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Mogelijke voorouder: 

Henrick van Moorseler, tr. Rijckje Jans 
Anno 1665 den 20 meij verpandtschapt ende in pandschap uitgedaen aen ende ten behoeve van Henrick 

van Moorseler ende Rijckien Jans echteluijden ende haeren erven voor een somma van 1700 gl: voor 

vrij deijlbaer thinsgoet sonder daer op eenige lasten te draegen oock geen verpondinge noch thins, dat 

pandtgevers alles op haer laste genomen ende belooft hebben uit haeren goede Blanckenhoeff te sullen 

doen betaelen, het houtgewasch omt voors[chreven] verpande landt staende hebben pandtgevers aen 

haer beholden ende oock voorts belooft het verpande landt te vrijen ende waaren ende alle voorcommer 

off te doen als pandschapsrecht, pandthouders sullen t voors[chreven] landts nae bouwmans recht op 

Pincxteren des jaars 1666 aenvangen ende in de selve pandtschap voor de tijt van ses achter een 

volgende jaaren ende voorts tot erlegginge der voors[chreven] pandtspenn[ingen] toe continueren ende 

bij aldien int geene voors[chreven] eenich gebreck quam te vallen, off dat pandtholder daer eenige 

verhinderinge int vrije gebruick wierde aengedaen soo sullen sij alle schaade ende oncosten die sij daer 

eenichsints comen te lijden cunnen verhaelen aent gerede daerop te bevinden bij noot als aen de gront 

selve van pandtgevers erff Blanckenhoeff voors[chreven], dat daer voor tot een speciael onderpandt 

hebben gestelt. Geregistreert den 3 april 1683. (ORA Barneveld 0203, boek 835, Zwartebroek, folio 7; 

03-04-1683). 

. 
 

Hendrick Hendricksz van Moorselaar, tr. Trijntje Willems. Trijntje Willems, tr. (2) Gerrit 

Hendricksz Collert. Gerrit Hendricksz Collert, van Zwartebroek, tr. (2) Barneveld 14-11-1680 

Willemtje Lubberts, op Espeet, dr. van Lubbert Hendricksz 
Testamenten van Catharina Willemsdr, won. Hoevelaken, getrouwd met Gerrit Henricxsz Collert. Zij 

bemaakt driekwart parten van zekere Coornthijende (korentiende) groff ende small, genaamd de 

Swarten Goorsche Thijendt, gelegen in de Heerlijkheid en het Gerecht van Stoutenburg en leenroerig 

aan de Baronie en Heerlijkheid van IJsselsteijn aan de kinderen van haar bij Henrick Henricxsz 

Moorselaer zaliger en aan de kinderen bij haar tegenwoordige man Gerrit Collert die zij nu heeft en die 

zij nog mocht krijgen en in gelijke portien. Bij overlijden van een van hen zonder nalatende geboorte, te 

vererven op de andere voor- zowel als nakinderen. Mocht er sprake van zijn dat een van hen dit zou 

aanvechten, dan vervalt diens portie in de tiende. (N.B. Jaartal 1668 was in het testament niet ingevuld). 

(Notarieel Amersfoort, not. R. van Ingen AT008a002, fol. 181vo; 24-02-1668. Open brieven van Octroy 

(van Willem Henrick, Prince van Orangien als Baron van IJsselsteijn d.d. 24-12-1653). 

Huijs, hoff ende hoffstede mit vijer mergen landts genaemt Diepels Rijs int Swartebroeck onder t ampt 

Barnevelt ende twee mergen in den Dalencamp te Appel onder Nijkerck, mit alle gerede ende vordere 

ongerede goederen toebehorende Gerrit Hendricksen Collert ende Willemtgen Lubberts echteluijden. 

