE; BNR 0001.01 Stadsarchief 1537; 16-

05-1755). 

Uit dit huw.: 

1. Geurtje Gijsberts Zuidwind, geb. Hoogland 1735, ov. Leusden 30-04-1820 

2. Maasje Gijsberts Zuidwind, geb. Hoogland (RK) 15-02-1737, get. Cornelia Maassen 

en Anna Jans 

3. Cunera Gijsberts Zuidwind, geb. Hoogland (RK) 05-08-1738, get. Cunera Jans 



4. Jan Gijsbertsz Zuidwind, geb. Hoogland (RK) 06-11-1739, get. Grietje Roelen 

5. Gijsbertje Gijsberts Zuidwind, geb. Hoogland (RK) 21-01-1741, get. Cunera Jans 

6. Jan Gijsbertsz Zuidwind, geb. Hoogland (RK) 17-03-1745, get. Grietje Roelen 

7. Simon Gijsbertsz Zuidwind, geb. Hoogland (RK) 08-07-1746, get. Grietje Roelen de 

Goede 

8. Jannetje Gijsberts Zuidwind, geb. Hoogland (RK) 25-03-1750, get. Grietje Roelen 

9. Aartje Gijsberts Zuidwind, geb. Hoogland (RK) 14-10-1754, get. Anna Jans 

10. Maria Gijsberts Zuidwind, geb. Hoogland (RK) 02-01-1756, get. Grietje Roelen de 

Goede 

3. Annetje Jans van den Eng/Zuidwind, ged. Hoogland (RK) 31-12-1715, get. Hendrica Willems, 

won. Stoutenburg, get. broer Dirks Jansz van den Engh en zwager Hendrik Teunisz, tr. 

Stoutenburg (gerecht) 11-12-1733 en Hamersveld (RK) 12-12-1733 Hendrik Teunisz, won. De 

Horst in Stoutenburg, zn. van Teunis Jansz en Judith Cornelissen, won. Hoogland 
Zie genealogieën Leusden. 

Uit het 2e huw.: 

4. Jan Jansz Zuidwind, ged. Hoogland (RK) 23-09-1718, get. Rosa Jans, jong ov. 

5. Jan Jansz Zuidwind, ged. Hoogland (RK) 23-02-1720, get. Aaltje Gijsberts, jong ov. 

6. Jan Jansz Zuidwind, ged. Hoogland (RK) 04-11-1721, get. Aaltje Rijks 

7. Dirkje Jansz Zuidwind, ged. Hoogland (RK) 29-08-1723, get. Rosa Jans Tolboom, won. 

Asschat, tr. Asschat (gerecht) 19-11-1765 Willem Willemsz van Walikkenberg, wed. Jannetje 

Teunissen Abeets, won. Eembrug 
Huurcontract van 't boerenerf Brinkhorst in Asschat. Albert Jansen en Dirkse Jansen huurt dit Erf weer 

in van Jacobus van Bemmel. 3 jaren à ƒ270 sjaars en alle ongelden. Hierbij in het huurcontract van 5 

maart 1756. Huurder Albert Jansen en Dirkje Jansen ieder in solidum of in 't geheel. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT037a026; 10-04-1761). 

Huw. voorw. tussen Willem Willemse van Walikenburg onder ger. van Baarn, weduwn. en Dirkje 

Jansen Zuijdwind meerdj,d, wonende in Asschat. (AE, Notarieel Amersfoort AT041a003; 08-11-1765). 

8. Albert Jansz Zuidwind, geb. Stoutenburg, ged. Hamersveld (RK) 29-08-1725, get. Jannetje 

Jansen, landbouwer op Kouwenhoven 1773-1781, tr. Asschat (gerecht) 06-02-1769 Grietje 

Hendriks Boersen, won. Asschat, geb. op Groot Hagenouw, ged. Hamersveld (RK) 24-09-1744, 

dr. van Hendrik Boersen en Willemijntje Everts 
Huurcontract van 't boerenerf Brinkhorst in Asschat. Albert Jansen en Dirkse Jansen huurt dit Erf weer 

in van Jacobus van Bemmel. 3 jaren à ƒ270 sjaars en alle ongelden. Hierbij in het huurcontract van 5 

maart 1756. Huurder Albert Jansen en Dirkje Jansen ieder in solidum of in 't geheel. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT037a026; 10-04-1761). 

