Buijs
I
Willem Buijs, tr. Thoen NN
Willem Buijs genoemd als landgenoot te Leusden. (Dorpsgerecht Leusden 1047, blz. 55-57 (deel A); 3105-1539).

Uit dit huw.:
1. Jan Willemsz Buijs, tr. N.N.
Zie genealogie Schimmel.

2. Gijsbert Willemsz Buijs, geb. 1525/1532, volgt II
II
Gijsbert Willemsz Buijs, geb. 1525/1532, tr. Anna Thonisdr
Aert Gerrytszn den Ouden; heer Evert Aertszn met zijn voogd Herman Botter; Gerryt en Henrick, zoons
en Elsgen en Ytgen, dochters, met hun voogd Hermen Botter; kinderen van de voornoemde Aert
Gerrytszn en als vertegenwoordigers van hun onmondige broers en zussen lenen een losrente van 12
carolusgulden jaarlijks te betalen op Martini inde Wynter (11 nov.) van Ghijsbert Willemszn Buys.
Onderpand: een vierdel land gelegen in het "Swarte Landt", dat gebruikt wordt door Hessel Coenraets
(AE, Stadsgerecht Amersfoort 436-8, blz. 15vo; 14-11-1577).
Gijsbert Willemtz Buys en zijn vrouw Anna verkopen aan Henrick Aert Gerrijtsz en zijn vrouw
Margrijet voor de helft; Maria Aert Gerrytsz dochter voor de andere helft een aantal rentebrieven: een
van 200 gulden op overleden Aert Gerrijtsz van 14-11-1577; nog van 100 gulden op Aert Gerrijtsz
voornoemde vader van de ontvangers, van 14-11-1577; nog 150 gulden op Ammel Gijsbertsz van
Schaijck en zijn vrouw van 23-06-1566; nog 100 gulden op Peter van Daveler en zijn vrouw Sophia van
05-11-1577; nog 100 gulden op Hermen Jan Celenz en zijn vrouw van heden. Indien hypotheek buiten
dit gerecht, dan zal transport geschieden voor 't gerecht waartoe ze behoren (AE, Stadsgerecht
Amersfoort 436-9, blz. 21-21vo; 16-11-1582).
Jacob de Cruyff won. Woudenberg constitueert tegen Gijsbert Willemsz Buys. (HUA, Hof van Utrecht,
inv.nr 233-1; MK; 21-03-1584).
Jacob Poth Henrickz en Seijestgen zijn vrouw verkopen aan Gijsbert Willemsz Buijs en Anna zijn
vrouw het rechte derde deel van een vierdel land zo zijluijden die leggen hebben op de meent deser stad,
strekkende van de Hogeweg tot achter op de beek toe. daarvan de twee delen toebehoren de
voornoemde Gijsbert Willemsz Buijs(AE, Stadsgerecht Amersfoort 436-10, blz. 36vo; 01-04-1588).
Gijsbert Willemsz Buijs versus Jacob de Cruyff te Woudenberg, over geld. Jacob had enige tijd land
van hem te Woudenberg gepacht. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 188-12; MK; 20-12-1592).

Uit dit huw.:
1. Willem Gijsbertsen Buys, den ouden, of ook Buijs Gijsbertsz, geb. ca 1552, ov. 1621/1622,
tr. NN
In 1593 verzoekt Willem Gijsbertsz Buijs het burgerschap van Amersfoort (AE, Stadsgerecht
Amersfoort 16, fol. 692-2; 02-03-1593).
Willem Gysberts. Buys d'Oude herroept zijn eerder testament van 26-10-1605 voor Notaris Harman van
Dompselaer. Hij bemaakt het vierdedeel van een vierdel lands, dat hij gemeen liggende heeft met hen
buiten de Camppoort in de Vrijheid van de stad Amersfoort, ieder voor een derdendeel aan: - de
kinderen van Willem Gysbertsz d'Jonge; - Evert Gysbertss (of diens kinderen); - Atris Gysberts (of haar
kinderen). Hij prelegateert aan de vijf zonen van zijn broeder Evert Gysberts de grafstede, die hij
aangekocht had in de kerk van Leusden, evenals de bijen, immen en toebehoren, evenals "die spijnt" die
hij in Amersfoort heeft en de klederen die tot zijn lijve behoren. Hij legateert 100 Carolus gulden uit
zijn gereetste goederen ten behoeve van de armen, welke door Mr. Joost van Vanevelt met advies van
een van de erfgenamen uitgereikt zullen worden. Hij bemaakt de halve erve op Hamersfelt, het
vierendeel van die vierdel land, welke hij van zijn broeder Thonis Gysbert aangekocht had (welke naast
het voornoemde vierdel ligt) en de twee grafsteden tot Leusden met zijn verder na te laten goederen, in
gelijke portien aan zijn broeders, zusters en zijn broeders en zusters kinderen (of hun kinderen in geval
van overlijden), resp. voor een zevende deel: - Thonis Gysbertsz. Buijs; - Peter Gysberts. Buijs; - de
kinderen van za. Willem Gysberts. Buys d'Jonge; - Evert Gysbertsz. Buys; - de kinderen van zaliger
Jacobgen Gysberts; - Aris Gysberts; - Anthonia Gysberts. Hij secludeert de Weeskamer. In de marge

verklaart hij door zijn broeder Evert Gysberts ten volle voldaan en betaald te zijn van de kooppenningen
die Evert Gysberts. hem beloofd had voor de uitkoop van de boel en gereedschap tot de "bomberye"
(bombazijde-fabricage). Akte ten woonplaatse van de comparant staande aan de Heyligenberch bij
Amersfoort. (GAA, not. J. van Ingen AT002a002 folio 204; 24-10-1605 en 12-05-1621).
Aert Otten of Rijck Jansz van Griet Woutersz of Aert Wulfertsz land, bruiker de weduwe van Teunis
Heijligenberger, nu eigenaar en bruiker Hendrick Jansz, betaalt 4 gulden. (HUA, arch.nr. 1101-1, inv.nr.
1; 03-11-1622). (Oudschildgeld Leusden nr. 8 en 79).
Mr. Elias van Wede en Johan van Rijn, won. Amersfoort verkopen aan Looch Petersz en zijn vrouw
Jannitge Ariens de helft van een erf en goed met huis en hofstede, genaamd Sprackhorst, onder Hamersveld.
Door de koper gebruikt. De andere helft is van Willem Buijs, won. op Heijligenberch.
Koopakte d.d. 12-07-1619. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 58-58vo; 14-11-1623).
Comparanten: Geraert van Schadijck (ook: Gerrit van Schadick,; als mede-testamentair momber over
de onmundige kinderen van Evert Ghijsbertsz. Buijs (tekent met merk); Gysbert Everts Buys (voor
hemzelven); Atris Gysberts Buys (weduwe van Willem Reyerss. zaliger; zij tekent met merk); Neeltgen
Willem Ghysberts Buijs (voor haarzelf en zich sterk makende voor haar broeders Henrick en Willem
Ghysberts Buys; zij tekent met een merk). Allen zijn mede-erfgenamen van Willem Ghysbertss Buijs
den Ouden. Zij machtigen Mr. Joost van Vanevelt om mede uit hun naam te helpen bij het
inventariseren van de achtergelaten goederen van Willem Gysbertsz. Buys den Ouden en het helpen
scheiden, verkopen etc. en met macht om een of meer procureurs ad lites te substitueren. Akte te
Amersfoort, ten comptoire mijns notarij. (GAA, not. J. van Ingen AT002a002 folio 489vo; 21-04-1626).

