
Riet, van de (1) 
 

 

I 

Jan Jacobsz, landbouwer op Klein Hagenouw onder Asschat, tr. Elbertgen Peters, wed. Hendrick 

NN (zus van Grietgen Peters x Jan Peelen) 
In 1643 is Jan Jacobsz eigenaar van De Gort (Oudschildgeld Stoutenburg 39). 

Testament op de langstlevende van Jan Jacobsz en zijn vrouw Elbertgen Peters, won. Cleijn Hagenouwen, 

onder Leusden.Gemerkt door Jan Jacobsz, Elbertgen Peters en Henrick Jansz. (Dorpsgerecht Leusden 1049, 

fol. 291vo-292vo; 30-07-1653). 
Jan Jacobsz en zijn vrouw Elbertgen Peters; Melis Henricksz, voorzoon van Elbertgen; Peter Jansz; Jacob 

Jansz; Henrick Jansz; Henrickgen Jans, getrouwd met Goossen Heijmensz, kinderen van Jan Jacobsz en 

Elbertgen Peters. Er worden afspraken gemaakt over het hakhout. Melis Henricksz zal de hofstede, 

genaamd De Gort, waar hij al op woont, erven tegen inbreng van 1800 gulden in de boedel. Tot het zover is 

zal hij 80 gulden pacht per jaar betalen. Deze wordt gekort op de 150 gulden onkosten die hij heeft gemaakt 

voor de reparatie van het huis en de schuur. Jan Jacobsz en Elbertgen Peters hadden de hofstede gekocht 

van Elias Verhaer. Peter Jansz zal boven zijn bruidsschat nog 150 gulden extra uit de boedel krijgen. Jacob 

en Henrick Jansz krijgen 250 gulden extra uit de boedel. Evertgen, de dochter van Peter Jansz krijgt 

zilverwerk en Henrickgen, de dochter van Melis Henricksz krijgt de beste heuck. De kinderen krijgen ieder 

een vijfde deel van de erfenis. Ieder krijgt ook nog een zwarte lakense mantel. Gemerkt door Jan Jacobsz, 

Elbertgen Peters, Peter Jansz, Jacob Jansz, Henrickgen Jans, Henrick Jansz en Henrick Jans. Getekend door 

Goosen Heijmensz en Buis Thonissen. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 292vo-295vo; 30-07-1653). 

Melis Henricks voor hem selven en als momber voor zijn kinderen bij Grietgen Heijmans verwekt doet 

afstand van zijn aen part in de Hofstede de Gort gelegen in Stoutenburg waarvoor de andere erfgen. 

beloven te betalen een vriendelijke recognitie tot hem kentenisse der selve vrinden. De andere erfgen. 

zijn Goosen Heijmans, Peter Jans en Henrick en Jacob Jansz. (AE, Notarieel Amersfoort AT010b002; 

30-06-1665). 

Alsoo Gryetjen Peters weduwe van zal. Jan Peelen deser werelt overleden was, nalatende o.a. mede tot 

haere erfgenamen Jan Segers ende Thomasgen Segers, gehuwd met Peter Jansz., Melis Henricksz. Gort, 

Henrickgen Goosens, wed. Goosen Heijmansz., Peter Jansz. op de Ryedt, Jacob Jansz. Molenaer, 

Henrick Jansz. op Hagenauw, tesamen erfgenamen van Gryetgen Peters voors., hun overleden moeye, 

volgt akkoord met Thijman Wulpherts gehuwd met Dirckgen Goosens (AE; Notarieel Amersfoort 

AT010b004; 21-02-1673). 

Jacob Jans Gort, molenaar op Sandtbrinck voor hem en zijn andere broeders en zusters verhuurt aan 

Melis Henricks Gort zijn broeders des selfs huisvr. de huijzinge, berg (landerijen doorgehaald) genaamd 

"De Gort" met de landerijen (?) en de boomgaart daaraan behorende gelegen in Stoutenburg. 3 jaren à 

70 car. gl. (AE; Notarieel Amersfoort AT010b005; 25-02-1675). 

Uit dit huw.: 

1. Peter Jansz, volgt II 

2. Jacob Jansz, molenaar op de Zandbrinkermolen, tr. Amersfoort (gerecht) 01-06-1666 

Gerritgen Everts, momber Aert Buijs 
Jacob Janz molenaar aen Santbrink verkoopt aen Jan Geurtsen Breeborst een Erf en Goed met de 

landerijen van outs genaempt "De Gort" gelegen in Stoutenburg à 250 car. gld. betalen in 2 termijnen. 

Den huurder Melis Henricks wonende op 't Erf de Gort soo lang deselve en sijn huijsvrouw in levende 

lijve zijn 't selve Erf in huere mogen gebruiken mits daervoor betalen aen den coper ƒ 25. (AE; 

Notarieel Amersfoort AT019b002; 14-02-1683). 

3. Hendrick Jansz, op Hagenauw, tr. NN 

 Uit dit huw.: 

 1. Geertje Hendrickss, geb. Asschat, ged. Amersfoort (RK ’t Zand) 16-12-1659 

 2. Aalbert Hendricksz, geb. Asschat, ged. Amersfoort (RK ’t Zand) 16-03-1662 

 3. Jacob Hendricksz, geb. Asschat, ged. Amersfoort (RK ’t Zand) 17-12-1669 

4. Henrickgen Jans, van Stoutenburg, tr. Stoutenburg  (gerecht) 11-12-1640 Goossen 

Heijmensz, van Stoutenburg 
Margareta Peters, weduwe en boedelharster van Jan Peelen leent 610 gulden van Jacob Peelen, smid. 

Het geld zowel door Jacob Peelen verstrekt en voorgeschoten voor de comparante en haar overleden 

man voor het geld verstrekt aan Melis Henriks in de Gort voor de verpander van Rhijn alsmede aan 



Jacob Peelen zeker te stellen van de borgtocht die hij voor comparante en haar overleden man ten 

behoeve van Jannitgen Henricx, jongedochter heeft gegeven, verder ter zake van andere geleende 

penningen door Jacob Peelen aan Margaretha Peters of haar overleden man voorgeschoten. In de marge: 

Compareerde Seger Wouters ten Bosch, gehuwd met Jannitje Peelen die verklaart van Wouter Rijksz 

van de Berg als koper van het in deze akte gemelde huis ontvangen te hebben het restant van deze 

plecht van 250 gulden. Hij stemt daarom toe in de cassatie 03-04-1719. Onderpand: 1. huis, hof en 

hofstede aan de Kampstraat, 2. huis, schuur, schuurberg, hof en hofstede achter de Kamp, strekkende tot 

aan het erf van Henrick Cornelisz de Prins toe (AE, Stadsgerecht Amersfoort 436-25; 25-02-1665). 

Akte van verklaring Henrick Wouterse jonkman oudt zoo hij verclaarde 21 jaren woonende op 

Hoogland en verclaarde hij bij een en vromichheijt in plaatse van eede t v v Gosen Heijmans mede 

gewoont hebbende opt Hogeland. Soo waar het is en getuigd door de Franse omterent een maent hier int 

land geweest sonder den preceusen dag onthouden te hebben jegens de avond doch de son nog niet 

onder was met de voorn Gosen Heijmans (hebben sijns getuijgens ) vaders beesten en dij reguirant de 

beesten van Jan Theunissen bij die (hunne) opt Hogeland. (alwaar hij diende) de gehele dag uijt vreeze 

van de Fransen ge.hoeijt gecomen is met de beesten van zijns getuijgen vader die opt erf Cattenbroek 

opt gemelde Hoghelant aldaar woonde daar die (schapen) int schot te brengen en dan de beesten van Jan 