Anno 1685 den 24e jan[auri] bij voors[chreven] echteluijden voor d[en] Heere Landtdrost van Veluwen 

Luc[as] Wilh. van Essen verbonden voort geene aen de sijde van voors[chreven] Gerrit Henriksen bij 

maegescheijt in dato den 10 meij 1682 tusschen hem als doemaels weduwenaer van za[liger] Trintjen 

Willems ter eenre ende Henrick van Moorseler den ouden, Henrick Jacobsen ende Lambertgen van 

Moorseler echteluijden naegelaeten kinderen van Trintgen Willems aen haer in ehestand erweckt door 

za[liger] Henrick van Moorseler, haer eersten man voor haer selver ende mede ten overstaen van Wijn 

Evertsen als bij de H[ee]re Landtdrost van Veluwen daer toe geouthoriseert voor de vijff naekinderen 

van gemelte Trintien aen haer verweckt door voorschreven] Gerrit Henricksen ter andere sijde, 

opgericht, belooft is, mede wijders tot cost ende schadelooshoudinge der voors[chreven] voor ende 

naekinderen van alle sijnen laste verbleven, geregistreert den 5 april 1685. (Oud Rechterlijk Archief 

Barneveld, boek 835, Zwartebroek, folio 8vo, 05-04-1685).  

Comparanten Hendrik Hendricksen van Moorselaer, wonende op het erf Egdam in Stoutenburg en 

Hendrik Gerritse Collert, wonende te Hoevelaken. 

Comparanten verklaarden dat was overleden Trijntje Willems, hun moeder, nalatende tot haar 

erfgenamen 8 kinderen van haar eerste man Hendrick Hendricksen van Moorselaar, en van haar tweede 

man Gerrit Hendrickse Collert in huwelijk verwekt.  

De boedel was tussen de erfgenamen verdeeld, behalve de 3/4 parten van de Zwarte Goorder, thiend, 

Leengoed van IJsselsteijn. 



De 1e comparant als oudste zoon was daarmede beleend geworden en hem echter daaraan niet meerder 

was competerende als zijn erfportie, en de andere kinderen ieder ook zijn erfportie; en vervolgens de 2e 

comparant Hendrik Gerrits Collert in de gezegde 3/4 parten van de genoemde thiend mede zijn portie 

was competerende. Hij wilde zijn portie in de thiend niet langer houden. 

Hendrik Gerrits Collert (halfbroer van de 1e comparant) doet zijn portie in de thiend over aan de 1e 

comparant voor 572 gulden. (AE, Notarieel Amersfoort AT013b004; 13-09-1711). 
Uit dit huw.: 

1. Hendrick Hendricksz van Moorselaar, den ouden, volgt I 

2. Lambertje Hendricks van Moorselaar, tr. Hendrick Jacobsz 

3. Rijck Hendricksz van Moorselaar, tr. Beertje Jans. Beertje Jans, otr. (2) Barneveld 08-03-

1668 Aalt Segersz, van Esveld onder Barneveld 

4. Hendrick Hendricksz van Moorselaar, den jongen 

Trijntje Willems heeft acht kinderen uit de twee huwelijken. 

 

I 

Hendrick Hendricksz van Moorselaar, ov. voor 1713, van Voorthuizen, tr. Barneveld (Geref.) 

12-11-1682 en Achterveld (RK) 13-11-1682 Weijmpje Peelen van den Tweel, won. den 

Tweel, ged. Barneveld 15-03-1663, dr. van Peel Petersz en Geertje Thijssen  
Comparanten Hendrik Hendricksen van Moorselaer, wonende op het erf Egdam in Stoutenburg en 

Hendrik Gerritse Collert, wonende te Hoevelaken. 

Comparanten verklaarden dat was overleden Trijntje Willems, hun moeder, nalatende tot haar 

erfgenamen 8 kinderen van haar eerste man Hendrick Hendricksen van Moorselaar, en van haar tweede 

man Gerrit Hendrickse Collert in huwelijk verwekt.  