2. Evert Gijsbertsen Buijs, ov. 12-05-1621/03-06-1629, tr. Reijertje Louwendr
Testament van Evert Gysbertsz Buijs (tekent met merk; wonende aan de Heyligerberch buiten
Amersfoort; hij is "cranck van lichaeme te bedde leggende") en Reyertgen Louwendr (tekent met merk).
Zij herroepen hun lijftocht en testament, gemaakt d.d. 20-10-1605 voor Notaris Harman van
Dompselaer, en ook hun eerdere testamenten. Over en weer bemaken zij elkaar de lijftocht van hun na
te laten goederen met een volkomen bewind en administratie, tot het hertrouwen toe van de
langstlevende. De langstlevende van hen beiden zal hun kinderen eerlijk opbrengen tot hun mundige
dagen. Wanneer zij mundig zijn geworden, of wanneer zij komen te huwelijken bij raad van de
langstlevende en van de naaste vrunden (= familie), dan zal de langstlevende aan hen de te erven portie
van hun overleden vader of moeder overdragen. Zij bemaken aan hun oudste zoon Gijsbert Evertsz.
Buijs al hun gerede goederen, zoals "haeff, beesten, coorn gesaeyt ende ongesaeijt, wagen, ploech",
huisraad en inboedel, die ten tijde van het overlijden van Evert Gysbertsz. in de huysinge in gebruik
zijn, mits hij de lasten zal dragen van dat lopende jaar, zoals pachten, toepachten en ongelden. Wanneer
Evert Gysberts. eerst komt te overlijden, mag Reyertgen Louwen nog een jaar blijven wonen in de
huysinge waarin de comparanten nu wonen. Na dat jaar zal Reijertgen van het goed trekken, zonder dat
Reyertgen enige lijftocht genieten zal van de gerede goederen. Gysbert Buys zal 1000 Carolus gulden
uit de gerede goederen en huisraad in de gemene boedel storten en daarvan jaarlijks 60 Carolus gulden
rente uitkeren aan Reyertgen Louwendr, plus jaarlijks twee mudden rogge, een half mudde weyt, een
vierdel botteren (boter), een vim rysen (takkenbossen, brandhout) en twee voeder turf. Evenals de helft
van het linnen met een kastje en een bed met toebehoren. Verder bemaken zij, vergeleken met wat zij
aan hun oudste zoon bemaakt hebben, aan hun andere kinderen Willem, Henrick, Louw en Jan Everts.
Buijs en aan de kinderen die zij nog mogen krijgen, elk 1000 Carolus gulden en aan Evertgen Broenis,
het onmundige dochterken van hun overleden dochter Anna Everts, al wat zij hun dochter ten huwelijk
gegeven hadden en al het andere, zonder dit te moeten inbrengen. Al wat zij verder zullen nalaten,
bemaken zij gelijkelijk aan hun zonen Gysbert, Willem, Henrick, Louw en Jan Evertss. Buys en aan
Evertgen Broenis, hun overleden dochters kind. Bij overlijden van een van hen zonder nalatende
geboorte, zullen zij op elkaar erven. De goederen mogen niet verkocht worden. De inboedel, haaf en
gerede goederen die aan Gysbert Evert Buys bemaakt is, mag hij niet verkopen of afstaan aan
vreemden, maar aan zijn broeders laten voor de penningen waarvoor het aan hem is gelaten door de
comparanten en in presentie van de nabeschreven mombers belast is (in de marge is bijgeschreven:
2000 g.). Zij secluderen de Weeskamer uit hun boedel en uit de momberschap van hun kinderen. Zij
stellen tot mombers over hun kinderen: Geraert van Schadijck Gerritsz en Mr. Joost van Vanevelt. Akte
ten woonplaatse van de comparanten aan de Heyligerberch bij Amersfoort. (GAA, not. J. van Ingen
AT002a002 folio 202; 29-10-1605).
In 1621 testeren Evert Gijsbertsz Buijs x Reyertgen Louwensdr, won. aan de Heijligenberch buiten
Amersfoort. Hij ligt ziek te bed. Zij herroepen hun lijftocht en testament, gemaakt d.d. 20-10-1605 voor
Notaris Harman van Dompselaer, en ook hun eerdere testamenten. Over en weer bemaken zij elkaar de
lijftocht van hun na te laten goederen met een volkomen bewind en administratie, tot het hertrouwen toe
van de langstlevende. De langstlevende van hen beiden zal hun kinderen eerlijk opbrengen tot hun
mundige dagen. Wanneer zij mundig zijn geworden, of wanneer zij komen te huwelijken bij raad van