Theunissen te halen, dat hij requirant en zijn (gebuyre) sullende gaan om de beesten van Jan Theunissen 

aldaar bij hem selven gecomen zijn, Gijsbert Jacobs en Thonis Jacobs gebroeders andere schapen die nu  

overleden is dat voors Gijsbert Jacobs tegen de requirant zijde seijt ghy noch all dat gij geseijt hebt´ 

waarop de requirant antwoorde dat ´ick geijt hebbe dat seijg ick nogh´ daar Gijsbert weder seijde ´dan 

sal u schelm de Duijvel halen´, slaande voors met een stok die hij in zijn hand had de requirant zoodat 

hij ter aarde neder viel. Dat hij getuige voors om het schot omlopende omt te scheijden de requirant op 

quam en sloeg deselve Gijsbert Jacobse dat hij ook ter aarde viel, is weder op ec ment bij hem getuijgen 

wiert vast gehouden, dan sloegh do.. sij voors Thonis Jacobse broeder van Gijsbert Jacobsen met een 

schapenschupsteel de requirant zoodanig dat hij weder ter waarde viel end dat zij allen meende dat hij 

requirant dood was, omdat hij zoolang stil lag, zoodat zij ende voors Gijsbert Jacobsen den requirant 

ophielp. De requirant is zonder iets te zeggen naar huis gegaan. Dat de requirant wel een clootscheure 

van hem af sijnde dij selvs Gijsberts Jacobs den requirant na liep en omtrent hem comende de requirant 

hem omklemde zoodanig slagh kreegh dat hij op sijn eene knie neerviel en als daer om hem te verweren 

op zijn eene knie zittende selve Gijsbert Jacobse zoodanig slagh aent hoofd gaf, dat hij ter aarde neder 

viel waarop gevolgd is dat hij getuijge en de andere twee persoonen daer bijcomende en de 

meergemelde Gijsbert Jacobs op helpende noch met haar doch hem leijdende en zijn huijsinge die 

omtrent anderhalf honderd roeden daervan daen was gegaan is en smorgens daer an binnen Amersfoort 

met een wage gebracht alwaar hij ock op dij zevende of achten dag daarvan gestorven is. Dat oock de 

get requirant dey sij de geseijde Ghijsbert Jacobs geslagen had des selv er Ghjsbert Jacobs geslagen had 

soo op hem aanviel dat hij hem quale kon keren alle tweede getuijge also gesien en gehoort sijnde, soo 

presenteerde hj dese tot alle tijde met eede te sterken cosenterende daer van gel… te worden. (AE; 

Notarieel Amersfoort AT015a002; 16-05-1674). 

Dhr Willem Helraet verhuurt aan Henrickie Goosens de wed. van Goosen Heijmansen het erf Cleijn 

Hoolhorst voor 6 jaren a 320 cargldns jaarlijks (uitgebreide bepalingen) (AE, Notarieel Amersfoort 

AT016a005; 31-01-1700). 

Heer Willem Helraet verhuurt aan Jelis Aertsen het erf en goed Cleijn Hoolhorst, landerijen, huijs, hof 

en hofstede, berg en schuur, gelegen in Stoutenburg, laatst gebruikt bij Hendrikje Jans, weduwe van 

Gozen Heijmensen. Voor 6 of 3 jaren voor 315 caroligulden jaarlijks en 4 paar witte hoenders en 100 

hoendereieren. (AE; Notarieel Amersfoort AT013b004; 08-11-1709). 

Hendrickje Jans wed. van Gosen Heijmens regeling van pachtpenningen ter sake van 't Erf en Goed 

Hoolhorst aan Hr. Willem Helraat door de comprn. lange jaren in huure gebruikt reeds al in 1697, nog 

achterstallige pacht. (AE; Notarieel Amersfoort AT027b001; 22-05-1710). 

Uit dit huw.: 

1. Dirckgen Gosens, tr. Stoutenburg (gerecht) 11-05-1666 Thijmen Wulphertsz, van 

Stoutenburg, zn. van Wulpher Petersz (Hoefsloot) en Fijtge Wouters 

2. Rijckje Gosens, van Stoutenburg, otr. Stoutenburg (gerecht) 10-04-1659 Thijman 

Aertsz, van Stoutenburg, ov. na 1674, zn. van Aert Jansz en Neeltje Gijsbert Brantsdr 
  Zie genealogie Voskuilen. 

 3. Hendrickje Gosens 
Thijmen Wulphertsen voor 3/4 parten en Hendrickje Gosens voor 1/4 part eijgenaars van 

seekere Huijzinge Hof en Hofstede met het land daeraan behorende gelegen in Stoutenburgh 

genaamde De Gort verhuurt aan Simon Geurts en Willempje Gerrits echtelieden, nog gebruikt 

bij Hubert Wouters. Ingaande komende jaar voor 4 jaren 50 car. gld. sjaars. (AE; Notarieel 



Amersfoort AT023b001; 14-09-1694). 

In 1706 is Henrickje Gosens voor 2/3 en Gosen Thijmensz voor 1/3 eigenaar van De Gort 

(Oudschildgeld Stoutenburg nr. 39). 

 

II 

Peter Jansz, van Stoutenburg, otr. (1) Stoutenburg  (gerecht) 13-02-1646, Engeltje Jans, van 

Stoutenburg, tr. (2) Stoutenburg  (gerecht) 27-10-1682 Lijsje Willems, won. Stoutenburg 
Alsoo Gryetjen Peters weduwe van zal. Jan Peelen deser werelt overleden was, nalatende o.a. mede tot 

haere erfgenamen Jan Segers ende Thomasgen Segers, gehuwd met Peter Jansz., Melis Henricksz. Gort, 

Henrickgen Goosens, wed. Goosen Heijmansz., Peter Jansz. op de Ryedt, Jacob Jansz. Molenaer, 

Henrick Jansz. op Hagenauw, tesamen erfgenamen van Gryetgen Peters voors., hun overleden moeye, 

volgt akkoord met Thijman Wulpherts gehuwd met Dirckgen Goosens (AE; Notarieel Amersfoort 

AT010b004; 21-02-1673). 

Peter Jansz van de Riet is overleden. Erfgenamen: Anthony van Wanroij, gehuwd met Aeltje Peters van 

Riet (dochter van de overledene), borgers ende inwoonders alhier. Zij machtigen Gerrit Jans van 

Huijsen, borger en inwoonder alhier om namens hen te innen, vorderen ende ontfangen, soodanige 

vijffde portie in seecker capitaell van elff hondert gulden en welcke vijfde portie van 't voornoemde 

capitaell de comparanten spreeckende hebben ten lasten van Jan Thijss op de Sandbrincker molen, 

woonende onder den gerechte van Snorrenhoeff en verdere erffgenamen. (Notarieel Amersfoort, not. E. 

Harthoorn AT027a001; 03-01-1707). 

Compareeres Gijsbert Petersen Riet wonende op Hamersvelt te kennen gevende dat Peter Janz van Riet 

zijn vader zaliger op de 6de Juni 1704 ter presente van seeckere getuigen in een eeuwge en de stedige 

Erfcoop vercoft hadde aan Jan Thijssen van Schevickhoven en Corenwindmolen met huijzinge, Hof en 

Hofstede sijns voors vader zaliger aldus competeerende genaempt de Santbrinckermolen gelegen in de 

geregte Snorrenhoef capelle Leusden. Daar de cooppenningen bij het overlijden van zijn vader nog niet 

ten volle voldaen waren soo was hij comprn. genoodsackt als oudste soon en leenvolger opt de 30 Juli 

1707 te compareren voor den Hoog Edelgebooren Heere Steven van Lijnden Heere van Geerensteijn 

etc. etc. en aldaer genoemde leenmannen te versoeken omme met de voors vercofte verleijden beleend 

te worden gelijcks aldoen geschied. Inmiddels heeft nu de coper den cooppenningen geheel voldaan. Nu 

magtigd hij comparant daartoe bevoegd Hessel Claessen wonende op 't Erf den Oudenhoeff (hoofd) op 

't  Hogeland om uit naam en vanwegen de comparant voor den Leenhove of te Stadhouder en mannen 

van leen van den Huijze Geresteijn te compareeren om het voors verkochte te stellen en te versoeken 

dat de voors Jan Thijssen van Schevickhoven als coper daarmede als een goed en onsterfelijk Erfleen . . 

. (niet goed leesbaar) met een stigts Heeregewaad boven de leges en oncosten van leenbrieffe etc. magh 

worden verleijd en beleend. (Notarieel Amersfoort AT025a003; 29-12-1713). 