De boedel was tussen de erfgenamen verdeeld, behalve de 3/4 parten van de Zwarte Goorder, thiend, 

Leengoed van IJsselsteijn. 

De 1e comparant als oudste zoon was daarmede beleend geworden en hem echter daaraan niet meerder 

was competerende als zijn erfportie, en de andere kinderen ieder ook zijn erfportie; en vervolgens de 2e 

comparant Hendrik Gerrits Collert in de gezegde 3/4 parten van de genoemde thiend mede zijn portie 

was competerende. Hij wilde zijn portie in de thiend niet langer houden. 

Hendrik Gerrits Collert (halfbroer van de 1e comparant) doet zijn portie in de thiend over aan de 1e 

comparant voor 572 gulden. (AE, Notarieel Amersfoort AT013b004; 13-09-1711). 
Weijmtjen Peelen wed[uw]e van Hendrik van Moorseler peijnt aan alle gereede en ongereede goederen, 

actien en creditten, toebehoorende Janetien Peelen wed[uw]e van Willem Gertsen soo in den amte van 

Barnevelt te vinden. Aan alle soodaanige ongereed en gerehtigheijt als Jannetien Peelen is hebbende aan 

het erff en goed genaamt den Tweel, gelegen als boven. Om daar aan te verhaalen een somma van ses 

hondert en vijftigh gulden (Oud Rechterlijk Archief Barneveld, boek 835, Callenbroek, folio 25, 25°; 

27-01-1721). 

Teunis Gerritsen Collert wonende op 't Erf de Tweel gelegen onder Barnevelt verklaart 8 jaren pacht 

schuldig te wesen  aan Weijntje Peelen wed, van Hendik van Moorselaar wonende op 't Scham onder 

Stoutenburg som groot ƒ 388. (AE, Notarieel Amersfoort AT032b001; 15-08-1721). 
Seeker halve pantschap int land de Vincelers genaamt geleegen in den amte van Barnevelt carspel 

Voorthuijsen buurschap Swartebroek waar van de andere helfte cooperse selfs is toebehoorende, sijnde 

deesen nagelaaten door Aeltjen van Moorseler zal[iger] en Jacob van Bemmel in leven eghteluijden. 

Den 29 augustus 1722 door de Heeren L.J.B. Benting tot den Brijller en H.J. van Essen tot den 

Schaffeler geouthoriseert om deese goederen te verkoopen en op voorn[oemde] dato ook getransporteert 

aan en ten behoeve van Weijmpie Peelen wed[uw]e van Hendrik Hendriks van Moorseler en haaren 

erffven en sulks voor een somma van f 559-:-:, gepasseert voor geërfdens E.G. Ardesch, S. Coenjes, die 

deese opdraght neevens de Heeren Jonkeren hebben geseegelt en geteekent op dato als boven. 

Geregistreert op den 2 september 1722. (Oud Rechterlijk Archief Barneveld, boek 835, Zwartebroek, 

fol. 2vo, 02-09-1722). 

Boedelscheiding van de nal. schap van Hendrick van Moorselaar, getrouwd met Weymtje Peelen, won. 

op ’t Scham in Stoutenburg. Kinderen erfgenamen: Hendrick, Trijntje, Aaltje, Geertje, Peel, Lambertje, 

Maria en Hendrickje van Moorselaar. Hendrick is gehuwd met Grietje Killen Collerts; Trijntje met Jan 

Hendricksen; Aaltje met Jan Evertsen van Schavenouw; Geertje met Gerrit Evertsen; Lambertje met 

Jacob Woutersen. Stoutenburg: portie in de zwarte Goorder tiend; Hoefflaken: 5 mergen bouwland en 4 

mergen veenland genaamd den Eschhoff; ¼ portie in erfje en goed van 13 mergen; Ampte Bernevelt in 

't Swarte Broeck: ½ camp van 2 mergen; 3 mergen land met houtgewas; Buurtschap Appel: ½ van 3 

mergen land genaamd de Daalcamp De Duijst: 4½ dammaten weijland; "een pleght brieff van 1300 



gulden gevestigd in een camp lands genaamd De Vincelaaer in 't Swarte Broeck (Notarieel Amersfoort, 

not. V. Saab AT 032b002; 09-06-1727). 