de langstlevende en van de naaste vrunden (= familie), dan zal de langstlevende aan hen de te erven
portie van hun overleden vader of moeder overdragen. Zij bemaken aan hun oudste zoon Gijsbert
Evertsz. Buijs al hun gerede goederen, zoals "haeff, beesten, coorn gesaeyt ende ongesaeijt, wagen,
ploech", huisraad en inboedel, die ten tijde van het overlijden van Evert Gysbertsz. in de huysinge in
gebruik zijn, mits hij de lasten zal dragen van dat lopende jaar, zoals pachten, toepachten en ongelden.
Wanneer Evert Gysberts. eerst komt te overlijden, mag Reyertgen Louwen nog een jaar blijven wonen
in de huysinge waarin de comparanten nu wonen. Na dat jaar zal Reijertgen van het goed trekken,
zonder dat Reyertgen enige lijftocht genieten zal van de gerede goederen. Gysbert Buys zal 1000
Carolus gulden uit de gerede goederen en huisraad in de gemene boedel storten en daarvan jaarlijks 60
Carolus gulden rente uitkeren aan Reyertgen Louwendr, plus jaarlijks twee mudden rogge, een half
mudde weyt, een vierdel botteren (boter), een vim rysen (takkenbossen, brandhout) en twee voeder turf.
Evenals de helft van het linnen met een kastje en een bed met toebehoren. Verder bemaken zij,
vergeleken met wat zij aan hun oudste zoon bemaakt hebben, aan hun andere kinderen Willem,
Henrick, Louw en Jan Everts. Buijs en aan de kinderen die zij nog mogen krijgen, elk 1000 Carolus
gulden en aan Evertgen Broenis, het onmundige dochterken van hun overleden dochter Anna Everts, al
wat zij hun dochter ten huwelijk gegeven hadden en al het andere, zonder dit te moeten inbrengen. Al
wat zij verder zullen nalaten, bemaken zij gelijkelijk aan hun zonen Gysbert, Willem, Henrick, Louw en
Jan Evertss Buys en aan Evertgen Broenis, hun overleden dochters kind. Bij overlijden van een van hen
zonder nalatende geboorte, zullen zij op elkaar erven. De goederen mogen niet verkocht worden. De
inboedel, haaf en gerede goederen die aan Gysbert Evert Buys bemaakt is, mag hij niet verkopen of
afstaan aan vreemden, maar aan zijn broeders laten voor de penningen waarvoor het aan hem is gelaten
door de comparanten en in presentie van de nabeschreven mombers belast is (in de marge is
bijgeschreven: 2000 g.). Zij secluderen de Weeskamer uit hun boedel en uit de momberschap van hun
kinderen. Zij stellen tot mombers over hun kinderen: Geraert van Schadijck Gerritsz en Mr. Joost van
Vanevelt. (GA Amersfoort, not. J. van Ingen AT002a002, fol. 202; 12-05-1621).
Mr. Joost van Vanevelt namens Gerard van Schadijck, momber van de kinderen van zaliger Evert
Gijsbertsz Buijs; Gijsbert Evertsz Buijs voor zichzelf en namens Atris Gijsberts, wed. Willem Reijersz;
Neeltge Willem Gijsbertsz Buijs voor zichzelf en namens haar broers Henrick en Willem Gijsbertsz Buijs;
allen erfgenamen van Willem Gijsbertsz Buijs den ouden, anders genaamd Buijs Gijsbertsz. Henrick
Huijgen, voor zichzelf en namens Evert Antonisz, won. Westeijger, in Amersfoort, op zijn beurt namens
zijn broers Jan, Gijsbert en Willem Antonisz en zijn zusters Woutertge, Gijsbertge en Aeltge Tonis; Jan
Jansz, op de Ruest voor hemzelf en als momber van de kinderen van Tonis Woutersz en zijn overleden
vrouw Fijtge Jans en namens zijn zuster Weijntge Jans, getrouwd met Jan Willems en namens Wulffer
Aertsz, zoon van zijn zaliger zuster Jannitge Jans; Evert Petersz, won. bij Heijligenberch, voor hemzelf en
namens zijn zusters Jannitge, Claertge en Gijsbertge Peter Gijsbertsz; allen erfgenamen van Willem
Gijsbertsz Buijs den ouden, anders genaamd Buijs Gijsbertsz. Zij verkopen aan Looch Petersz en zijn
vrouw Jannitge, op Hamersveld, de helft van het erf en goed met de helft van de gebouwen, genaamd
Sprockhorst, op Hamersveld. De wederhelft is al in bezit van de koper. Procuratie op Joost van Vanevelt
voor not. Johan van Ingen, d.d. 21-04-1626. Zie 04-05-1628. Procuratie op Evert Petersz voor not. Rijck
van Muilenborch d.d. 21-02-1626. Gerechtluiden van Hamersveld: Adriaen Mol, secretaris, Jan Lambertsz
en Maes Gerritsz. Gezegeld door: Otto van Gessel en Jan Mol. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 92-93; 24-041629).

In 1629 verkopen Mr. Joost van Vanevelt, gemachtigde van Geraerdt van Schaeck, mede testamentaire
momber over de onmondige kinderen van zaliger Evert Gijsbertsz Buijs en voor hem Gijsbert zelf;
Atris Gijsberts, weduwe van Willem Reyersz; Neeltgen Willems Gijsberts Buijs voor haarzelf en voor
Henrick en Willem Gijsberts Buijs, haar broers; allen erven van zaliger Willem Gijsbertsz Buijs den
Ouden; Henrick Huygen en Willem Thonisz voor henzelf; Jelmer Reemertsz als man en voogd van
Woutertgen Thonis, mede-erven van Willem Gijsbertsz Buijs; Henrick Huygen, gemachtigde van Evert
Anthonisz voor hemzelf en voor Jan en Gijsbert Thonisz zijn broers, Woutertgen, Gijsbertgen en
Aeltgen Thonis zijn zusters; Jan Jansz op de Rijet voor hemzelf en als voogd van de onmondige
kinderen van Thonis Wouters en Fijtgen Jans zijn vrouw en nog voor Weyntgen Jans, zijn zuster, vrouw
van Jan Willemsz en Wulpher Aertsz, nagelaten zoon van Jannichgen Jans zijn overleden zuster; Evert
Petersz bij Heijligenberch voor Jannitgen en Claertgen Peter Gijsbertsz zijn zusters. Samen mede-erven
van Buijs Gijsbertsz (GA Amersfoort, Transporten 436-16; 03-06-1629).

Uit dit huw.:
1. Gijsbert Evertsz Buijs, tr. Aeltje Hendricks de oude, dr. van Hendrick Hendricksz
en Otgen Tijmen Wolphertszdr
Alsoo overleden was Othge Thiman Wulffertsdr vrouw van Henrick Henrickx nalatend deze
als weduwnaar met 6 kinderen: Gysbert, Thiman en Henrick zoons, Aeltje sr x Gijsbert
Evertsz, Aeltje jr en Teuntje als drs; scheiding met advies van Peter Timansz als oom en voogd

- erf en goed in Leusderbroek (omschreven). (EA, Not. Arch., inv.nr. AT004a001; 14-011623).
Vanaf 1654 is Gijsbert Evertsz Buijs bruiker van De Bieshaar in Leusbroek (Oudschildgeld
Leusden 76, 77).

Uit dit huw.:
1. Reijer Gijsbertsen van Heijligenberg, geb. Heiligenberg, begr. Doorn tussen
11 en 18-08-1678, tr. Gerrigje Wouters van Soest
2. Willem Evertsz Buijs
3. Hendrik Evertsz Buijs
4. Louw Evertsz Buijs
5. Anna Everts Buijs, ov. voor 1621, tr. Breunis Pelen, zn. van Peel Jansz
Huwelijkse voorwaarden tussen Broenis Pelen en Anna EvertsComparanten: - Jacob van Dam
en - Jan Pelen, vanwege - Peel Janszn., voor - Broenis Pelen, bruidegom, ter ene zijde, - Joost
van Vanevelt en - Wouter Corneliszn., vanwege - Evert Gijsbertszn. Buys, voor zijn dochter Anna Everts, bruid, ter andere zijde. Peel Janszn. belooft de bruidegom de som van 800
carolus gulden eens plus een koe en een "vrije bruidegom". De vader van de bruid geeft zijn
dochter de som van 600 car. gulden eens, alsmede een van zijn beste paarden of 100 gulden
daarvoor, ter keuze, plus nog een bed met toebehoren en een "vrije bruid". Bruid en bruidegom
zullen na overlijden van hun ouders de 800 en 700 gulden moeten inbrengen, alvorens zij ter
deling met hun broers en zusters mogen komen. De respectieve ouders zullen bruid en
bruidegom niet onterven, maar als kind mee laten delen in hun na te laten goederen, zoals de
andere kinderen. Bij overlijden van bruid of bruidegom zonder nagelaten geboorte, of als die
ook geen kinderen nalaten, dan zullen de ingebrachte goederen teruggaan naar de zijde
waarvan ze zijn gekomen. Winst en verlies zal half om half zijn en erfenis wordt niet als winst
gerekend. Wanneer de bruidegom binnen een jaar overlijdt, zonder geboorte bij de bruid
verwekt te hebben, dan zal zij uit zijn courante goederen 200 car. gulden ontvangen. (GA
Amersfoort, not. J. van Ingen AT002b005, nr. 352; 10-01-1618).
Gijsbert Everts, wonend onder het gerecht van Leusden (procuratie te Leiden) en voor zijn
broer Jan Everts Buijs en diens vrouw Reyertgen Gerrits verkopen aan Jan Henrics, zijn vrouw
Rijtgen Jans en hun erven een vierdel land aan de Hogeweg tot in de Flierbeek (Barneveldse
Beek), waarvan de andere helft reeds aan Jan Henricsz behoort, met planten en houtgewas
(Stadsgerecht Amersfoort 436-19; 20-07-1643).