Uit het 1e huw.: 

1. Evertje Peters, won. Snorrenhoef, tr. (1) Stoutenburg  (gerecht) 24-02-1676 Gerrit Jacobs, 

won. Stoutenburg, wed. Marritgen Jans, ov. voor 1682, zn. van Jacob Gerritsz, tr. (2) 

Stoutenburg (gerecht) 30-12-1681 Gerrit Evertsz van de Grift, van Leusden, zn. van Evert 

Gerritsz en Feusgen Maes 
Huwelijkse voorwaarden tussen Evert Everts, broeder, Jan Adriaens neef, Cornelis Henricksz., goede 

vrind vanwegen Gerrit Everts, j.m. van Leusden, toecomende bruijdegom en Peter Jans vader, Ghijsbert 

Peters broeder, Willem Henricksz., swager vanwegen Evertje Peters, weduwe van Gerrit Jacobs, won. 

Stoutenburg, toecomende bruijdt. (EA, Not. Arch., inv.nr AT015b008; 09-12-1681). 

2. Gijsbert Petersz, won. De Riet onder Snorrenhoef, tr. Leusden (gerecht) 09-07-1680 Lijsje 

Berends, wed. Gerrit Wulfertsz, won. Groot Moorst, get. broer Rijck Berendsz 
 Zie genealogie Van Hamersveld. 

3. Marritje Peters, won. Snorrenhoef, tr. Leusden (gerecht) 14-03-1679 Willem Hendricksz, van 

Hamersveld. Willem Hendricksz, won. Hamersveld, tr. (2) Leusden (gerecht) 26-03-1686 

Aaltje Jans Schothorst, van Leusbroek, dr. van Jan Cornelisz Schothorst en Weijmtgen 

Thijmans 
Huwelijkse voorwaarden. Wij Jan en Cornelis Henricksz, broer, vanwege Willem Henricksz, j.m. van 

Hamersveld, toekomstige bruidegom ten eenre en Peter Jans, vader, en Gerrit Jacobs, zwager, vanwege 

Marritje Peters, j.d., van Snorrenhoef, toekomstige bruid. ter anderen zijde. Inbreng bruidegom 1200 

gulden. Inbreng bruid 150 gulden en een bed met toebehoren. (EA, Notarieel Amersfoort AT015b007; 

24-02-1679). 



Overleden Marritgen Peters, nalatende haar weduwnaar Willem Henricks, wonende op De Wetering, 

onder Hamersveld, en 3 kinderen, een zoontje Henrick, en 2 dochters, Engeltje en Marrij. 

Boedelscheiding tussen vader en kinderen. De weduwnaar ten eenre en Peter Jans, bestevader en 

momber van zijn dochters kinderen. Aan de kinderen moedersgoed, aan de weduwnaar de inboedel, 

have, vee, paarden, koren enz. en de lasten van de boedel. (EA, Notarieel Amersfoort AT015b010; 30-

10-1685). 

Huwelijkse voorwaarden. Wij, Jan Hendrickse van Hamersfelt, broer, vanwege Willem Henricks 

wonend op Hamersveld, weduwnaar van Marritgen Peters, toekomstige bruidegom, ten eenre en 

Andries Dircks, behoudvader, Willem Jans Schothorst, broer en Gerrit Cornelis Schothorst, oom en 

momber, vanwege Aleijda Jans Schothorst, j.d., wonend in Leusderbroek, toekomstige bruid. Inbreng 

bruidegom zodanige paarden, koeien, inboedel en huisraad, koren in de berg en op het veld, obligaties, 

wagens, ploegen enz., boven schulden en der kinderen moedersgoed, aangenomen ter somme van 1000 

caroligulden. Inbreng bruid, 50 gulden. (EA, Notarieel Amersfoort AT015b010; 13-11-1685). 

 Uit het 1e huw.: 

 1. Hendrick Willemsz 

 2. Engeltje Willems 

 3. Maria Willems 

 Uit het 1e huw.: 

4. Cornelis Willemsz, geb. op de Wetering, ged. Hamersveld (RK) 02-03-1696, get. 

Jannetje Jans, tante 

5. Bart Willemsz, geb. op de Wetering, ged. Hamersveld (RK) 03-06-1697, get. Geertje 

in ’t Taailand, buurvrouw 

6. Teunis Willemsz, geb. op de Wetering, ged. Hamersveld (RK) 04-12-1698, get. Maria 

Faes, nicht van het kind 

7. Willem Willemsz, geb. Hamersveld, ged. Hamersveld (RK) 15-08-1700, get. Jannetje 

Cornelis, tante 

4. Aeltje Peters van Sandbrink/de Riet, geb. Stoutenburg, ged. Amersfoort (RK ’t Zand) 14-

01-1659, won. op de Muijs in Stoutenburg, get. bekende Willem Fransz van Muijlwijck, tr. 

Amersfoort (gerecht) en Amersfoort (RK ’t Zand) 12-02-1695 Anthony Jansz van Wanroij, 

wed. Cornelia Alberts Spijcker, won. Amersfoort 

 

 

 

Riet, van de (2) 
 

 

De familie ontleent haar naam aan de boerderij de Kleine Riet in de buurtschap Snorrenhoef in 

Leusden. 

 

I 

Jan Evertsz, ov. voor 1669, tr. Aeltje Everts, ov. na 1669 
In 1660 Genoemd als gerichtsman van Leusden (Dorpsgerecht Leusden 1050; 23-03-1660). 

Aeltjen Everts, weduwe van Jan Everts, voor zichzelf en als moeder en momberse over haar onmondige 

kinderen Bessel Hendricx en Annitje Jansdochter en Evert Gerrits zich sterkmakende voor Huijgh, Jan 

en Evert Jansen, onmondige kinderen van de voornoemde Jan Everts en door hem aan de voornoemde 

Aeltje Everts verwekt verkopen aan ds. Vincentius van Deurn, bedienaar des Goddelijken Woords en 

zijn vrouw Geertruijt de Wijs een huis, hof en hofstede en schuur, behalve de coornbergh (die Bessel 

Hendrickx voornoemd toebehoort) met de landen daaraan behorende, groot omtrent 3 morgen en 

gelegen in de Woesteijge en door de voornoemde Bessel Hendrickx gehuurd (AE, Stadsgerecht 

Amersfoort 436-26; 24-01-1668). 

Voor 1686 is o.a. Jan Evertsen bruiker van het Oudeland onder Leusden (Oudschildgeld Leusden nr. 

50). 

Uit dit huw.: 



1. Huijgh Jansz, won. Lokhorst, 1695 in De Birkt, begr. Soest (won. Lage Birkt) 22-12-1709, 

otr. Leusden (gerecht) 13-08-1669 Teuntje Everts, won. Woudenberg, dr. van Evert 

Hendricksz 
Huwelijkse voorwaarden tussen Huijgh Jans wonende op Lockhorst bruidegom en Theuntgen Everts 

mede wonende op Lockhorst Bruijd. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b002; 13-08-1669). 

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). 

Eiser Huijgh Jansz contra gedaagde Aert Claesz, schaapherder. Evert Jansz, voor hemzelf en namens 

Huijgh Jansz zegt dat hij de huur had overgenomen van land van Dirck Jansz, op de Zuijdwind, volgens 

akte voor not. Hagen d.d. 03-02-1699. Nu is Aert gekomen en heeft zijn schapen op dat land laten grazen, 

hoewel het hem was verboden. Toen heeft Huijgh de 95 schapen door buurmeesters Wouter Petersz en 

Cornelis Hendricksz laten schutten. Huijgh eist schadevergoeding. Aert zegt dat hij voor 30 gulden het land 

van Dirck mocht beweiden tot mei 1699 of tot er gezaaid werd. Dirck ontkent dat hij het land aan Aert heeft 

verhuurd, maar het oogluikend toeliet. Aert zegt dat hij getuigen heeft en dat buurmeester Peter Cornelisz 

het kan bevestigen. Peter bevestigt dit. De zaak wordt acht dagen uitgesteld. De schapen worden op 

borgtocht vrijgelaten en mogen tot dan toe niet weiden op het betwiste land. 

D.d. 16-03-1699 voortgezet. Procureur Goudoever laat namens Aert Claesz twee verklaringen zien dat Aert 

Claesz het land had gehuurd. Buurmeesters Wouter Petersz en Dirck Aelbertsz proberen een akkoord te 

bewerkstelligen. Dat lukt niet. Dirck bevestigt nu dat hij het land aan Aert had verhuurd, maar hij had dat 

tegen Huijgh Jansz gezegd. Huigh en Evert zeggen dat hij zoiets heeft gezegd, maar dat zou hun niet raken. 