Uit dit huw.: 

1.  Hendrick Hendriksz van Moorselaar, ged. Amersfoort (Oud Katholiek) 09-09-1684, get. 

Geertruijd Thijssen, jong ov. 

2. Hendrick Hendriksz van Moorselaar, ged. Amersfoort (Oud Katholiek) 11-10-1685, get. 

Maria Everts, won. ’t Scham onder Stoutenburg, tr. (op dezelfde dag als zijn zuster 

Lambertje) Stoutenburg (gerecht) 20-01-1727 en Nijkerk (RK) 21-01-1727 Grietje Killen 

Collert, won. Nijkerk, geb. Terschuur, ged. Achterveld (RK) 16-02-1698, dr. van Kill Jansz 

en Adriana Hendricks. Grietje Killen Collert, tr. won. Stoutenburg (2) Stoutenburg (gerecht)  

30-10-1733 en tr. Hamersveld (RK) 31-10-1733 Jan Gerritsz, won. Hoogland, get. neef 

Cornelis Willemsz, won. Soest. Jan Gerritsz, tr. won. Scham onder Stoutenburg (2) Barneveld 

(otr. Stoutenburg gerecht) 25-10-1739 en Achterveld (RK) 26-10-1739 Geurtje Brands, won. 

Bitterschoten, get. stiefvader Evert Evertsz en oom Hendrik Willemsz, geb. op Westerveld, 

ged. Achterveld (RK) 06-10-1709, dr. van Brand Gerritsz en Geertje Willems 
Boedelscheiding van de nal. schap van Hendrick van Moorselaar, getrouwd met Grietje Killen, won. op 

’t Scham in Stoutenburg. Erfgenamen: 2 onmondige kinderen: Hendrik en Hendrikje van Moorselaar. 

De erfenis bestaat uit de swarte goorder tient onder Stoutenburg (Notarieel Amersfoort, not. V. Saab AT 

032c001; 30-10-1733). 

Boedelscheiding van de nal. schap van Grietje Killen Collerts, wed. Hendrik van Moorselaar, getrouwd 

met Jan Gerritsz, won. op ’t Scham in Stoutenburg. Erfgenamen: 2 onmondige kinderen van Hendrik 

van Moorselaar: Hendrik en Hendrikje van Moorselaar Mombers en bloedomen: Peel van Moorselaar 

en Jan Evertsen; 2 onmondige kinderen van Jan Gerritsen: Gerrit en Kil Jansen. Momber en bloedoom: 

Hendrik Killen De erfenis bestaat uit "vaste goederen" (Notarieel Amersfoort, not. V. Saab AT 

032c001; 08-10-1739). 

Scheiding en deeling op 't Erf 't Scham. Overleden in Stoutenburg Jan Gerritsen nalatende uit zijn eerste 

huwelijk met Grietje Killen Kollert een zoon Gerrit Jansen (1ste comprnt) en uit 2de huwelijk met 

Geurtje Brands 1 onmundige dochter Geertje Jans.  