Uit dit huw.:
1. Evertgen Broenis
6. Jan Evertsz Buys, tr. Reyertgen Gerrits
Gijsbert Everts, wonend onder het gerecht van Leusden (procuratie te Leiden) en voor zijn
broer Jan Everts Buijs en diens vrouw Reyertgen Gerrits verkopen aan Jan Henrics, zijn vrouw
Rijtgen Jans en hun erven een vierdel land aan de Hogeweg tot in de Flierbeek (Barneveldse
Beek), waarvan de andere helft reeds aan Jan Henricsz behoort, met planten en houtgewas
(Stadsgerecht Amersfoort 436-19; 20-07-1643).

3. Beatrix/Atris Gijsberts, tr. Willem Reijersz, ov. voor 1629
Atris Ghijsberts, gehuwd met Willem Reijersz, heeft de helft van een half huis, schuur,
hofstede en hof, waarvan de andere helft eigendom is van de kopers, met handen van Brant
Broeniszn., haar zwager en gecoren voogd in deze, die zich ook sterk maakt voor Willem
Reijersz, verkocht aan Anthonis Willemzn. Vastrick, zijn vrouw en erven. Met de lasten van 5
stuivers jaarlijks uit de gehele schuur, losbaar of onlosbaar, volgens de brieven die daarvan
zijn. Indien het minder zal zijn, komt dit ten profijt van de kopers en als het meer is mogen de
kopers dit van de kooppenningen aftrekken. Daarboven voor de som van 190 carolus gulden,
die zullen worden betaald in mei 1613 bij de aanvaarding van voornoemd huis, schuur en
toebehoren. Dan zal ook transport worden gedaan met belofte van "vrijnge en waringe". De 40e
penning zullen de kopers betalen. In huis en schuur en wat daarbij hoort zal blijven al hetgeen
verkoopster en kopers enigszins bezitten, of het nu aard- en nagelvast is of niet, uitgezonderd
de bergroede (= ondersteuning van de kap van een hooiberg), die zullen verkoper en koper
beide nemen. Ook getekend door Henrick Both en Mees Pelen Robert.
Op 03-06-1613 verklaart verkoopster, met handen van Brant Broeniszn., van Anthonis
Willemzn. Vastrick ontvangen te hebben de som van 190 car. gulden. Zij bedankt voor de
goede betaling. Geconstateerd is dat de lasten op voornoemd halve huis, schuur en bijbehoren
worden betaald uit het huis op het hoekje van de Walickersteeg, dat tegenwoordig eigendom is

van Willem Reijersz. Met deze last zijn de twee huizen door hen destijds verkocht en het
voornoemde huis is door hen getimmerd. Zij beloven het verkochte huis met bijbehoren van
alle lasten te "vrijen en waren". (EA, Not. Arch., inv.nr. AT002b003; 03-03-1613).

4. Peter Gijsbertsz Buijs, tr. Anna Peters
Peter Cornelisz Schrob, procurator van St. Jan verkoopt voor 450 gulden aan Peter Gijsbertsz Buijs vier
morgen land met een elzenbos, op Hamersveld. Zuid: het kapittel van Oudmunster te Utrecht, noord: de
erfgenamen van Frans van Noortwijck, oost: de gemene weg, west: de gemene Grift. Getuigen: Peter
Fransz, burgemeester van Amersfoort, Jan Breecker, rentmeester van St. Jan en Frans Petersen.
(Dorpsgerecht Leusden 1048, fol. 4-5; 17-06-1605).

Uit dit huw.:
1. Evert Petersz, bij Heijligenberch, tr. Lijsgen Ebberts
Evert Petersz en zijn vrouw Lijsgen Ebberts verkopen aan zijn zuster Gijsbertgen Peters het vierde
deel van de helft van een huis, hof en hofstede bij de Swarte Berch, gebruikt door de verkopers.
Aan de ene zijde: mr. Lodewijck van Mulenburch c.s., aan de andere zijde: de Buijrwech. Daarin
begrepen is het vierde deel van de helft van het Bagijnen of Minnikenlant, van de
Hamersveldseweg tot aan de Grift. Zuid: de heren van Oudmunster te Utrecht, noord: jkhr.
Pembroeck. Door Evert geërfd van zijn vader Peter Gijsbertsz. De wederhelft is van zijn moeder
Anna Peters, die ook verkocht wordt aan Gijsbertgen Peters. De laatste 200 gulden ontvangt Evert
Petersz na overlijden van zijn moeder. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 129-129vo; 17-01-1634).

2. Jannigje Peters, tr. Aelt Brandsz
Aelt Brandtsz en zijn vrouw Jannitgen Peters lenen 200 gulden van Oeijtgen Henricks, wed. Aernt
van der Wall. Onderpand: het vierde deel van de helft van een huis, hof, hofstede en land, bij de
Swarte Berch, onder Hamersveld. Gebruikt door Anna Peters, schoonmoeder van Aelt. En het
vierde deel van de helft van een perceel land, genaamd het Bagijnenlant, onder Leusden. Gebruikt
door Henrick Huijgen de jonge. Door Aelt geërfd van zijn schoonvader Peter Gijsbertsz.
Vervangende schout: Jan Lubbertsz. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 142-143; 21-07-1635).

3. Claertje Peters
4. Gijsbertje Peters
Evert Petersz en zijn vrouw Lijsgen Ebberts verkopen aan zijn zuster Gijsbertgen Peters het vierde
deel van de helft van een huis, hof en hofstede bij de Swarte Berch, gebruikt door de verkopers.
Aan de ene zijde: mr. Lodewijck van Mulenburch c.s., aan de andere zijde: de Buijrwech. Daarin
begrepen is het vierde deel van de helft van het Bagijnen of Minnikenlant, van de
Hamersveldseweg tot aan de Grift. Zuid: de heren van Oudmunster te Utrecht, noord: jkhr.
Pembroeck. Door Evert geërfd van zijn vader Peter Gijsbertsz. De wederhelft is van zijn moeder
Anna Peters, die ook verkocht wordt aan Gijsbertgen Peters. De laatste 200 gulden ontvangt Evert
Petersz na overlijden van zijn moeder. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 129-129vo; 17-01-1634).
Het gerecht van Leusden taxeert de helft van een huis, hof en hofstede met ca. 2 morgen land, aan
de Swarte Steech, onder Leusden. Nagelaten door Gijsbertgen Peters. Gebruikt door Cornelis
Woutersz. Geschat op 325 gulden. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 299vo; 05-06-1654).
Het gerecht van Leusden taxeert de helft van ca. vier morgen land, onder Leusden. Nagelaten door
Gijsbertgen Peters. Gebruikt door Cornelis Woutersz. Geschat op 400 gulden (Dorpsgerecht
Leusden 1049, fol. 299vo; 05-06-1654).