Huurcontract van Jacobus van Bemmel van 't Erf en Goed Brinkhorst aan Aalbert Jansen. Voor 6 jaren 

à ƒ170 sjaars. (AE, Notarieel Amersfoort AT037a031; 19-09-1766). 

Den Heer Joan Nicolaas Winterbergh verhuurt aan Aalbert Jansen de Boerenwoning met landerijen van 

de plaats Brinkhorst in Asschat. Voor 6 jaar a 140 gulden sjaars. Joan N Winterbergh verkoopt dd 4 juli 

1768 een huis in Haarlem. (AE, Notarieel Amersfoort AT042a004; 16-09-1768). 

Aalbert Jansen verkoopt publiek zijn koorngewassen staand op 't Erf Brinkhorst in Asschat. Opbrengst 

ƒ272. (AE, Notarieel Amersfoort AT037a035; 29-07-1770). 

De Heer Jan Nicolaas Winterberg had voor zes jaren verhuurd (in 1771) aan Reijer Aartsen (beiden 

wonende onder ger. van Asschat) de boerenhuizing met landerijen genaamd Brinkhorst in Asschat, 

laatst gebruikt door Aalbert Jansen. Comparanten maken overeenkomst voor opzegging, verdere huur. 

(AE, Notarieel Amersfoort AT041a005; 15-01-1773). 

Huurcontract Albert Jansen huurder van 't Erf Kouwenhoven onder ger. Woudenberg van het Convent 

Marienhof, reeds bruiker. Voor 6 jaren à ƒ240 sjaars. (AE, Notarieel Amersfoort AT036a015; 09-02-

1776). 

Aalbert Jansen wonende op Couwenhoven ger Woudenberg machtigd Gijsbert Jan Methorst rentmeester 

van de mans conventen om zijn goederen inboedel have en vee enz. te verkopen om zijn huur en 

pachtpenningen aan de voorn  Conventen te voldoen. (AE, Notarieel Amersfoort AT045a006; 23-07-

1781). 

Reyer Jansen wonende op Groot Krakhorst  huurt van ’t Convent Marienhof het Erf Kouwenhoven ger 

Woudenberg. Laatst door Albert Jansen gebruikt. Voor 6 jaren f 235 sjaars. (AE, Notarieel Amersfoort 



AT045a006; 30-11-1781). 

Uit dit huw.: 

1. Jannetje Zuidwind, geb. Brinkhorst in Asschat, ged. Hamersveld (RK) 09-12-1769, get. 

Willempje Everts, begr. Soest (RK) 14-03-1810, tr. Soest (RK) 05-05-1802 Lambert 

Lambertsz de Ruijter, geb. Soest 

2. Jan Zuidwind, geb. Couwenhoven, ged. Hamersveld (RK) 23-03-1771, get. Willempje 

Everts 

3. Hendrik Zuidwind, geb. Couwenhoven in Woudenberg, ged. Hamersveld (RK) 26-08-

1772, get. Jannetje Hendriks, jong ov. 

4. Willemijntje Zuidwind, geb. Couwenhoven in Woudenberg, ged. Hamersveld (RK) 

16-02-1775, get. Willempje Everts 

5. Hendrik Zuidwind, geb. Couwenhoven in Woudenberg, ged. Hamersveld (RK) 29-05-

1776, get. Willempje Everts 

6. Hendrikje Zuidwind, geb. Couwenhoven in Woudenberg, ged. Hamersveld (RK) 18-

03-1778, get. Willempje  

7. Hendrik Zuidwind, geb. Couwenhoven in Woudenberg, ged. Hamersveld (RK) 24-08-

1779, get. Willempje Everts 

9. Maria Jansz Zuidwind, geb. Stoutenburg, ged. Hamersveld (RK) 05-06-1727, get. Maria Otten 

10. Jan Jansz Zuidwind, ged. Hamersveld (RK) 01-09-1729, get. Hendrikje Aalten 

11. Aart Jansz Zuidwind, ged. Hamersveld (RK) 30-09-1731, get. Willempje Peters 

 