Comprnt ten 2de als neven en naaste bloedvoogden over Geertje Jans: Gerbert Cornelissen van 't 

Klooster wonende in Eemnes en Jan Elbertsen van Blankenhoef wonende in Hoevelaken. Uit 

maagenscheid tussen Jan Gerritsen met de voogden over den onmundige kinderen van Grietje Killen 

Kollert op den 8ste october 1739 voor Notaris Volquen Saab is gebleken dat Jan Geurtsen behalve 

inboedel en Huisraad ook eenige vaste goederen heeft bezeten. De respective comparant met malkander 

overeengekomen dat den nalatingschap van Jan Gerritsen en Geurtje Brands gemeen te maken met den 

1ste comprnt Gerrit Jansen en zijne zuster Geertje Jans, maar als den 1ste comprnt zig ten Huwelijk 

staande te begeven hadden de comprnt best geoordeeld omtrent de gerede goederen van den anderen te 

scheiden en den boedel laten estimeren door Geurt Petersen op Groot Stoutenburg en Willem 

Gijsbertsen op 't Erf de Horst als alle schulden en lasten. Aan Gerrit Jansen wordt toegescheiden Have, 

vee, koorn in de bergen en op 't veld als 't geene wat tot de Bouwerij en Koeienhouderije behoord 

uitgenomen de meubelen op de Heerd met het linnen, ook zal den 1ste comprnt hebben alle inschulden 

en contante gelden ook weder alleen zal betalen alle schulden en lasten des boedels. Waartegen hij aan 

zijn zuster uitkeert een somme van ƒ350 verders belooft hij zijn minderjarige zuster te zullen vrijen en 

waren. Gemeen blijven zij behouden 5 mergen lands genaamd de Eshof met het veen, alsmede den 

erfpacht en last op dit land. Edoch het schapenhok en Karnmolen uit den boedel op 't Erf Schaam 

getimmert zal Gerrit Jansen alleen hebben. Waartegen Geertje Jans ook weder alleen zal behouden en 

wordt toegescheiden den eigendom van de portie des boedels in het plaatje van Hendrik Thijssen in de 

Kleetersteeg, alsmede het partje int plaatje (?) in Den Aart beijde in Gelderland onder ampte van 

Barneveld. (AE, Notarieel Amersfoort AT036a011; 15-04-1768). 
Uit dit huw.: 

1. Hendrik Hendriksz van Moorselaar, ged. Hamersveld (RK) 07-12-1727, get. 

Trijntje Hendriks 

2. Hendrikje Hendriks van Moorselaar, geb. op ’t Scham, ged. Hamersveld (RK) 15-

07-1732, get. Trijntje Hendriks, ov./begr. Nijkerk 23/27-09-1776, tr. Nijkerk (RK) 09-

04-1752 Wouter Jansen de Ridder, zn. van Renger Jansz de Ridder en Trijntje Breunis 



3. Catrijntje/Trijntje Hendriks van Moorselaar, ged. Amersfoort (Oud Katholiek) 05-06-1688, 

get. Lambertje Hendriks, ov. voor 1735, won. Egdam/Het Scham in Stoutenburg, tr. 

Stoutenburg (gerecht) 16-04-1709 en Hamersveld (RK) 17-04-1709 Jan Hendriksz van den 

Burgwal (Ruitenbeek), zn. van Hendrick Jansz  en Adriaentje Gerrits Schothorst 
Jan Hendriksen x Trijntje Hendriks van Moorselaar kopen voor 375 gulden van Peter Hendriksen x 

Steijntje Geurts een deel van een erf en goed, huis, berg, schuur en land, onder Stoutenburg. Koopakte 

d.d. 10-01-1723. (AE; Stadsarchief 1534; 18-01-1723). 

4. Aaltje Hendriks van Moorselaar, ged. Amersfoort (Oud Katholiek) 20-01-1691, get. 

Hendrickje Thijssen, won. Egdam onder Stoutenburg, get. oom (Hendrik) Overbeek, tr. 