5. Jacobje Gijsberts Buijs
6. Anthonia Gijsberts Buijs, volgt II
7. Hendrick Gijsbertsz Buijs
8. Neeltje Gijsberts Buijs
9. Willem Gijsbertsz Buijs, de jonge, tr. Evertgen Claes
Uit dit huw.:
1. Neeltgen Willems, tr. 1629 Jan St. Martijn, zn. van Michiel St. Martijn
Huwelijksluiden en bruidspaar: Ter ene zijde: - Otto van Bladel; - Gerrit van Mulenborch; vanwege Michiel St. Martijn (tekent met huismerk); - en zijn zoon: Jan St. Martijn
(bruidegom). Ter andere zijde: - Gerrit Henricxz. Cremer (beroep of achternaam?; tekent:
Gerryt Henrycks.); - Claes Petersz.; - vanwege Evertgen Claes, weduwe van Willem
Ghijsbertsz.; - met haar dochter Neeltgen Willems (bruid). De huwelijksluiden, daartoe
verzocht door beide zijden, hebben de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk
van Jan St. Martijn (bruidegom) en Neeltgen Willemsdr. (zijn toekomstige huisvrouw). Michiel
St. Martijn en de bruidegom Jan St. Martijn beloven 200 Carolus gulden in te brengen, zijnde
zijn moeders erfenis. Evertgen Claes en haar dochter Neeltgen Willems beloven in te brengen:

100 gulden, zijnde haar vaders goed, waarvan Evertgen haar lijftocht heeft; - 80 gulden aan
gerede penningen; - haar deel dat zij bezit in een vierdel land, gelegen buiten de Camppoort,
dat zij geërfd had bij de dood van haar oom Willem Ghijsbertsz. Buijs; - een goed bed met
toebehoren. Evertgen Claes belooft haar dochter niet te zullen onterven, maar haar te laten
erven zoals haar andere kinderen. Mocht een van hen beiden komen te sterven zonder geboorte
na te laten, dat dan de hier ingebrachte goederen erven zullen op de zijde waarvan deze
gekomen waren. - Wins en verlos (= winst en verlies), staande huwelijk verkregen, half en half
gerekend. Erfenis wordt niet als winst gerekend. - De klederen van de bruidegom zullen erven
aan zijn zijde, de klederen en kleinodiën van de bruid aan haar zijde. Akte gepasseerd te
Amersfoort. (GAA, not. G. van Mulenborch AT006a001, nr. 47; 09-04-1629).

2. Henrick Willemsz
3. Willem Willemsz
10. Thonis Gijsbertsz Buijs, ovl. Leusden 1621/1622, tr. Aertgen Wouters
Evert Teunisz, voor zichzelf voor 1/7 deel, als gemachtigde van Gijsbert en Willem Tonisz, ieder voor 1/7
deel, en als gemachtigde van zijn zusters Gijsbertge en Aeltge Tonis, ieder voor 1/7 deel; Henrick Evertsz,
schepen van Amersfoort, gemachtigde van Jelmerd Vijffers Friedman en zijn vrouw Woutertge Tonis, won.
Amsterdam, voor 1/7 deel, en als gemachtigde van Jan Tonisz, won. Doorn, voor 1/7 deel. Zij verkopen aan
Jan Jacobsz en zijn vrouw Fijtge Willems, op de Suijdwijnt ca. 3 1/2 morgen land, tussen de Woudenbergse
beek en de Grift, genaamd de Placscamp (Plascamp), onder Leusbroek. Aan beide zeijden: de kinderen van
Cornelis Helmertsz (Vrijhoef). Procuratie op Evert Teunis voor not. Jacob Willemsz van Schoonhoven, d.d.
18-03-1625 en 19-09-1625. Procuratie op Henrick Evertsz voor not. Jacob Willemsz van Schoonhoven, d.d.
12-03-1623 en 08-04-1623. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 68-69; 09-10-1625).

Uit dit huw.:
1. Gijsbert Teunis van den Heijligenberg, ov. na 1629
2. Evert Teunisz van den Heijligenberg, won. Woesteijger in Amersfoort, ov. ca. 1625
3. Willem van den Heijligenberg, ov. na 1629
4. Woutertje van den Heijligenberg, ov. na 1629, won. Amsterdam, tr. Jelmert Vijffers
Friesman.
5. Gijsbertje van den Heijligenberg, ov. na 1629
6. Aaltje van den Heijligenberg, ov. na 1629
7. Jan Teunisz van den Heijligenberg, ov. na 1629, won. Doorn, tr. Aafje Jans.
II
Anthonia Gijsberts Buijs, tr. Jan Philips, brouwer, ov. voor 1617
Jan Philipsz x Anthonia kopen van Willem van Esvelt ende Marie sijn huijsfrouwe voor d'eene helft
ende Annitgen van Ommeren mit de voorz. Willem hare gecoren momber in desen, voor d'andere helft,
huijsinge ende hoffstede, schuijr, inganck ende vuijtganck mit alle vrijheit, gelegan aen de Langestraet.
(EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-10; 14-07-1593).
Jan Philipsz x Anthonia nemen lening van 200 gulden bij Philips Jansz en diens vrouw en erven op hun
huis aan de Langstraat. (EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-11; 29-11-1597).
Gerrit Cornelisz wordt opgenomen in het weeshuis. Hij is zoon van Cornelis Momber; out 6 jaeren;
ontfangen door beede van Jochem Evertsz. Ende Jan Philipsz, brouwer (of bleijcker), als naeste
vrunden; op den 28 septembris 1600 hebben Jan Philipsz. mit sijn broeder ende suster ende het kijnts
mueije, dit voorseijde kijnt weder uuijt het weeshuijs genoemen. (EA, arch.nr. 101, inv.nr. 225; 22-081600).
Jan Philipsz verkrijgt het burgerrecht van Amersfoort (Stadsgerecht Amersfoort 20, fol. 191vo-3; 3004-1613)
Testament Thoentgen Buyssendr (zij tekent: "Antonija Gijsberts Bussen"; borgerse van Amersfoort),
wed. Jan Philips. Zij bemaakt al haar na te laten goederen in gelijke en egale portien, zonder dat de een
voor de ander enige heerlijkheid of prerogatie zal genieten, aan: - de kinderen van haar overleden zoon
Jan Janss. met eenre hand; - haar zoon Anthonis Janss. (brouwer), of diens nalatende geboorte; - haar
dochter Aeltgen Jans, huysvrouw van Gysbert Gysbertsz. van Liender (of haar nalatende geboorte); Joost, zoon van Jannichgen Jans, haar overleden dochter in plaats van de moeder.
Mits de kinderen van Jan Janss. op elkaar zullen erven en bij het afsterven van de laatste zonder
nalatende geboorte op de linie en zijde van haar testatrice. Mocht het kind van Jannichgen Jans sterven
zonder echte geboorte na te laten, dan zullen die goederen erven op de zijde en de linie van haar
testatrice. Ieder van haar kinderen zal behouden wat zij als huwelijksgoed meegekregen hebben.