Cornelis Hendricksz, die erbij aanwezig was, kan het zich niet herinneren. Nu komen Aert en Dirck tot een 

akkoord: Dirck betaalt 10 zilveren ducaten aan Aert, die daarmee afziet van de huur. Rechtsdag ten huize 

van Geurt Sijmonsz aan de Zwarte Steeg. Buurmeester van Hamersveld: Wouter Petersz en Dirck 

Aelbertsz. Buurmeester van Snorrenhoef: Thonis Otten. Buurmeester van Asschat: Evert Jansz. 

(Dorpsgerecht Leusden 1044; 09/16-03-1699). 
Eiser Dirck Jansz contra gedaagden Huijgh en Evert Jansz. Dirck zegt dat er een contract is getekend tussen 

hem en de gedaagden over het overnemen van have en vee op de Zuijdwind en het overnemen van de pacht. 

Er is geen akkoord gekomen tussen Huijgh en Evert en Aert Claesz, schaapherder over de huur van land. 

Daarom moest Dirck 10 zilveren ducaten en 34 gulden kosten betalen. Hij vraagt Huijgh en Evert om dit af 

te trekken van de overnamekosten en aan Aert te geven. Dat weigeren ze. Het komt tot een akkoord. Het 

land dat Aert Claesz heeft gehuurd blijft buiten de overname van de Zuidwind. (Dorpsgerecht Leusden 

1044; 06-09-1699). 
2. Anna Jans, otr. Leusden (gerecht) 12-03-1666 Bessel Hendricksz 

Zie genealogieën Leusden. 

3. Jan Jansz, ov. voor 1695, tr. Hendrickje Buijsen, wed. Aris Jansz, ov. na 1702, dr. van Buys 

Jansz Schimmel en Gijsbertgen Jans 
Zie genealogie Overeem. 

Jan Jansz en Henrickje Buijsen echtl. hadden pachtschuld als huurders van het erf Ooievaarshorst aan 

Adriaan Temminck hun landheer over 1670 en 1671 welke zij beloven te betalen. Over de jaren 1672-

1673-1674 wordt door de landheer hun de pacht kwijtgescholden. Zij maken weer een nieuw 

pachtcontract voor 6 jaar a 300 gulden jaarlijks; op 31 Juli 1674. Condities zoals Henriekje Buijssen het 

erf was gebruikt door haar 1e man Henrick Buijsen. (AE, Notarieel Amersfoort AT015b005; 31-07-

1674). 



Akte van borgtocht bij Jonkh Petrus Philippine van Blocklandt Heer van Ooievaarshorst ende 

verklaarde zich als borg te stellen voor Henrikie Jans wed van Jan Jansen gearresteerde ten behoeve van 

Rutgerus Dibbits arrestant gemagtigde van Jofr Berendina Temminck weduwe van de Hr Johan Weede 

zaliger omme aan den arrestant te voldoen een somme van 247 carglds ter sake van per rst 

huurpenningen van het Erf en goed gelegen op Ooievaarshorst. Bij haar en haar overledene man 

bewoont. (AE, Notarieel Amersfoort AT016a004; 14-12-1694). 

Zij woonde 1695 te Leusden (Ooijevaarshorst).  Verhuurde op 11 september 1695 het erff ende 

hofsteede c.a. en landeryen Groot Ooijevaarshorst te Leusden (Heetvelt), groot 6 mergen bouw- en 

weylant aan Petrus Philippus van Blocklant. Het goed ligt onder het gerecht Woudenberg, over de Grift. 

De landeryen zyn genaamd: Duyvencamp, Elsencamp, de Ackers, Nieuwe Lant, de Bree met den Brink, 

Ouden hoff, Driescamp en de Vliecamp. 

Petrus Philippus van Blocklant accordeert met Hendrickje Buysen, wed. Jan Jansen, won. Leusden op 

Ooievaarshorst. Haar borgen zijn Arien van Oostrum, won. Houten, Bessel Hendricksz, won. bij Leusden, 

Huijch Jansz, won. de Birckt, Evert Jansz, won. Asschat, en Gerrit Saren, won. Amersfoort. Hendrickje 

heeft een betalingsachterstand van 2 jaren pacht van Ooievaarshorst over 1693 en 1694. De huur wordt 

beëindigd. (HUA, Not. Arch., inv.nr. U100a010; 21-11-1695). 

Henrickje Buijs, wed. Jan Jansz, won. op Oijevaershorst, onder Leusden, verkoopt aan haar zwagers Arien 

van Oostrum, Bessel Henricksz, Huijch Jansz, Evert Jansz en Gerrit Saren, drie paarden, tien koeien, drie 

'hockelingen', een varken, 49 schapen, het veldgewas op het veld en in de berg, het bouwgereedschap en de 

inboedel, alles apart vermeld. Zij betalen ook 62-10-0 gulden belasting en nemen een obligatie over van 100 

gulden t.b.v. de weduwe van Rijck Evertsz. Gemerkt door Henrickje Buijs, Bessel Henricksz, Huijch Jansz, 

Evert Jansz, Gerrit Saren, Johannes Cornelisz, Jan Roelen. Gerechtsmannen en buurmeesters van Leusden: 

Jan Roelen en Johannes Cornelisz. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 22-11-1695). 

Gerrit Saren te Leusden, x Jannigje Erris, hebben geërfd van zijn schoonvader Erris Jansz die een broer 

was van Pietertje Jans, in leven wed. Claas Willemsz de Goijer, 1/4 van een partij bouwland groot 

volgens de kaart van landmeter D. van Groenewoud van 17-03-1666 8 morgen 382 roeden gelegen in 

de Runnebeek, sijnde tusschen de Loijdijk en de Bisschopswetering te De Bilt, waarvan de helft 

competeert Gijsbert Eersten de Roij als van de andere erven van Pietertje Jans gekocht en 1/4 part 

competeert Jacob Jansz, een mede-erfgenaam voor 1/4 van Pietertje Jans. Gerrit Saren verkoopt zijn 

part aan Johan Fredrick Mamuchet. (RHC Vecht en Venen, arch.nr. 1009, inv.nr. 1595; 30-12-1705). 

Uit dit huw. 

1. Jan Jansz, van Ooijevaarshorst, tr. Leusden (gerecht) 03-03-1702 Jannetje Jacobs, van 

Soest 

2. Gijsbertje Jans, tr. Leusden (gerecht) 17-03-1699 Jan Jansz van Sniddelaar, ov. voor 

1721, zn. van Jan Jansz van Sniddelaar en Maeijtgen Gijsberts 

3. Gerrit Jansz van Leusden, bergbewaarder te Amersfoort, tr. Amersfoort 19-10-1706 

Dirkje Dirks van Manen. Dirkje Dirks van Manen, tr. (2) Cornelis van Elst, won. 

Driebergen 

4. Jannetje Jans 
In 1721 is er boedelscheiding tussen Gerrit Janssen, berghbewaarden, won. op den Knoetshoff, 

buiten de Utrechtsepoort te Amersfoort, en Dirckje Dircks. Dirckje Dircks wil hertrouwen met 

Cornelis van Elst, won. Driebergen. Zij heeft nog een onmondig kind Jannigje Gerrits. 

Comparanten Jan Dircksen, oom van moeders kant, Jannitje Jans, uitlandige moeije van de 

dochter van vaders kant, gehuwd met Reijer Guirings en Gijsbertje Jans, wed Jan Janssen, oom 

van de dochter van vaders kant. (EA, Not. Arch., inv.nr. AT030b003; 30-11-1721). 

4. Evert Jansz, volgt II 

 

II 

Evert Jansz, van Leusden, 1695/98 op Hagenouw in Asschat, tr. Leusden (gerecht) 21-11-1680 

Marrijtje Otten, van Zandbrink onder Snorrenhoef, dr. van Oth Rijcksz en Gijsbertje Jans 
Gerard Jasper van Blockland heer van Giessen en Bloemendaal verhuurt aan Evert Jansen woonende op 

Hagenouw den Besseleneertse thiend behorende onder den carspele van Leusden en Woudenbergh soo 

in dier voege de selven Besseleneertse thiend tot dato deses bij Hessel Henricksen wordt gebruikt dit 

voor een tijd van 12 jaren a 49 carglds jaarlijks. (AE, Notarieel Amersfoort AT016a004; 29-04-1698). 