IIb 

Jacob Jansz, tr. (1) NN, tr. (2) Jannitgen Everts, ov. na 1675 
De Hr Do Henrick Schut outborgemeester getrouwd met Jof Elisabeth Moij verkoopt aan Jacob Jans 

wonende op Hamersvelt een acker land groot 4 morgen gelegen op Hamersvelt daar oostwaarts de 

Moorsterbeek Zuijdwaarts Cornelis Hooft van Huijsduijnen westwaarts de Hamersveldse weg ende 

noordwaarts de kinderen van Bitterschoten koopsom 1900 cargldns zijnde voorts conditien dat de coper 

van de voors achterlands op denselven acker zal dragen van d’outschiltgeld schelling gelden met de 

Huijsinge? Van dien waermede t erf de Gansenburgh van out genaempt de Ganseweij belast is 5 

outschild zulks dat het voors erf soo veel worden verlicht mitsgaders slaperdijks en verder lasten op de 

landerijen gestelt en nog te stellen. Op den 21 april 1672 worden door de weduwe van Schut Elisabeth 

Moij de 5 outschild terug gebracht tot 3 outschild tbv den koper. (AE, Notarieel Amersfoort 

AT015b002; 06-02-1670). 

De Hr Henrick  Schut oud burgemeester van Amersfoort getrouwd met juf Elisabeth Moij. Hij machtigt 

Jacob Moray om voor de schout van de geregte Hamersvelt te transporteren aan en tbv Jacob Jans sijne 

huisvrouw wonende op Hamersvelt seecker acker land groot omtrent 4 morgen streckende voor van de 

wegh tot aan de Asschatterbeek belent aan de eene zijde Cornelis Hooft van Huijsduijnen en aan de 

andere sijde Bitterschotens kinderen. (AE, Notarieel Amersfoort AT015a001; 19-06-1671). 

(Zwanenburg; Oudschildgeld Hamersveld 153). 

Cornelis Hoofd van Huysduijnen verhuurt aan Jacob Jans (vermits dat hij hetzelve als Jan Jacobs zijn 

zoon deze huur zal mogen overdoen, zeker 2 mergen land gelegen op Hamersveld bij Gerrit Henricks en 

Evert Brans gebruikt. Strekkende van de keursloot tot aan de Asschatterbeek toe voor 4 jaren a 130 

gulden jaarlijks. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b003; 20-12-1671). 

Overleden Jacob Jans nalatende zijn weduwe Jannitgen Everts en zijn erfgenamen Jan Jacobs voorzoon 

en Evert Jacobs nazoon. In de scheiding overeengekomen de voorn. weduwe en haar zoon Evert Jacobs 

alle havelijke goederen mitsgaders hetgeen tot de bouw- en koeienhouderij behoort aan de voorn. Jan 

Jacobs een som van 275 gulden daarboven nog 2 beesten en een paard. 

Ondertekend bij Dirck Jansen, Jacob Peelen Beeckman, Thonus Brantz, Peter Laren en Henrick Jans, 

als goede vrienden. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b005; 23-01-1674). 

Overleden Jacob Jansz in leven wonende op Hamersveld, nalatende aan zijn erfgenamen Jan Jacobse, 

voorzoon en Evert Jacobs, nazoon, bij hem aan zijn weduwe Jannitgen Everts verwekt. Toegescheiden 

aan Evert Jacobs en zijn moeder een kamp land in Bunschoten; item een akkerland op Hamersveld, 

gekocht van Borgm. Schut, een kamp land in de Wiltschoor onder Leusden en aan Jan Jacobs 3 

dammaten land in Bunschoten en 400 gulden. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b006; 07-03-1675). 