Uitgezonderd het kind van Jannichgen Jans, dat gehouden zal zijn 400 gulden in te brengen met de
interest tegen 5 gulden ten honderd vanaf het huwelijk van zijn moeder, omdat Jannichgen bij haar
huwelijk 400 gulden meer heeft gekregen dan de andere kinderen. Of de andere kinderen en
kindskinderen zullen eerst 400 gulden met interest erven voordat het kind van Jannichgen mee zal
delen. Zij prelegateert aan haar zoon Gijsbert Jans. 40 gulden, indien hij bij haar dood in leven is. Zij
secludeert de Weeskamer. Akte te Amersfoort, ten comptoire mijns notary. Octroy (Hove van Utrecht)
d.d. 11-02-1612 (AE; Notarieel Amersfoort, not. J. van Ingen AT002 a002 folio 533; 06-10-1626).
Anthonia Gijsberts (tekent als: Antonya Gijsberts Buys) wed. Jan Philips, verkoopt openbaar tweem
kampjes land, tegenwoordig in gebruik bij Weech Herbertszn. (GA Amersfoort, not. J. van Ingen
AT002b005, nr. 214; 07-02-1617).
Boedelscheiding tussen de moeder en haar 2 zonen: - Anthonia Ghijsberts., nagelaten weduwe van
Johan Philips. (zij tekent als Antonya Bussen); - Thonis Jansz. (hij tekent: Toenis Jansen) met zijn
vrouw Mechtelt Hermans (zij tekent: Mechteltgen Hermans); - Ghijsbert Jans. Bij de boedelscheiding
wordt de huysinge en brouwerij, staande aan de Langestraat, toegescheiden aan de zoon Thonis Jans.
De boedelscheiding omvat met name de overdracht van de huysinge en brouwerij aan de Langestraat
aan Thonis Jans. en zijn vrouw, die nu door partijen gebruikt wordt, met ketel, kuip en al wat tot de
brouwerij behoort. Voor de somme van 4000 Carolus gulden. Waarvan afgetrokken moet worden: - 600
gulden, die Thonis Jans. ten huwelijk is beloofd en nog niet zijn betaald; - 2260 gulden, die Thonis en
zijn vrouw tot hun lasten zullen nemen en die Anthonia en haar kinderen schuldig waren aan (en
waarvan Anthonia de renten tot op heden voor haar rekening neemt): - de weduwe van Goris Peters.
500 gulden; - Dirckgen Henricx. 400 gulden; - Jeronimo Moreth (Ruyter) 400 gulden; - Jan Camp
Wijcherts. 350 gulden; - Brant Killen (cuijper) 225 gulden; - de St. Joriskerck 125 gulden; - Susanna
van Dronckelaer 100 gulden; - Grijetgen de With 100 gulden; - en Peter Schade 60 gulden. De
resterende 1140 gulden zal Thonis Janss. aan zijn broeder Ghijsbert Jans. betalen indien hij komt te
trouwen: - binnen 6 maanden 300 gulden; - een jaar daarna 300 gulden. Mocht Ghijsbert niet binnen 2
jaar trouwen, dan zal Thonis deze 600 gulden ineens moeten uitkeren. Mocht Ghijsbert niet binnen een
jaar trouwen, dan zal Thonis Jans. aan zijn broer jaarlijks 30 gulden betalen voor rente op 22-08-1622,
enzovoorts, tot zijn trouwen toe. - Van de resterende 540 gulden zal Thonis Jans. aan zijn moeder
Anthonia op 22-08-1623 jaarlijks 27 gulden rente betalen tot op de datum van aflossing. - Op
voorwaarde dat Anthonia haar leven lang mag blijven wonen in de kamer van de voornoemde huysinge
en dat Ghijsbert zijn vrije slapinge zal hebben op de "hangcamer" tot op de tijd van zijn huwelijk of
zolang hem dat zal gelieven. (AE; Notarieel Amersfoort, not. E. van Mulenborch AT003 b001 folio 77;
22-08-1620).
Toentgen Buijssz, weduwe van Jan Philipsz voor zichzelf en met procuratie van haar zoon Jan Jansz
(procuratie voor notaris Nicolaes Verduijn te Utrecht, gepasseerd 20-04-1621), Aeltgen Jans
Philipsdochter, Gijsbert Jansz en zijn vrouw Heyltgen, Joost Bijlen voor zichzelf en als man en voogd
van zijn vrouw Jannitgen, verkopen aan Thoenis Jansz x Mechtelt 4/5 van huis en brouwerij aan de
Langstraat. (EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-15; 28-04-1621).
Inschrijving in de weeskamer door Jan Philipsz en T. Buyssen. (EA, arch.nr. 39, inv.nr. 13; 1624/1625).

Uit dit huw.:
1. Thonis Jan Philipsz Buijs, geb. Amersfoort, brouwer, tr. Amersfoort 17-01-1618 Mechtelt
Hermans van Hagenouwen, geb. Amersfoort.
Testament Aert Aertsz, won. Kleijn Rollecoet. Hij bevestigt het testament dat hij samen met zijn broer
zaliger Henrick Aertsz gemaakt heeft, voor not. Jacob Willemsz van Schoonhoven d.d. 24-06-1627. Bij
leven geeft hij 200 gulden aan de armen van Hoogland. Dit is een lening van d.d. 15-10-1630 die hij heeft
uitstaan bij Aert Woutersz, won. Hoevelaken. Ook nog 100 gulden, die deel uitmaken van een lening van
200 gulden van d.d. 26-05-1627 aan Volcken Jansz. Hiervan is al 100 gulden afgelost. Aert Aertsz had ze
geërfd van zijn broer Henrick. Aert Jordensz, de zoon van zijn zuster Aeltgen Aerts en haar man zaliger
Jorden Jansz, krijgt 200 gulden. Dit is een lening van d.d. 04-06-1626 die hij heeft uitstaan bij Teunis Jansz
Buijs, brouwer. Aert Jordensz krijgt ook nog 100 gulden (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 110-111; 31-101631).

2. Gijsbert Jan Philipsz Buys, volgt III
3. Aeltje Jansz, geb. Amersfoort, tr. Amersfoort 27-01-1624 Gijsbert Gijsbertsz van Liendre,
geb. Amersfoort, zoon van Gijsbert Rutgersz van Liender.
Lidm. Amersfoort 15-04-1620: Aeltgen Jans, dochter van Jan Philipsz.