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). 

Eiser Huijgh Jansz contra gedaagde Aert Claesz, schaapherder. Evert Jansz, voor hemzelf en namens 

Huijgh Jansz zegt dat hij de huur had overgenomen van land van Dirck Jansz, op de Zuijdwind, volgens 

akte voor not. Hagen d.d. 03-02-1699. Nu is Aert gekomen en heeft zijn schapen op dat land laten grazen, 

hoewel het hem was verboden. Toen heeft Huijgh de 95 schapen door buurmeesters Wouter Petersz en 

Cornelis Hendricksz laten schutten. Huijgh eist schadevergoeding. Aert zegt dat hij voor 30 gulden het land 

van Dirck mocht beweiden tot mei 1699 of tot er gezaaid werd. Dirck ontkent dat hij het land aan Aert heeft 

verhuurd, maar het oogluikend toeliet. Aert zegt dat hij getuigen heeft en dat buurmeester Peter Cornelisz 

het kan bevestigen. Peter bevestigt dit. De zaak wordt acht dagen uitgesteld. De schapen worden op 

borgtocht vrijgelaten en mogen tot dan toe niet weiden op het betwiste land. 

D.d. 16-03-1699 voortgezet. Procureur Goudoever laat namens Aert Claesz twee verklaringen zien dat Aert 

Claesz het land had gehuurd. Buurmeesters Wouter Petersz en Dirck Aelbertsz proberen een akkoord te 

bewerkstelligen. Dat lukt niet. Dirck bevestigt nu dat hij het land aan Aert had verhuurd, maar hij had dat 

tegen Huijgh Jansz gezegd. Huigh en Evert zeggen dat hij zoiets heeft gezegd, maar dat zou hun niet raken. 

Cornelis Hendricksz, die erbij aanwezig was, kan het zich niet herinneren. Nu komen Aert en Dirck tot een 

akkoord: Dirck betaalt 10 zilveren ducaten aan Aert, die daarmee afziet van de huur. Rechtsdag ten huize 

van Geurt Sijmonsz aan de Zwarte Steeg. Buurmeester van Hamersveld: Wouter Petersz en Dirck 

Aelbertsz. Buurmeester van Snorrenhoef: Thonis Otten. Buurmeester van Asschat: Evert Jansz. 

(Dorpsgerecht Leusden 1044; 09/16-03-1699). 
Eiser Dirck Jansz contra gedaagden Huijgh en Evert Jansz. Dirck zegt dat er een contract is getekend tussen 

hem en de gedaagden over het overnemen van have en vee op de Zuijdwind en het overnemen van de pacht. 

Er is geen akkoord gekomen tussen Huijgh en Evert en Aert Claesz, schaapherder over de huur van land. 

Daarom moest Dirck 10 zilveren ducaten en 34 gulden kosten betalen. Hij vraagt Huijgh en Evert om dit af 

te trekken van de overnamekosten en aan Aert te geven. Dat weigeren ze. Het komt tot een akkoord. Het 

land dat Aert Claesz heeft gehuurd blijft buiten de overname van de Zuidwind. (Dorpsgerecht Leusden 

1044; 06-09-1699). 
Anthony van Goudoever notaris verkoopt aan Evert Jansen en Maritje Otten echtelieden wonende op 't 

Erf Kleijn Hagenouw onder Asschat het Erf en Goed de Kleijne Riet gelegen in Snorrenhoef sijnde 

thiendvrij. Koopsom ƒ 2400. (AE, Notarieel Amersfoort AT026c001; 28-11-1704). 

Anthonij Goudoever, notaris te Amersfoort, verkoopt aan Evert Jansz, won. Asschat, de hofstede met ca. 30 

morgen land, genaamd de Rieth, op Snorrenhoef, onder Leusden. Gebruikt door Sijmon Buijs. Belast met 

1500 gulden t.b.v. Johan Cole. Allodiaal goed. Buurmeester van Snorrenhoef: Teunis Keuijer. 

Buurmeester van Leusbroek: Peter Cornelisz. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 19-12-1704). 

Evert Jansz en zijn vrouw Marritje Otten lenen 1500 gulden van Geurt en Hendrina Boelhouwer. 

Onderpand: een hofstede met het land, genaamd de Rieth, op Snorrenhoef, onder Leusden. Buurmeester van 

Leusbroek: Adriaen Jacobsz. Buurmeester van Leusden: Jan Roelen. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 02-01-

1705). 

Evert Jansen buurmeester van Asschat en Marritje Otten echtel. verhuren aan Gerrit Jansen en Jannetje 

Thijssen echtel. secker Erf en Goed genaemt de Kleijne Rijd, reeds bruikers. 4 jaren à ƒ 240 sjaars. (AE, 

Notarieel Amersfoort AT026c001; 02-08-1705). (Zie 13-11-1705) 

Evert Jansen buurmeester van Asschat en Marritje Otten echtel. verhuren aan Gerrit Jansen wonende op 

Sandbrink het Erf en Goed de Kleijne Rijd (Riet) laatst bij Simen Buijssen in huure gebruikt. 3 jaren 

ingaande Petri 1706 à ƒ 240 sjaars en 5 paar jonge hoenders. (AE, Notarieel Amersfoort AT026c001; 

13-11-1705). 

Registratie van de 40e penning. Peter Wulphertsen verkoopt d.d. 30-11-1708 voor 108 gulden aan Evert 

Jansen een zevende deel van het erf de Keut, in Snorrenhoef, onder Leusden. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 

28-12-1708). 



Wouter Wulphertse, voor een zevende en nog een vierde van een zevende deel; Wulphert Gijsbertse en voor 

een zevende deel; Herman Willemse, Claas Willemse, Wulphert Willemse en Alis(?) Willemse, samen voor 

een zevende deel; allen erfgenamen van hun moeder en grootmoeder Fijtje Wulpherts. Zij verkopen aan 

Evert Jansen en zijn vrouw Merritje Otten drie zevende en een vierde deel van een zevende van de hofstede 

met ca. 14 morgen land, genaamd de Keut, in Snorrenhoef, onder Leusden. Gebruikt door Thonis Otten. 

Buurmeester van Snorrenhoef: Gerrit Janse. Buurmeester van Asschat: Meus Thonisse. (Dorpsgerecht 

Leusden 1052; 31-07-1711). 

Peter Wulphertse als mede-erfgenaam van zijn moeder Fijtje Wulpherts, verkoopt aan Evert Jansen en zijn 

vrouw Merritje Otten een zevende deel van de hofstede met ca. 14 morgen land, genaamd de Keut, in 

Snorrenhoef, onder Leusden. Buurmeester van Snorrenhoef: Gerrit Janse. Buurmeester van Asschat: Meus 

Thonisse. (Dorpsgerecht Leusden 1052; 31-07-1711). 

In 1716 is de wed. van Evert Jansz eigenaar van de helft van het erf Droffelaar (Oudschildgeld Snorrenhoef 

nr. 206). 

Gerrit Jansen wonende op de nagenoemde plaats verklaart voor hem en zijn huijsvrouw gehuurt te 

hebben van Maria Otten wed. van Evert Jansen op de Kleijne Rijth (Riet) en de Rijkje Otten haar suster 

mitsgader Hendrik Dirksen wonende bij de Gort een Huijzinge Hof en Hofsteedje gelegen in 

Snorrenhoef onder Leusden. 6 jaren à 23 car. g. sjaars. (AE, Notarieel Amersfoort AT032b002; 03-12-

1728). 

Boedelscheiding van de nal. schap van Evert Jansen, won. Hagenouw in Asschat, getrouwd met Maria 

Otten, won. op de Kleine Riet onder Snorrenhoef. Kinderen erfgenamen: Jan Evertsen, Evert Evertsen 

en Aaltje Evertsen, gehuwd met Wouter Bartsen. Jan Evertsen erft 1500 car.gl.; Maria Otten houdt 

"lijftoght" haar leven lang aan alle roerende en onroerende goederen. Na haar dood erven Evert en 

Aaltje dit goed half om half (AE, Notarieel Amersfoort, not. Saab AT032c003; 14-03-1732). 