Voor 1686 is Jacob Jansen bruiker van de Biesart, onder Hamersveld (Oudschildgeld Hamersveld 149). 
Uit het 1e huw.: 



1. Jan Jacobsz, get. oom Jacob Peelen, won. Hamersveld, tr. Leusden (gerecht) 19-02-1672 

Teuntje Hendricks, van de Bron, get. broer Thimon Hendricksz van den Bron en zwager 

Dirck Jansz, dr. van Hendrick Gerritsz Brom/van den Bron. Teuntje Hendricks, otr. won. 

Asschat (2) Leusden (gerecht) 24-02-1682 Jan Thonisz, wed. Henrickje Jacobs, zn. van Thonis 

Jan Corsz 
Zie genealogieën Leusden en Brom. 

Cornelis Hoofd van Huysduijnen verhuurt aan Jacob Jans (vermits dat hij hetzelve als Jan Jacobs zijn 

zoon deze huur zal mogen overdoen, zeker 2 mergen land gelegen op Hamersveld bij Gerrit Henricks en 

Evert Brans gebruikt. Strekkende van de keursloot tot aan de Asschatterbeek toe voor 4 jaren a 130 

gulden jaarlijks. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b003; 20-12-1671). 

Huwelijkse voorwaarden. Wij Jacob Jans, vader en Jacob Peelen Beeckmans, oom van vanwege Jan 

Jacobs j.m. wonende onder Hamersveld toek.bruidegom  en eenre en Thimon Henricks van Bron, broer, 

en Dirck Jans, zwager vanwege Theuntje Henricks van de Bron j.d. en toek. bruid ter anderen zijde. 

Inbreng bruidegom 600 gulden. Inbreng bruid 200 gulden en een bed met toebehoren. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT015b004; 03-02-1672). 

Jan Jacobs en Teuntje Henricx Bron, echtelieden kopen van Anthoni Henricksz en zijn huysvrou 

(wonend op Crackhorst, te Hamersvelt) Diverse dieren en gereedschap en wagens die tot de boerderij 

behoren plus koren en stro, karn- en melkgereedschap etc. voor 1330 gulden, winterkoren op ;t land van 

de heer Hooft, zomerkoren op 't land van Evert Jacobs. (N.B. er zijn betalingsvoorwaarden). De kopers 

geven tot verzekering van de betaling aan de verkopers een obligatie van 500 gulden ten laste van Dirck 

Jans, als Rutger Rutgers, aan de weduwe van Oth Henricks. Deze obligatie zal aan de kopers 

teruggegeven worden, als ze de koopprijs betalen. (AE, Notarieel Amersfoort AT015a003, fol. 21; 20-

06-1679). 

Machtiging in omnibus al litas enz. van Jan Jacobse wonende op Hamersvelt op procureur Woertman 

gepass. op den geregte van Hamersfelt ten huijze van den comprnt. , getuigen Johan Tilburgh en Johan 

Sprenger. (AE, Notarieel Amersfoort AT019a001; 12-03-1680). 

Testament op den langstlevende Jan Jacobse wonende op Hamersvelt ziek en te bedde liggend en 

Theuntgen Hericks Bron gezond van lichaam. Omschreven goederen als roerende als onroerende, 

inboedel, huijsraet, gelt, gout, silver, paerden, vee, haef, beesten, coorn opt velt, enz. gepasseerd ten 

huijze van de comprnt. op Hamersvelt en getuigen als boven. (AE, Notarieel Amersfoort AT019a001; 

12-03-1680). 

Theuntje Henricks (voor haarzelf en als moeder en momberse van hun kind, wonend op Hamersvelt), 

wed. en boedelharster van:) Jan Jacobs, verkoopt drie dammaten lands onder den Gerechte van 

Bunschoten aan (halfbroer) Evert Jacobs., (mede-comparant), mede wonend op Hamersvelt. Zij is 

betaald met de penningen die de koper aan haar en haar man saliger verstrekt heeft, en die hij van zijn 

broeder saliger te goed had. De koper belooft haar te vrijen van datgene wat Ghijsbert Rijcks Schouten 

op haar te pretenderen heeft. Transport voor Schout en Gerechte van Bunschoten door Henrick van 

Aecken, Gerechtsbode van Bunschoten. (AE, Notarieel Amersfoort AT015a004; 24-01-1682). 