4. Jan Jansz, ovl. voor 1626

5. Jannigje Jans, ged. Amersfoort 01-02-1600, ov. voor 1626, tr. Amersfoort 28-04-1618
Joost Bijls, geb. Amersfoort. Joost Bijls, tr. (2) Amersfoort 15-04-1627 Reijertgen Peters,
geb. Amersfoort.
Uit dit huw.:
1. Josijntje Bijls, ged. Amersfoort 20-02-1620
2. Joost Bijls, ged. Amersfoort 12-05-1622
III
Gijsbert Jan Philipsz Buys, otr. Amersfoort (att. naar Utrecht) 17-02-1621 Heijtgen/Helena
Adriaens, van Hoboken
Hij woonde 1622 in Amersfoort, bij den Verkenmarck.
Lidm. Amersfoort 02-04-1622 : Gijsbert Jansz Buijs.
Lidm. Amersfoort 05-07-1623 : Heyltgen Adriaens.
Zij woonde 1623 in Amersfoort, op de Langestraet.
Cornelis Corneliss de oude en zijn vrouw Claesgen Jans lenen 125 gulden van Ghijsbert Janss Buijs en
zijn vrouw Heijltgen Adriaens. Onderpand: een huis op de Varkensmarkt. Belast met 600 gulden. In de
marge: Cornelis Cornelisz de Oude verklaart dat Gijsbert Jansz Buijs en zijn vrouw Heyltgen Adriaens
de schuldsom hebben voldaan. Akte 10-10-1625 (Stadsgerecht Amersfoort 436-16; 11-06-1624).
Gijsbert Jansz Buijs en Heyltgen lenen 600 gulden van Jan Petersz van Colenberch, zijn vrouw en hun
erven. Onderpand: een huis aan de Varkensmarkt(Stadsgerecht Amersfoort 436-16; 27-02-1627).
Gijsbert Jansz Buijs en Heyltgen lenen 400 gulden van de Armen de Poth. Onderpand: een huis aan de
Varkensmarkt(Stadsgerecht Amersfoort 436-16; 21-06-1627).

Uit dit huw.:
1. Jan Gijsbertsen Buys, ged. Amersfoort 18-11-1621, otr. Amersfoort 06-03-1652 Cornelia
Peters de Burquenij/Borkene, van Rotterdam
Lidm. Amersfoort 20-04-1644: Jan Ghijsbertsen Buys, bij de Verckemerct.
Zes kinderen gedoopt te Amersfoort.

2. Adriaen/Arien Gijsbertsen Buys, ged. Amersfoort 18-01-1624, tr. Hoevelaken (otr.
Amersfoort) 23-02-1645 Metge Jacobs Niermans, van Bremen
Lidm. Amersfoort 17-09-1645: Adriaen Ghijsbertsen Buys, bij de Verkemert tot sijn vader.
Acht kinderen gedoopt te Amersfoort.

3. Philips Gijsbertsz Gijsbertsen Buys, ged. Amersfoort 12-08-1627, tr. (1) Leusden (otr.
Amersfoort) 27-02-1653 Suzanna/Swaentgen Martens, won. Amersfoort, dr. van Marten
Maesz, tr. (2) Amersfoort 17-03-1667 Engeltje Meertsens, wed. Claes Andriessen, won.
Amersfoort
Zes kinderen gedoopt te Amersfoort.

4. Jacob Gijsbertsen Buys, ged. Amersfoort 19-02-1630, tr. Amersfoort 03-09-1650 Aertge
Adriaens, van Amersfoort
Lidm. Amersfoort 24-12-1650: Jacob Ghijsbertsen Buys, an de Verkemerct.
Twee kinderen gedoopt te Amersfoort.

Willem Jansz Buijs is mogelijk een zoon van Jan Willemsz en Mechtelt Jans Buijs (Genealogie
Schimmel II.7).
Willem Jansz Buijs, tr. NN
Het gerecht van Leusden taxeert de helft van een hofstede met ca. 30 morgen land, genaamd Bavoort, onder
Leusden. Bij de Bavoorder brug en bij de Leusder kerk. Nagelaten door Maria de Hartogh de Orsmalo, wed.
de Schaack. Gebruikt door Henrick Jansz en Willem Buijs. Geschat op 1100 gulden. Gerechtsmannen van
Leusden: Jacob Jacobsz en Roeloff Thonisz. (Dorpsgerecht Leusden 1051; 31-07-1691).
In 1696 is de weduwe van Willem Buijs eigenaar en bruiker van 1/3 deel van Bavoort. (Oudschildgeld
Leusden 11).
In 1696 is de weduwe van Willem Buijs eigenaar en bruiker van de helft van Welscheer. (Oudschildgeld

Leusden 61).
Het gerecht van Leusden taxeert drie achtste deel van de helft van een hofstede, genaamd Bavoort, bij de
Bavoorder brug en bij de Leusder kerk, onder Leusden, nagelaten door jkvr. Rijcklanda Schut. Gebruikt
door Henrick Jansz en de weduwe van Willem Buijs. Geschat op 262-10-0 gulden. Gerechtsmannen van
Leusden: Jan Jansz en Roeloff Thonisz. (Dorpsgerecht Leusden 1051; 14-05-1692).
Het gerecht van Leusden taxeert het vierde deel van de helft van een hofstede, genaamd Bavoort, bij de
Bavoorder brug en bij de Leusder kerk, onder Leusden, nagelaten door Daniël Schut. Gebruikt door Henrick
Jansz en de weduwe van Willem Buijs. Geschat op 175 gulden. Gerechtsmannen van Leusden: Jan Jansz en
Roeloff Thonisz. (Dorpsgerecht Leusden 1051; 14-05-1692).
Jan Willemsz Buijs en zijn vrouw, won. Amersfoort; Gerbrecht Willems Buijs, wed. Henrick Rijcksz, won.
Barneveld; Henrick Willemsz en zijn vrouw Willemijntje Jochems, dochter van Willemtje Willemsz Buijs,
won. Amersfoort; Anthonij van Ginckel, won. Amersfoort namens zijn onmondige dochter van zijn eerste
vrouw Mechteltje Willems Buijs; Andries Dircksz, won. Leusbroek, als rechthebbende van Gerritje Thijs,
dochter van Jannitje Willems Buijs; allen erfgenamen van Willem Jansz Buijs. Zij verkopen aan Dirck van
Ebbenhorst, won. Amersfoort ca. twee morgen land, in Leusbroek, onder Leusden. Zuid: de
Leusbroekerweg, oost en west: de Armen de Poth te Amersfoort, noord: het erf de Sijdwind. Ook nog een
kampje van 400 roeden land, in Leusbroek, onder Leusden. Zuid: de beek, oost: Wouter van Valckehoeff,
noord: de gemene weg. Gerechtsmannen van Leusden en Leusbroek: Johannes Cornelisz en Gerrit Jansz.
(Dorpsgerecht Leusden 1052; 29-03-1695).

Uit dit huw.:
1. Jan Willemsz Buijs, won. Hamersveld, tr. Leusden (gerecht) 29-06-1683 (otr. 30-11-1675?)
Elsje Gerrits, van Hoogland, dr. van NN en Geertje Louwen
2. Gerbrecht Willems Buijs, tr. Henrick Rijcksz, ov. voor 1695, won. Barneveld
Kinderen gedoopt te Barneveld.