Stoutenburg (gerecht) 12-09-1713 en Hamersveld (RK) 13-09-1713 Jan Evertsz van 

Schavenauw onder Nijkerk, won. Slegtenhorst onder Nijkerk, get. oom Rijk Jansz, zn. van 

Evert Segersz en Aaltje Jans 

5. Peel Hendriksz van Moorselaar, ged. Amersfoort (Oud Katholiek) 18-09-1693, get. 

Hendrickje Thijssen, volgt II 

6. Geertje Hendriks van Moorselaar, ged. Amersfoort (Oud Katholiek) 17-12-1695, get. 

Geertruijd, won. Egdam onder Stoutenburg, tr. Stoutenburg (gerecht) en Hamersveld (RK) 

25-01-1717 Gerrit Evertsz van Esveld, won. Slegtenhorst onder Nijkerk, get. broers Seger en 

Jan Evertsz, zn. van Evert Segersz en Aaltje Jans 

7. Lambertje Hendriks van Moorselaar, ged. Amersfoort (Oud Katholiek) 23-10-1698, get. 

Geertje Thijssen, won. ’t Scham onder Stoutenburg, tr. (1) (op dezelfde dag als haar broer 

Hendrik) Stoutenburg (gerecht) 20-01-1727 en Hamersveld (RK) 21-01-1727 Jacob 

Woutersz, won. Hamersveld, zn. van Jacob Petersz en Aaltje Jacobs, tr. (2) Hoogland (RK) 

30-07-1750 Thomas Thijsz. Thomas Thijsz, won. op Den Hove onder Emiclaar, tr. (2) 

Hoogland (gerecht) 04-07-1758 Rijkje Fredriks, geb. en won. Voorthuizen, dr. van Fredrik 

Jansz en Grietje Geurts, otr. won. Emiclaar (3) Hoogland (gerecht) 30-01-1774 en tr. 

Hoogland (RK) 14-01-1774 Teuntje Corsen, wed. Jan Geurtsz, won. Emiclaar 
 Zie genealogie Rossenberg. 

8. Maria Hendriks van Moorselaar, ged. Amersfoort (Oud Katholiek) 04-02-1701, get. 

Hendrickje Thijssen, won. ’t Scham onder Stoutenburg, tr. Stoutenburg (gerecht) 25-02-1726 

en Hamersveld (RK) 26-02-1726 Aris Willemsz van Romen de jonge, won. Hoevelaken, get. 

grootvader Aris van Romen, ged. Nijkerk (RK) 19-11-1704, ov. voor 1733, zn. van Willem 

Arisz van Romen en Meijnsje Rengers 

9. Hendrikje Hendriks van Moorselaar, ged. Amersfoort (RK Kromme Elleboog) 07-08-1703, 

get. Helena van Birkhoven, won. ‘t Scham onder Stoutenburg, tr. Stoutenburg (gerecht) en 

Hamersveld (RK) 20-10-1727 Hendrik Teunissen Voskuijlen/Brom, wed. Grietje Gerrits, ov. 

voor 1730, zn. van Anthonis/Teunis Teunisz Voskuijlen en  Annetje Everts van Davelaar, tr. 

won. De Horst onder Stoutenburg, tr (2) Hamersveld (RK) 16-02-1732 en Stoutenburg 

(gerecht) 22-02-1732 Willem Dirksz Boersen, won. Stoutenburg, zn. van Dirk Willemsz 

Boersen en Geertje Meeuwisse van Santbrink, tr. (3) Stoutenburg (gerecht) en Hamersveld 

(RK) 18-10-1749 Willem Gijsbertsen, van Stoutenburg, zn. van Gijsbert Cornelissen. Willem 

Gijsbertsen, won. Isselt, otr. (2) Stoutenburg (gerecht), Leusden (gerecht)  19-10-1782 en tr. 

Hamersveld (RK) 04-11-1782 Jannetje Barten van Zijl, ged. Hamersveld (RK) 18-08-1745, 

dr. van Bart Sanderse van Zielen en Fietje Arrisse. Jannetje Barten van Zijl, tr. (2) Soest 18-

04-1789 Hendrik Gerritsen, den Ouden Boer, wed. Grietje Jans 
Huwelijks voorwaarden (not. Amersfoort, not. Volquen Saab; 07-02-1726). 