Overeenkomst van betaaling van schulden tussen den Hr. Arnoud Bartholotti van den Heuvel heere van 

Rijnenburgh, etc. ten eenre en Theuntje Henrick Brom wed. van Jan Jacobse ten andere sijde. Zij 

tweede comprn. belooft te betaalen de som van ƒ 237 - 10 stv. binnen een jaar en 6 weken. Indien zij op 

den voors termijn niet en betaalde sal zij tweede compr. iedere maand moeten betalen ééne gulden op 

die conditie dat de Hr. eerste compr. een maent voor de verschijndagh aenmaninge sal moeten doen, 

voorts sal zij tweede comprn. betalen alle de ongelden welke tot Corssmisse 1681 voorleden in cluijs 

verschenen en op het Erf genaemt Krackhorst onbetaelt sijn mitsgaders ƒ 55 wegens het coorn bij 

Huijgh Jansen c.s. gecoft en ƒ 14 aen haer tweede comprnt. verschuldigt bij Geurt Simons, boven de 

voors ƒ 237 - 10 stv. te cederen en over te geven aan en t.b.v. van den Hr. eerste comprn. Verders met 

sij tweede compr. het huijs glas en dak dicht opleveren. Mede ondertekend door Cornelis Hoofd van 

Huijsduijnen en Johan Sprenger. (AE, Notarieel Amersfoort AT019b001; 07-04-1682). 

Evert Jacobs wonende op Hamersveld gehuwd met Henrickie Cornelis verklaart schuldig te wesen aan 

Anthonij Henricks wonende op Voskijlen een som van 400 cargldns als hij comparant Jan Jacobbs 

zaliger zijn broeder schuldig was volgens maagenscheijd daar van sijnde welk hij Jan Jacobse aan de 

voorn Anthony Henricks heeft gecedeert en welke hij comparant bekende tot sijnen laste genomen te 

hebben. 16 may is deze somme voldaan. (AE, Notarieel Amersfoort AT015a004; 28-04-1683). 
Huwelijkse voorwaarden. Wij Henrick Roelen en Ghijsbert Jans, zwagers van wege Jan Thonisz 

wonend in Asschat, weduwnaar van Henrickje Jacobs, toekomstige bruidegom ten eenre en Jan 

Henricks Bron en Henrick Henricks Bron, broers en Johan Springer, goede vriend, vanwege Theuntje 

Henricks Bron, weduwe van Jan Jacobse, wonend onder Hamersveld, toekomstige bruid. Beiden 

hadden een voorkind uit eerste huwelijk. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b009; 01-02-1682). 



Uit het 2e huw.: 

2. Evert Jacobse, volgt IIIc 

 

IIIc 

Evert Jacobse, landbouwer op Klein Zandbrink, van Hamersveld, tr. Leusden (gerecht) 06-08-

1680 Hendrikje Cornelis, van Rumelaer, dr. van Cornelis Evertsz (Loevesijn) en Ariaentje 

Jans 
Overleden Jacob Jans in leven wonende op Hamersveld, nalatende aan zijn erfgenamen Jan Jacobse, 

voorzoon en Evert Jacobs, nazoon, bij hem aan zijn weduwe Jannitgen Everts verwekt. Toegescheiden 

aan Evert Jacobs en zijn moeder een kamp land in Bunschoten; item een akkerland op Hamersveld, 

gekocht van Borgm. Schut, een kamp land in de Wiltschoor onder Leusden en aan Jan Jacobs 3 

dammaten land in Bunschoten en 400 gulden. . (AE, Notarieel Amersfoort AT015b006; 07-03-1675). 

Huwelijkse voorwaarden. Wij Thonis Peters, goede vriend, vanwege Evert Jacobse j.m., wonend op 

Hamersveld, toekomstige bruidegom ten eenre en Adriaantgen Jans, weduwe van Cornelis Everts 

wonend te Woudenberg en Dirck Cornelisse, mede wonend aldaar, broer, en Evert Wouters, vanwege 

Henrickje Cornelis, j.d. van Woudenberg. Inbreng bruidegom inboedel, have, vee, koren enz. Inbreng 

bruid 400 gulden. (AE, Notarieel Amersfoort, AT015b008; 25-06-1680). 