3. Willemtje Willemsz Buijs, tr. Jochem NN
Uit dit huw.:
1. Willemijntje Jochems, tr. Henrick Willemsz
4. Mechteltje Willems Buijs, otr. Leusden (gerecht) 23-10-1668 Anthonij Jansz van Ginckel,
won. in de Wolcleijge, zn. van Jan van Ginckel en Willemtgen Thonis. Anthonij/Thonis Jansz
van Ginckel, tr. won. Amersfoort (2) Amersfoort 18-04-1675 Marrijtje Everts, won. Amersfoort
5. Jannetje Willems Buijs, tr. Thijs Stevensz. Thijs Stevensz, won. Leusbroek, tr. (2)
Amersfoort (RK) 18-12-1669 en Leusden (gerecht) 14-01-1670 Maria Everts (Grift), dr. van
Evert Gerritsz, won. Zandbrink, tr. (3) Leusden (gerecht) 02-06-1682 Gijsbertje Wouters,
won. Stoutenburg, get. broers Peel en Aert Woutersz
In 1716 en 1736 is Jannetje Buijs eigenaar van 1/3 deel van Bavoort. Bruiker is Arien Willem Buijs.
(Oudschildgeld Leusden 11).

Uit dit huw.:
1. Gerritje Thijs, tr. Andries Dircksz, won. Leusbroek
6. Arien Willemsz Buijs
In 1716 is Jannetje Buijs eigenaar van 1/3 deel van Bavoort. Bruiker is Arien Willem Buijs. (Oudschildgeld
Leusden 11).
In 1767 is de weduwe van Arien Willemse Buijs eigenaar van 1/3 deel van Bavoort. Bruiker is Willem
Schimmel. (Oudschildgeld Leusden 11).

7. Hannis Willemsz Buijs, tr. Ariaantje Meertens
In 1736 is Jannetje Buijs eigenaar van 1/3 deel van Bavoort. Bruiker is Hannis Willemse Buijs.
(Oudschildgeld Leusden 11).
In 1736 is Tijmen Jansen eigenaar van 2/3 deel van Bavoort. Bruiker is Hannis Willemse. (Oudschildgeld
Leusden 11).
Hannis Buijs en zijn vrouw Arriaantje Meertens dragen over aan Arie Jansz van Colverschooten vijf koeien,
een vaars, een pink, twee paarden, ca. 40 schapen, bouwgereedschap en inboedel om 300 gulden koopsom
te betalen die zij schuldig waren. Er onder staat dat dit goed 'is verbodem geweest' op d.d. 21-02-1737 en
weer aan Hannis Buijs 'ter leen en in voeder gedaan' op d.d. 22-02-1737. (Dorpsgerecht Leusden 1053, fol.
57vo-58; 01-02-1737).

8. Lambert Willemsz Buijs, tr. NN
Het gerecht van Leusden taxeert een huis, boomgaard, hof en een kampje tot aan de nieuwe boomgaard, op
Hamersveld, onder Leusden, nagelaten door jkhr. Everhard van Schadijck, jm. Gebruikt door Lambert
Willemsz Buijs. Geschat op 850 gulden. Oud-gerechtsmannen van Hamersveld: Henrick Willemsz en Jan

Theunisz. (Dorpsgerecht Leusden 1050, fol. 92vo; 25-04-1665).
Buurmeester van Hamersveld 1667-1671: Lambert Willemsz Buijs.
Borgstelling en aflossing inzake pachtschulden tussen Mr. Reijnier Hooft van Huijsduijnen en Lambert
Willemsz Buijs (wonend in Asschat) Lambert Willems. is aan Hooft 260 gulden schuldig inzake pacht
van 't Erff van de heer Hooft in Asschat over 1674, 1675 en 1676. Hij lost 100 gulden af, die Willem
Jacobs., en 84 gulden, die Evert Jacobs. hem schuldig zijn wegens gekochte paarden. Hooft neemt de
ongelden over die over het Erff verschuldigd zijn, onder verband van het op het erf staande koren. Als
borgen compareren Henrick Rijcks., wonend in den Aert onder den Carspel van Barnevelt, en Thonis
Jans. op Drostelaer, onder Snorrenhoeff in 't Carpel van Leusden. Akte gepasseerd op Hamersvelt ten
huijse van Geurt Simons. (AE, Notarieel Amersfoort, not. A. van Brinckesteyn AT015a002, fol. 35vo;
07-02-1677).
Lambert Willems Buijs (wonend Asschat verkoopt aan Henrick Wolver (jegenwoordig wonend
Asschat, huurder van ’t Erff. Henrick Wolver is de nieuwe huurder van 't Erff, dat nu nog gebruikt
wordt bij Lambert Willems, en koper van twee derde parten van het coorn bij Lambert Willems. op het
Erff gezaaid à 165 gulden, te betalen aan Mr. Reijnier Hooft, mede comparerende, en in mindering op
de door Lambert Willems verschuldigde pachtpenningen en ongelden. De koper zal de huijsinge op zijn
kosten herstellen en de tuijninge om de hofstede, en de verkoper belooft Galli deses jaars een schepel
weijt te geven aan Lambert Willems. Akte ten huijse van Geurt Simons. (AE, Notarieel Amersfoort,
not. A. van Brinckesteyn AT015a002, fol. 36vo; 07-02-1677).

Gerrit Gerritsz /Goort Goortsz Buijs, koster te Leusden, geb. ca. 1560, ov. ca. 1625, otr. (1)
Amersfoort 29-12-1594 Aefgen Brants, van Nijkerk, tr. (2) Amersfoort 14-05-1601 Deliana
Jacobs, van Ede
In 1595 verzoekt Goert Goertsz Buijs het burgerschap van Amersfoort (AE, Stadsgerecht Amersfoort
17, fol. 76vo-3; 14-05-1595).
Goort Goortsz Buijs, koster en zijn vrouw Deliana Jacobs zijn 125 gulden schuldig aan Sijmon Claesz en
zijn vrouw Fransgen van Schadijck. Onderpand: hun huis met getimmer en toebehoren bij de kerk van
Leusden. (Dorpsgerecht Leusden 1048, fol. 87-87vo; 23-02-1610).
In 1612 is Guert Guertsz Buijs getuige (Dorpsgerecht Leusden 1048, fol. 130-131; 03-07-1612).
Goort Goortsz Buijs, koster te Leusden en zijn vrouw Deliana Jacobs zijn 75 schuldig aan Fransge van
Schadijck, wed. Simon Claesz van Velsen. Zij betalen pas rente als zij hun bier niet meer bij de weduwe
kopen of nadat zij gestopt is met brouwen. Onderpand: hun huis bij de kerk van Leusden. Op d.d. 23-021610 hadden zij ook al 125 gulden van Simon Claesz van Velsen geleend. Gerechtsluiden van Leusden:
Joost Verhaer en Jan Jansz. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 19-19vo; 01-05-1621).
Gerechtsman en buurmanvan Leusden: Geurt Geurtsz Buijs (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 29vo-30; 1905-1622). (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 30vo-32vo; 29-06-1622).
Het gerecht stelt Geurt Gerritsz voor drie jaar aan tot koster van Leusden i.p.v. de overleden Gerrit Geurtsz
Buijs. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 69vo; 26-11-1625).

Uit dit huw.:
1. Geurt Gerritsz
Het gerecht stelt Geurt Gerritsz voor drie jaar aan tot koster van Leusden i.p.v. de overleden Gerrit Geurtsz
Buijs. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 69vo; 26-11-1625).
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