 

II 

Peel Hendriksz van Moorselaar, ged. Amersfoort (Oud Katholiek) 18-09-1693, won. ‘t Scham 

onder Stoutenburg, tr. (1) Stoutenburg (gerecht) 09-12-1720 Hendrikje Everts van Esveld, 

won. Slegtenhorst onder Nijkerk, get. broers Seger, Jan en Gerrit Evertsen, dr. van Evert 



Segersz en Aaltje Jans, otr. won. Nijkerk (2) Leusden (gerecht) 19-10-1742 en Hamersveld 

(RK) 06-11-1742 Jannetje Everts Boersen, dr. van Evert Hendriksz Boersen en Jannetje Jans 
Huwelijkse voorwaarden tussen Weijntje Peelen wed. van Hendrick van Moorselaar moeder, Hendrik 

van Moorselaar broeder, om de Jan Hendriksen swager voor en van de wegen Peel Hendriksen van 

Moorselaar jonge man toe comende bruijdegom wonen op 't Scham ger. St'burg ten eenre: Zeger 

Evertsen, Jan Evertsen en de Gerrit Evertsen van Esvelt broeders met Rijck Jansen van Slegtenhorst 

oom voor ende van wegen Hendrickje Everts van Esvelt jonge dochter toecomende bruijd woonde op 

Slegtenhorst ampte Nijckerck ten andere sijde door cond. dat wij de dedingsluijden en maagen daar toe 

ten beijden sijde versogt tussen den voorn Jonkman en jonge dochter gededinght en geslooten hebben 

een echt houwelijck de welcke vervolgens in den houwelijcke staat sullen vergaderen op navolgende 

condities. Inbreng br.gom 500 car. g. , kleren, linnen,wol, goud en silver 't sijnen lijve toebehorende. 

Inbreng bruid ƒ 1000, alsmede 1/3 part in de erfgoederen. (AE, Notarieel Amersfoort AT032b001; 12-

04-1720). 
Boedelscheiding van de nal. schap van Lambert Gerritsen Collert, won. Stoutenburg. Erfgenamen: Peel 

Hendriksen van Moorselaar, Rijk Hendriksen van Erental en zijn zwager, Willem Teunissen Nickerk, 

Lubbert Collert, Hendrik Lubbertsen in ter Schuur; Hendrik Overbeeck in Hoefflaak, Reijer Reijertsen, 

gehuwd met Dirkje Jans, weduwe van Hendrik Jansen. Bezit: een portie in het Swartegoorder Thiend 

(AE, Notarieel Amersfoort, not. V. Saab AT032c001; 12-08-1740). 

Uit het 1e huw.: 

1. Hendrik Pelen van Moorselaar, ged. Hamersveld (RK) 01-05-1722, get. grootmoeder 

vaderszijde 

2. Evert Pelen van Moorselaar, ged. Nijkerk (RK) 05-11-1723, won. Slegtenhorst onder 

Nijkerk, tr. Leusden (gerecht) 10-04-1752 Aleijda Gerrits van Ruitenbeek, geb. Leusbroek, dr. 

van Gerrit Hendriksz van Ruijtenbeek en Jannetje Morren 

3. Jan Pelen van Moorselaar, ged. Nijkerk (RK) 13-06-1725 

4. Peel Pelen van Moorselaar, ged. Nijkerk (RK) 29-10-1726 

5. Hendrik Pelen van Moorselaar, ged. Nijkerk (RK) 06-07-1728 

Uit het 2e huw.: 

6. Hendrik Pelen van Moorselaar, ged. Nijkerk (RK) 03-09-1743, ov. Nijkerk 30-01-1822, tr. 

Hendrikje Berends Nooij, geb. 1742, ov. Nijkerk 22-02-1816 

 

 

 

Samengesteld door:  

Henk van Woudenberg,  

januari 2017 

herzien november 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