Theuntje Henricks (voor haarzelf en als moeder en momberse van hun kind, wonend op Hamersvelt), 

wed. en boedelharster van:) Jan Jacobs, verkoopt drie dammaten lands onder den Gerechte van 

Bunschoten aan Evert Jacobs., (mede-comparant), mede wonend op Hamersvelt. Zij is betaald met de 

penningen die de koper aan haar en haar man saliger verstrekt heeft, en die hij van zijn broeder saliger 

te goed had. De koper belooft haar te vrijen van datgene wat Ghijsbert Rijcks Schouten op haar te 

pretenderen heeft. Transport voor Schout en Gerechte van Bunschoten door Henrick van Aecken, 

Gerechtsbode van Bunschoten. (AE, Notarieel Amersfoort AT015a004; 24-01-1682). 

Op conditie na bes. heeft Evert Jacobs won. op Hamersveld, getrouwd met Henrickje Cornelis ….. 

verkocht aan Jan Sprenger een campgen lands in Hamersveld, strekkende v. d. Alandseweterering tot de 

Asschatterbeek toe. Suidw de Hr. Cornelis Hoofd van Huijsduijnen, aan de andere sijde de coper selve. 

Dit vrij van Schiltgeld en de andere lasten behalve morgengeld. Alle andere lasten blijven op des 

verkopres andere land daaruit dit perceel achter blijft. Verders met servituijten als ’t selve land soo van 

uitwegen als anders gedogen moet dit voor de som van 21 gulden. (AE, Notarieel Amersfoort, 

AT015b009; 07-11-1682). 

Evert Jacobsz en zijn vrouw Henrickje Cornelis, won. Hamersveld verkopen aan Jan Sprenger en zijn 

vrouw een kamp land, onder Leusden. Van de Alantse wetering tot de Asschatterbeek. Zuid: Cornelis Hooft 

van Huijsduijnen, west: de koper. Vrij van Oudschildgeld en andere lasten m.u.v. het Morgengeld. Deze 

lasten blijven drukken op het resterende land van de verkoper. Gerechtsmannen en geërfden van 

Hamersveld: Aert Matheus van der Maeth en Pieter van Toll. (Dorpsgerecht Leusden 1050, fol. 298-298vo; 

10-11-1682). 
Jkvr. Barbara Celen, wed. Johannes den Uijl verkoopt aan Evert Jacobsz en zijn vrouw een hofstede met ca. 

een morgen land, op Hamersveld, onder Leusden. Zuid: de heren van Oudmunster te Utrecht, noord: Gerrit 

Verburgh. Gerechtsmannen en geërfdenvan Hamersveld: Pieter van Toll en Johan Sprenger. (Dorpsgerecht 

Leusden 1050, fol. 301-301vo; 22-12-1682). 

Evert Jacobs wonende op Hamersveld gehuwd met Henrickie Cornelis verklaart schuldig te wesen aan 

Anthonij Henricks wonende op Voskijlen een som van 400 cargldns als hij comparant Jan Jacobbs 

zaliger zijn broeder schuldig was volgens maagenscheijd daar van sijnde welk hij Jan Jacobse aan de 

voorn Anthony Henricks heeft gecedeert en welke hij comparant bekende tot sijnen laste genomen te 

hebben. 16 may is deze somme voldaan. (AE, Notarieel Amersfoort AT015a004; 28-04-1683). 

Dezelfde Evert Jacobsz belooft aan Anthony Henricksz, won. Voscuijlen dat hij 3 ½ dammaten land 

onder Bunschoten niet zal verkopen tenzij Anthony recht van eerste koop heeft. (AE, Notarieel 

Amersfoort, AT015a004; 14-05-1684). 