Uit dit huw: 

1. Jan Evertsz, volgt IIIa 

2. Evert Evertsz, volgt IIIb 

3. Aaltje Everts, minderjarig, won. Snorrenhoef, tr. Leusden (gerecht) en Asschat (gerecht) 25-

10-1715 Jacob Teunisz, won. Snorrenhoef, zn. van Thonis Geurtsz en Lijsgen Jacobs 
 Zie genealogie Beek. 

 

IIIa 

Jan Evertsz, won. Hagenouw onder Asschat, otr. (1) Leusden en Asschat (gerecht) 21-01-1714, 

tr. Achterveld (RK) 06-02-1714 Weijmpje Gerrits Collert, won. op Den Tweel onder Barneveld, 

tr. (2) Leusden (gerecht) 17-12-1717 en Hamersveld (RK) 19-12-1717 Maria Willems, 

minderjarig, won. Hamerveld 
 In 1696 en 1716 is Evert Jansz bruiker van Klein Hagenouw (Oudschildgeld Asschat nr. 2). 

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Evertsen bruidegom weduwnaar van Wijntje Gerrits Collerts 

wonende in Asschat geass. met zijn moeder Maria Otten wed. van Evert Jansen wonende in 

Snorrenhoef en Marritje Willems minderj. dochter geass. met Cornelis Jansen Schothorst hare oom en 

Cornelis Willemse hare broeder. Inbreng bruidegom ƒ 1000 best. in zijn inboedel, have en vee, enz. 

Inbreng bruid ƒ 200. (AE, Notarieel Amersfoort AT026b002; 03-12-1717). 

Dhr. Reijnier van Coevorden Schout van Asschat en Jan Evertse wonende op Kleijn Hagenauw te 

kennen gevende dat de 1ste comprnt op de 2d comprn deser maand in arrest genomen heeft de goederen 

(en op heden verkogt te worden) tot betaling van de ongelden van de voors verschuldigd over de jaren 

1719, 1720, 1721 en 1722. Soo waren de partijen overeengekomen door interesse van goede vrienden 

dat de 2de comprnt sal betalen binnen de tijd van 3 maanden over de jaren 1719-20. Als borg stelt zich 

hiervoor Marritje Otten wed. van Evert Jansen wonende op de Kleijne Riet. (AE, Notarieel Amersfoort 

AT033a001; 12-12-1722). 

De boedel van Jan Evertse wordt tevens op 1 Dec. ook arrest gelegd door de Heer Michiel van 

Lummertsen (eigenaar ?). Hier wordt dit ook onderling geregeld en onder borgstelling van boven 

genoemde Marritje Otten wed. Evert Jansen. (AE, Notarieel Amersfoort, not. Saab AT026a002; 15-07-

1729). 

Jan Evertsen is huurder van Cleijn Hagenouw gelegen in Asschat heeft pachtschuld aan de Heer 

Reijnouwen zijn landheer, arrest op den inboedel, have en vee. Hij mag nog blijven tot St. Petri 1730. 

(AE, Notarieel Amersfoort, not. Saab AT026a002; 15-07-1729). 

Evert Evertsen wonende op de Cleyne Rijt in Snorrenhoef en voor zijn broeder Jan Evertsen mitsgaders 

als voogden met Ott Teunissen en Teunis Teunissen over zijn susters nagelaten onmundige kinderen 

benevens Peel Gijsberken gehuwd met Gijsbertje Jacobs voor de eene helft verkocht alsmede Hendrick 



Dircksen wonende naast de Gort in Stoutenburg gehuwd met Jacobje Willems en Fransje Willems 

meerderjarig wonende in Aschat voor de andere helf verkopen aan Heymer Rijksen jongman wonende 

in Callenbroek een Huysinge Hof en Hofstede genaamd de Kattenheuvel gelegen in Snorrenhoef aan de 

eene sijde ‘t Erf Droffelaar en aan de andere sijde ‘t Erf Hardevelt. Koopsom f 280. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT032c001; 14-02-1738). 

Uit het 1e huw.: 

1. Evert Jansz, geb. in Asschat, ged. Hamersveld (RK) 25-02-1715, get. grootmoeder, jong ov. 

2. Gijsberta Jans, ged. Hamersveld (RK) 23-10-1716, get. Willempje Lubbers 

Uit het 2e huw.: 

3. Evert Jansz, ged. Hamersveld (RK) 22-10-1718, get. Maria Otten, tr. Leusden (gerecht) 26-

02-1740 en Hamersveld (RK) 27-02-1740 Jannetje Alberts, geb. Hoogland, dr. van Albert 

Dircksz en Hendrikje Jans 

Uit dit huw.: 

1. Jan Evertsz, geb. Leusbroek, ged. Hamersveld (RK) 14-01-1741, get. Fijtje Aalberts 

2. Aelbert Evertsz, geb. Leusbroek, ged. Hamersveld (RK) 11-01-1743, get. Fijtje 

Aalberts 

3. Hendrik Evertsz, geb. Leusbroek, ged. Hamersveld (RK) 24-04-1745, get. Fijtje 

Aalberts 

4. Hannis Evertsz, geb. Leusbroek, ged. Hamersveld (RK) 28-05-1747, get. Fijtje 

Aalberts 

4. Willem Jansz, ged. Hamersveld (RK) 27-12-1719, get. Willempje Jans, otr. Leusden 

(gerecht) 26-10-1742 en tr. Hamersveld (RK) 17-11-1742 Jannetje Gerrits, geb. aan de 

Groene Cent 

Uit dit huw.: 

1. Jan Willemsz, geb. Brevoort, ged. Hamersveld (RK) 18-10-1743, get. Jannetje 

Aalberts 

2. Jan Gerrit Willemsz, geb. Asschat, ged. Hamersveld (RK) 16-10-1745, 

get.Willemijntje Everts 

5. Otto Jansz, ged. Hamersveld (RK) 04-06-1721, get. Willempje Jans 

6. Aaltje Jans, ged. Hamersveld (RK) 08-10-1722, get. Maria Otten 

7. Wijnanda Jans, geb. op Hagenow, ged. Hamersveld (RK) 11-02-1724, get. Cornelia Petersen 

8. Maria Jans, ged. Hamersveld (RK) 17-09-1726, get. Willempje Barends 

9. Hendr1z, geb. op Klein Hagenow, ged. Hamersveld (RK) 24-09-1728, get. Anna Jans 

 

IIIb 

Evert Evertsz (van de Riet), ov. voor 1766, tr. Hoogland (RK) 09-01-1734 Maria Teunissen, ged. 

Hoogland (RK) 27-08-1711, ov. ca. 1801, dr. van Teunis Dirksz en Heijltje Reijers 
Huwelijkse voorwaarden tussen Evert Evertsen meerdj.  j.m. wonende op de Cleijne Riet onder 

Snorrenhoef geassisteerd met zijn broeder Jan Evertsen wonende in Zeldert ten eene en Maria Teunis 

jonge dochter wonende op Bossendijk onder Hoogland toekomende Bruijd geassisteerd met haar vader 

Teunis Dirksen ten andere zijde. Inbreng bruijdegom inboedel have en vee coorn te velde en in de bergh 

en al 't gene tot de bouwerij behoord en het Erf en Goed de Cleijne Riet, enz. Inbreng bruid ƒ 100 en 

gereed en gekleed. (AE, Notarieel Amersfoort AT035a002; 23-12-1733). 

In 1736 is Evert Evertse eigenaar en bruiker van de Kleine Riet (Oudschildgeld Hamersveld nr. 205). 

Evert Evertsen wonende op de Cleyne Rijt in Snorrenhoef en voor zijn broeder Jan Evertsen mitsgaders 

als voogden met Ott Teunissen en Teunis Teunissen over zijn susters nagelaten onmundige kinderen 

benevens Peel Gijsberken gehuwd met Gijsbertje Jacobs voor de eene helft verkocht alsmede Hendrick 

Dircksen wonende naast de Gort in Stoutenburg gehuwd met Jacobje Willems en Fransje Willems 

meerderjarig wonende in Aschat voor de andere helf verkopen aan Heymer Rijksen jongman wonende 

in Callenbroek een Huysinge Hof en Hofstede genaamd de Kattenheuvel gelegen in Snorrenhoef aan de 

eene sijde ‘t Erf Droffelaar en aan de andere sijde ‘t Erf Hardevelt. Koopsom f 280. (AE, Notarieel 

Amersfoort AT032c001; 14-02-1738). 