In 1686 is Evert Jacobsz bruiker van de Biesart, onder Hamersveld (Oudschildgeld Hamersveld 149). 
In 1686 is Evert Jacobsz eigenaar en bruiker van 1/16 deel en bruiker van 7/16 deel van Langebeek, onder 

Hamersveld (Oudschildgeld Hamersveld 148). 
Evert Jacobsz en zijn vrouw Henrickje Cornelis, won. Hamersveld verkopen aan Dirck van Ommeren, oud-

schepen en raad van Amersfoort twee en een halve morgen land, in 't Veltschoor bij Oijevaershorst, van de 

hei tot aan de beek, onder Leusden. Aan de ene zijde: Petrus Philippus van Blockland, aan de andere zijde: 

Willem van Westevelt, won. Harderwijk, namens zijn dochter. Gerechtsmannen van Leusden: Jacob 

Jacobsz en Roeloff Thonisz. (Dorpsgerecht Leusden 1051; 20-01-1693). 
Evert Jacobs gehuwd met Hendrickje Cornelis wonende op Hamersveld verkoopt aan Dirk Cornelis 

wonende op Rumelaer onder Woudenbergh gehuwd met Maria Henrick Cruijff 3 dammaten land in 



Bunschoten daar aen de eene sijde Jan Cornelise op Vlastuijne, aan de westsijde de Sevenhuijserwegh. 

Koopsom ƒ 400 car. gld. (AE, Notarieel Amersfoort, AT023b001; 03-01-1696). 

Johan Sprenger, won. Utrecht, verkoopt aan Evert Jacobsz en zijn vrouw, won. Hamersveld een kampje 

land, op Hamersveld, onder Leusden. Van de Alantdse wetering tot de Asschatter beek. Zuid: de weduwe 

van Cornelis Hooft van Huijsduijnen, noord: de verkoper. Gerechtsmannen van Asschat: Evert Jansz en 

Peter Cornelisz. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 18-03-1698). 
Het gerecht van Leusden taxeert t.v.v. Henrick van Ooit een stukje land, op Hamersveld, onder Leusden. 

Eigendom van Evert Jacobsz. De huur wordt geschat op 14 gulden. Buurmeesters van Hamersveld: Dirck 

Aelbertsz en Willem Jansz. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 01-11-1700). 
Mechteltje Veen, wed. Peter van Houten verkoopt aan Dirk van Ommeren, oud-schepen van Amersfoort de 

helft van een erf en goed met land, bossen en boomgaarden, op Hamersveld, onder Leusden. Aan de ene 

zijde: het erf van Johan van Dolre dat hij gekocht had van de erfgenamen van Henrick Anthonisz van Eede, 

aan de andere zijde: het erf van de Kapel van Oudmunster, gebruikt door Evert Jacobsz. De andere helft is 

al van de koper. Buurmeesters van Hamersveld: Reijer Morren en Willem Dircksz. (Dorpsgerecht Leusden 

1052; 09-08-1704). 
Evert Jacobsen weduwnaar en boedelhouder van Hendrikje Cornelis wonende op Hamersveld verhuurt 

aan Hendrik Cornelissen meerdj. jonkman mede wonende op Hamersveld een secker huis, berg, schuur 

en bakhuijs en 4 mergen land, alles gelegen op Hamersveld, behalve de Camer en het hofje. Voor 3 

jaren à 65 car.g. (AE, Notarieel Amersfoort, AT034a/b001; 06-04-1723). 

Uit dit huw.: 

1. Cornelis Evertsz, volgt IVc 

2. Jan Evertsz, geb. Leusbroek, ged. Hamersveld (RK) 19-05-1695, get. Dirkje Rutten, 

buurvrouw 
Testament van Jan Evertsen meerdj. ongehuwde jongeman wonende in Hamersveld prelegateerd aan 

zijne nigte Hendrikje Cornelis dogter van zijn overledene broeder Cornelis Evertsen een somma van 

ƒ200 boven de kist staande int logement van hem comparant met een stukje wit linnen en verder tot 

universele erfgenamen de 5 naargelate kinderen van zijn bovengenoemde overleden broeder. (AE, 

Notarieel Amersfoort, AT036a003; 05-06-1739). 

3. Gijsbertje Everts, geb. Leusbroek, ged. Hamersveld (RK) 28-02-1697, get. tante 

moederszijde 

 

IVc 

Cornelis Evertsz, tr. (1) Leusden (gerecht) 12-02-1711 en Hamersveld (RK) 13-02-1711 Burgje 

Jans Schimmel, geb. Amersfoort, dr. van Jan Adriaensz/Arissen Schimmel en Margareta/Grietje 

Geurts, tr.  (2) Hamersveld (RK) 22-10-1736 en Leusden (gerecht) 27-10-1736 Rijk Woutersz, 

ged. Hamersveld (RK) 27-01-1699, op Voscuijl, zn. van Wouter Rijcksz en Maria Wouters 
Cornelis Evertsen verhuurt aan Evert Hendriksen van Windenbergh wonende in Hamersvelt ten huize 

van de verhuurder omtrent 7 mergen weijland genaemt het Buijteland (?) om het met sijn schapen te 

beweijden. (AE, Notarieel Amersfoort AT026c001; 20-04-1721). 

In 1736 is Cornelis Everse bruiker van de Biesart, onder Hamersveld (Oudschildgeld Hamersveld 149). 
In 1736 is Cornelis Everse eigenaar en zijn moeder is bruiker van 7/16 deel van Langebeek, onder 

Hamersveld (Oudschildgeld Hamersveld 148). 
Huw. voorw. (AE, Notarieel Amersfoort AT030b007; 26-09-1736). 

Rijk Wouterse en zijn vrouw Burgje Jans Schimmel, won. Leusden verkopen aan Steven van Brinkesteijn, 

notaris te Amersfoort een huis, berg, schuur, bakhuis en ca. een halve morgen land, genaamd de Kleijne 

Bieshart (Bieshaar), op Hamersveld, onder Leusden. Voor: de weg, achter: de kinderen van Pieter Tol. 

Aan de ene zijde: de Swarte Steeg en de kinderen van Pieter Tol, aan de andere zijde: het erf de Grote 

Bieshart. Met toestemming van het Hof van Utrecht d.d. 21-04-1735. Schepenen van Hamersveld: Brand 

Melissen en Claas Reijersen.  (Dorpsgerecht Leusden 1053, fol. 72-72vo; 13-06-1738). 
Uit dit huw.: 

1. Geertruij Cornelissen, geb. Hamersveld, otr. Leusden (gerecht) 16-08-1743 en Hamersveld 

(RK) 01-09-1743 Jan Jordensz, ged. Hoogland (RK) 18-11-1720, zn. van Jorden Evertsz en 

Jantje Alberts 
Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Jordensen, mindj. j. geassisteerd met zijn vader Jorden Evertsen 

wonende op Hoogland en Geertruijd Cornelis meerdj. j.d. geassisteerd met haare moeder Burgje Jans 

huijsvrouw van Rijk Woutersen tevoren van Cornelis Evertsen woonachtig in Hamersveld. Inbreng 

bruidgom ƒ100. Inbreng bruid ƒ1000 door haar van hare oom Jan Evertse onlangs aangeerfd. (AE, 



Notarieel Amersfoort AT036a005; 16-08-1743). 

2. Jacob Cornelisz, geb. Hamersveld, ged. Hamersveld (RK) 22-02-1712, get. grootmoeder 

3. Hendrikje Cornelissen, ged. Hamersveld (RK) 29-04-1717, get. Hendrikje Everts Jacobsz 
Testament van Jan Evertsen meerdj. ongehuwde jongeman wonende in Hamersveld prelegateerd aan 

zijne nigte Hendrikje Cornelis dogter van zijn overledene broeder Cornelis Evertsen een somma van 

ƒ200 boven de kist staande int logement van hem comparant met een stukje wit linnen en verder tot 

universele erfgenamen de 5 naargelate kinderen van zijn bovengenoemde overleden broeder. (AE, 

Notarieel Amersfoort, AT036a003; 05-06-1739). 

4. Grietje Cornelissen, ged. Hamersveld (RK) 15-01-1719, get. Grietje Jans 

5. Evert Cornelisz, ged. Hamersveld (RK) 17-04-1723, get. Maatje Alberts 

6. Jan Cornelisz, ged. Hamersveld (RK) 19-12-1725, get. Grietje Brands 
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