Evert Evertsen wonende in Snorrenhoef op 't Erf de Kleijne Rijt geeft in erfpacht uit aan Rijk Petersen 

en Aaltje Heijmens echtel. mede aldaar woonachtig en hoek heij of plaggenvelt groot omtrent 3 mergen 



dat met een sloot word afgegraven behorende aan 't land van de Keut in Snorrenhoef. Jaarlijkse erfpacht 

ƒ 14. (AE, Notarieel Amersfoort AT032b003; 01-09-1739). 

Evert Evertse, won. op de Kleijne Riet, in Snorrenhoef leent 1000 gulden van Hubregta van Brinkesteijn, 

bejaarde dochter, won. Amersfoort. Dit is de restkoopsom van de Rieter Tiend, door de schuldenaar op 

heden gekocht. Onderpand: de tiend, gaande uit het erf de Groote Riet, in Snorrenhoef, onder Leusden. 

Marge: afgelost door Evert Evertse aan Hubregta van Brinkesteijn d.d. 04-08-1749. Geprotocolleerd d.d. 

13-11-1750. Schepenen van Leusden: Brand Melisse en Jan Teunisse. (Dorpsgerecht Leusden 1053, fol. 99-

99vo; 22-12-1741). 
Anthonij van Brinkesteijn, won. Amersfoort namens Hubregta van Brinkesteijn, bejaarde dochter, won. 

Amersfoort, voor de ene helft; Lubbert Theunisse van de Mellem en zijn vrouw Dirkje Goossens, won. 

Soest, voor de andere helft. Zij verkopen aan Evert Evertse, won. op de Kleijne Riet, in Snorrenhoef de 

tiend, gaande uit het erf de Groote Riet, in Snorrenhoef, onder Leusden. Belast met acht gulden aan de 

Bisdomstienden te Utrecht. Belast met een schuld van 1000 gulden t.b.v. Hubregta van Brinkesteijn. 

Koopakte voor not. Steven van Brinkesteijn te Amersfoort d.d. 21-07-1741. Schepenen van Leusden: Brand 

Melisse en Jan Teunisse. (Dorpsgerecht Leusden 1053, fol. 100vo-101; 22-12-1741). 
Mathijs Krachtwijk verkoopt aan Evert Evertsen van de Riet wonende in Snorrenhoef Carspele Leusden 

gehuwd met Marritje Theunis van Bosserdijk 4 dammaten land in de Nederduijst. Koopsom f 220. (AE, 

Notarieel Amersfoort AT030b012; 15-01-1751). 

Evert Evertsen van de Riet koopt voor 225 gulden van Matthijs Crachtwijk vier dammaten land, in 

Nederseldert, onder Duist, de Haar en Zevenhuizen. Koopakte d.d. 15-01-1751. (AE; BNR 0001.01 

Stadsarchief 1536; 28-01-1751). 

Huisgeld Snorrenhoef 1766: de weduwe van Evert Evertse, eigenaar en bruiker van de Kleijne Riet 

(Dorpsgerecht Leusden 1054b). 

In 1767 is de weduwe van Evert Evertse eigenaar en bruiker van de Kleine Riet (Oudschildgeld Hamersveld 

nr. 205). 

Haardstedegeld Snorrenhoef 1766: de weduwe van Evert Evertse, eigenaar en bruiker van de Kleijne Riet 

(Dorpsgerecht Leusden 1054b, fol. 131vo). 

Registratie van de boedelscheiding van d.d. 22-10-1797 tussen Rijer Evertsen, Dirk Evertse, Jan Evertse, 

Evert Teunisse, Evertje Everts en Willem Pieterse, erfgenamen van de weduwe van Evert Evertse, ov. op de 

Klijne Riet, in Snorrenhoef. (Dorpsgerecht Leusden 1055, nr. 158; 25-10-1801). 
Uit dit huw.: 

1. Maria Everts, geb. Kleine Riet, ged. Achterveld (RK) 24-12-1734, get. Dirkje Gijsberts op 

Hoolhorst, tr. Leusden (gerecht) en Achterveld (RK) 01-03-1756 Arien Jansen, won. op 

Daatselaar in Stoutenburg, geb. Garderbroek, ged. Achterveld (RK) 03-05-1725, zn. van Jan 

Teunissen en Rijkje Ariens 
 Zie genealogie Droffelaar. 

2. Teunis Evertsz, geb. Kleine Riet, ged. Achterveld (RK) 30-08-1736, get. Grietje, op de Grote 

Riet, volgt IV 

3. Evert Evertsz, geb. Kleine Riet, ged. Achterveld (RK) 31-10-1738, get. Maartje, op Steenbeek 

4. Reijer Evertsz, geb. Kleine Riet, ged. Achterveld (RK) 21-02-1742, won. Snorrenhoef, otr. 

Leusden (gerecht) 25-03-1785 en tr. Achterveld (RK) 12-04-1785 (4e graad) Gerrit Hendriks, 

geb. en won. Barneveld 
In 1786 is Reijer Evertse eigenaar en bruiker van de Kleine Riet (Oudschildgeld Hamersveld nr. 206). 

Reijer Evertsz x Gerritje Hendriks kopen voor 900 gulden van Evert Woutersz x Jannetje Lammerts de 

helft van 7 ½ morgen land, genaamd het erf Snorrenhoef, onder Leusden. Koopakte d.d. 12-03-1802. 

(AE; BNR 0001.01 Stadsarchief 1555; 16-04-1802). 

Teunis Jansen, gerechtsbode van Leusden verkoopt namens Evert Wouterse en zijn vrouw Jannetje 

Lammertse, won. Barneveld, aan Rijer Evertsen en zijn vrouw Gerritje Hendrikse, won. Snorrenhoef zeven 

en een halve morgen bouw- en weiland en ruwveld, genaamd het Erfje Snorrenhoef, in Snorrenhoef, onder 

Leusden. Zuid: de Postweg, west: de Klijne Riet, noord: de beek, oost: het erf Droffelaar. Leenroerig aan 

Hendrik van IJsselmuide, heer van Paaslo en Zwolligerkamp. Procuratie op Teunis Jansen onderhands d.d. 

12-03-1802. In de koopakte. President municipaliteit: Jakob Hendriksz van Asch. Schepen van Leusden: 

Elbert van het End. (Dorpsgerecht Leusden 1055, nr. 182; 17-04-1802). 
5. Jan Evertsz, geb. Kleine Riet, ged. Achterveld (RK) 27-11-1744, get. Hendrikje, op de Grote 

Riet, ov. 09-04-1806 op de Kleine Riet, ongehuwd 
Boedelscheiding van de nalatenschap van Jan Evertsen, ov. 09-04-1806, gewoond hebbende op de 

Klijne Riet, onder Leusden. Erfgenamen: Reijer Evertsen; Dirk Evertsen; Evertje Evertsen, getrouwd 

met Willem Petersen; Maria Evertsen, wed. Arien Jansen; de negen kinderen van wijlen Teunis 



Evertsen en zijn vrouw Jannetje Hendriksen, won. Kallenbroek, met namen Evert, Hendrik, Jan en 

Geurtje Teunissen, allen meerderjarig, Mietje Teunissen, getrouwd met Brand Evertsen, won. 

Snorrenhoef, Heijntje Teunissen, getrouwd met Gerrit Goossense, won. op Hanrikhorst (Havikhorst) in 

Gelderland, Reijertje Teunissen, Hilletje Teunissen en Jannetje Teunissen, allen meerderjarig, won. 

Kallenbroek. Nog te verdelen: de helft van de tiend, gaande uit de Groote en Klijne Rit, in Snorrenhoef, 

onder Leusden; de helft van vier dammaten land, in de polder Duist, onder Duijst, de Haar en 

Zevenhuizen. Mede-erfgenaam Dirk Evertsen bezit de wederhelft. Dirk koopt de anderen uit voor 1300 

gulden voor de tiend en 230 gulden voor de vier dammaten in de polder. (Dorpsgerecht Leusden 1056; 

22-08-1806). 
6. Dirk Evertsz van de Riet, geb. Kleine Riet, ged. Achterveld (RK) 03-05-1747, get. Hendrikje 

Geerlofs, op de Grote Riet, landbouwer, ov. Barneveld 22-04-1825, tr. Leusden (gerecht) 08-08-

1785 en Achterveld (RK) 09-08-1785 Evertje Helmertsen, geb. Grote Riet, ged. Achterveld 

(RK) 20-09-1754, ov. Barneveld 27-09-1827, dr. van Helmert Cornelissen en Geertje 

Hendriks Voskuijlen 
Naamsaanneming Barneveld 1811: Dirk Evertsen van Riet, bouwman, won. Glindhorst. 

Boedelscheiding van de nalatenschap van Jan Evertsen, ov. 09-04-1806, gewoond hebbende op de 

Klijne Riet, onder Leusden. Erfgenamen: Reijer Evertsen; Dirk Evertsen; Evertje Evertsen, getrouwd 

met Willem Petersen; Maria Evertsen, wed. Arien Jansen; de negen kinderen van wijlen Teunis 

Evertsen en zijn vrouw Jannetje Hendriksen, won. Kallenbroek, met namen Evert, Hendrik, Jan en 

Geurtje Teunissen, allen meerderjarig, Mietje Teunissen, getrouwd met Brand Evertsen, won. 

Snorrenhoef, Heijntje Teunissen, getrouwd met Gerrit Goossense, won. op Hanrikhorst (Havikhorst) in 

Gelderland, Reijertje Teunissen, Hilletje Teunissen en Jannetje Teunissen, allen meerderjarig, won. 

Kallenbroek. Nog te verdelen: de helft van de tiend, gaande uit de Groote en Klijne Rit, in Snorrenhoef, 

onder Leusden; de helft van vier dammaten land, in de polder Duist, onder Duijst, de Haar en 

Zevenhuizen. Mede-erfgenaam Dirk Evertsen bezit de wederhelft. Dirk koopt de anderen uit voor 1300 

gulden voor de tiend en 230 gulden voor de vier dammaten in de polder. (Dorpsgerecht Leusden 1056; 

22-08-1806). 
Uit dit huw.: 

1. Maria Dirks van de Riet, geb. Havikhorst, ged. Achterveld (RK) 19-03-1787, get. 

Maria Teunissen, moeder van de vader, ov. Kallenbroek 29-09-1860, tr. Achterveld (RK) 

febr. 1809 Geurt Morren Zandbrink, geb. Klein Brinkhorst, ged. Achterveld (RK) 30-11-

1777, ov. Barneveld 15-05-1846, zn. van Mor Thijssen Zandbrink en Stijntje Alberts van 

Brinkesteijn 

2. Helmert Dirksz van de Riet, geb. Havikhorst, ged. Achterveld (RK) 19-02-1789, get. 

Maria Teunissen, moeder van de vader, ov. Amersfoort 25-01-1840, tr. Bunschoten 16-

10-1816 Wijmpje Petersen, geb. Hoogland 1797, ov. Amersfoort 16-05-1861, dr. van 

Aart Petersz en Wijmpje Hendriks. Wijmpje Petersen, tr. (2) Amersfoort 03-02-1841 

Wouter van Dijk, landbouwer, geb. Hoogland 1810 

3. Gerritje Dirks van de Riet, geb. Havikhorst, ged. Achterveld (RK) 26-03-1792, get. 

Maria, moeder van de vader, ov. Amersfoort 28-09-1865, tr. (1) Barneveld 13-02-1817 

Elbert Lammertsen Schoonderbeek, geb. op de Vlierd, ged. Achterveld (RK) 27-08-

1782, ov. Amersfoort 20-11-1828, zn. van Lammert Gerritsz Schoonderbeek en Rijkje 

Teunissen, tr. (2) Hoogland 08-07-1830 Gijsbertus van den Hoven, ged. Hoogland (RK) 

02-12-1791, ov. Amersfoort 16-02-1871, zn. van Willem Gijsbertsz van den Hoven en 

Hijntje Gerrits van de Wetering 

4. Evert Dirksz van de Riet, geb. Havikhorst, ged. Achterveld (RK) 26-01-1794, get. 

Maria, moeder van de vader, 1827 landbouwer, winkelier, ov. Amersfoort 12-12-1855, tr. 

Amersfoort 28-07-1830 Sibilla Heun, ged. Amersfoort 21-03-1794, ov. Amersfoort 23-

12-1870, dr. van Jan Heunks en Alijda Dolle 

7. Evertje Evertsz, geb. Kleine Riet, ged. Achterveld (RK) 05-08-1750, get. Gijsbertje Jans, van 

Groot Achteveld, tr. Leusden (gerecht) 05-04-1785 en Achterveld (RK) 06-04-1785 Willem 

Petersen, zn. van Peter Cornelissen en Geertje Hendriks Voskuijlen 
Zie genealogie Voskuilen 

 



IV  

Teunis Evertsz van de Riet, geb. Kleine Riet, ged. Achterveld (RK) 30-08-1736, otr. Leusden 

(gerecht) 22-01-1762 en tr. Achterveld (RK) 14-02-1762  (4e graad) Jantje Hendriks, van 

Kallenbroek onder Barneveld 
Naamsaanneming Barneveld 1811: Jannetje Hendriks, wed. Teunis Evertsen van de Riet, bouwvrouw, 

won. Kallenbroek. 

Uit dit huw.: 

1. Evert Teunisz van de Riet, geb. Kallenbroek, ged. Achterveld 21-04-1763, get. Maria 

Teunissen, van de Kleine Riet, moeder van de vader 

2. Geurtje Teunissen van de Riet, geb. Kallenbroek, ged. Achterveld 27-11-1764, get. Maria 

Teunissen, van de Kleine Riet, moeder van de vader, ov. Barneveld 04-05-1828, ongehuwd 

3. Maria/Mietje Teunissen van de Riet, geb. Kallenbroek, ged. Achterveld 28-09-1766, get. 

Maria Teunissen, van de Kleine Riet, moeder van de vader, otr. Leusden (gerecht) 18-02-1798 

en tr. Achterveld (RK) 19-02-1798 Brand Evertsz, won. Zandbrink 

4. Hendrikje/Heijntje Teunissen van de Riet, geb. Kallenbroek, ged. Achterveld 18-03-1768, get. 

Maria Teunissen, van de Kleine Riet, moeder van de vader, tr. Achterveld (RK) 17-02-1805 (4e 

graad) Gerrit Goossensz Steenkamp 

 Uit dit huw.: 

1. Goossen Gerritsz Steenkamp, geb. op Havikhorst, ged. Achterveld (RK) 11-04-1806, 

get. Jantje Hendriks, moeder van de moeder. 

5. Reijertje Teunissen van de Riet, geb. Kallenbroek, ged. Achterveld 04-02-1770, get. Maria 

Teunissen, van de Kleine Riet, moeder van de vader, ov. Barneveld 22-05-1833, ongehuwd 

6. Hendrik Teunisz van de Riet, geb. Kallenbroek, ged. Achterveld 14-02-1772, get. Maria 

Teunissen, van de Kleine Riet, moeder van de vader, tr. Barneveld 22-08-1828 Evertje 

Hannissen Hoolhorst, geb. Schoonderbeek, ged. Achterveld (RK) 03-05-1800, dr. van Hannis 

Jacobsz Hoolhorst en Rijkje Jordens 

7. Jan Teunisz van de Riet, geb. Kallenbroek, ged. Achterveld 27-09-1773, get. Maria Teunissen, 

van de Kleine Riet, moeder van de vader 

8. Heiltje/Hilletje Teunissen van de Riet, geb. Kallenbroek, ged. Achterveld 06-03-1776, get. 

Maria Teunissen, van de Kleine Riet, moeder van de vader, ov. Barneveld 07-11-1823, tr. 

Barneveld 05-02-1816 Hendrik Hendriksen van de Koedijk, ged. Hoogland (RK) 18-04-1778, 

bouwman, zn. van Hendrik Reijersz van de Koedijk en Gijsbertje Hendriks 

9. Jannetje Teunissen van de Riet, geb. Kallenbroek, ged. Achterveld 02-12-1779, get. Maria 

Teunissen, van de Kleine Riet, moeder van de vader, ov. Barneveld 18-02-1848, ongehuwd 
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