Triest, van
Mogelijke voorouders:
Claes Jansz van Triest genoemd als tijnsgenoot in Rhenen. (RHC ZOU, arch.nr. 152, inv.nr.
744a; 03-09-1457).
Steven van Veen, schout. en Tyman Jans, Jan Brant en Henrick Pyl, schepenen van
Amersfoort oorkonden, dat Margariet Gerrit Soest overgedragen heeft aan Merrijchen Claes
dochter van Triest de eigendom van een hof op de Glashorst, nu in gebruik bij de zusters van
Sint Barbara, aan de ene kant begrensd door het Barbaraklooster en aan de andere kant door
Hille van Westrenen met haar kinderen. [EA, arch.nr. 0001.02, inv.nr. 447; 04-02-1461).
De weduwe van Mr Willem van Tryst chirurgyn te Abcoude voor haarzelf en namens haar
tien kinderen, Mr Peter van Tryst oom en voogd impetrant contra Cors Mertensz, vader van
Claes Corss gedaagde. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. 154-1; 27-05-1549).
Jorden van Triest te Nymwegen versus Jan Bol en de HG-meesters van St. Nicolaes te Utrecht
ivm decretale verkoop van het goed geheten de Oelte. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. 188-8;
19-12-1579).
Juffr. Anna de Groeff, wed. Jacob de Pottre, constitueert Aelbert Verweij, procureur te
Rhenen, Johan Oliviersz en Mathijs Bogaerts, won. Harlingen, mitsgaders Roelof van Triest,
gerechtsbode te Wageningen. Zij verklaart dat haar competeert een rente van 150 gulden op
de landen liggende in Friesland, de graaf van Friesland competerende. De rente is tot nog toe
ontvangen op naam van Jasper van Zurich. Zij wil dit nu op haar naam stellen. Van Triest
moet innen van mr. Caerl van Crackaus en andere erfgenamen van Cornelis de Groeff van
Erckelens het geld wegens koop van koorn. (RHC ZOU, arch.nr. 66, inv.nr. 396; 23-03-1590).

De oudste generaties zijn afkomstig van Herman Postema.
I
Adriaen van Triest, tr. Mechteld Gerrits van Atteveld, dr. van Gerrit van Atteveld en
Rycoland
Mechtelt, Geryt van Attevelts dochter ende myn momber heeft gemaict nae hoeren doet, alsoe veer
Mechtelt voirscreven dat achter laette, commen ende te erven op heer Rycolt, hoir broeder in die Birket,
een Rynsce gulden twyntich stuvers voir de gulden iairlix te renten uuter husynge de Adriaen van
Tryest nu ter tyt in woint buten de Rode Toren. Wanneer heer Rycolt voirscreven off lyvych wert soe
sall die voirscreven gulden weder commen ende erven op Mechtels voirscreven rechten erffgenamen
ende dese maick altyt te vermeren ende te verminren als dat Mechtelt voirscreven gelieft den breeff in
hoeren handen. (EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 04-06-1517).
Adriaen van Triest heeft gemaickt nae synre doet Jannitgen syn dochter voir uutte nemen hondert
Philippus gulden off die weerde daer voir van dat allre reysse goet hy dan achter laet. De rest van zijn
goederen laat hij na aan zijn andere kinderen. (EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 14-04-1518).
Goert Lambertz [en] Lobberich sijn wyff hebben te goede gescouden Cornelis Bosche ende Oedah zijn
wyff all sulcke twe gouden Rynsche gulden jairlix ter reynten ende twee Rynsche gulden current
erffelick des jairs te reynten soe de Lubbert Roese ende Maria syn wyff Goirt Lambertz beleyt hebben

inde huse ende hoffe achter ende voir alsoe de vanouts gelegen syn buten de Roede Toeren deen syde
naest gelegen is Ariaen van Triest dander syde Adriaen voirscreven mit syn dochter voirt in allen
menyeren den olden breeff inholt doirsteken. (EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 08-02-1519).

Uit dit huw.:
1. Peter Adriaensz van Triest, geb. ca. 1495, schout van Woudenberg, tr. N.N., volgt II
2. Adriaen Adriaensz van Triest, geb. ca. 1499.
3. Jannetje Adriaens van Triest, geb. ca. 1500, tr. Mauris Botter.
Jannitge, Adriaen van Triesten dochter mit myn momber heeft gemaict nae hoeren doet Heer Rycolt
Geryts van Attevelts, hoir oem, Vyff Rynsce gulden 20 stuver voir de gulden al sulcke stuver als inde
elcke tyts der betalinge binnen Amersfoirt gangbaer syn voir de gulden tot synre live toe ende nyt langer
jairlix te reynten. Uuter alynge husynge hoff ende hoffstee gelegen buten de Roden Toeren geheten De
Swaen. Ende voirt uuter schuer gelegen inde Hellestraet. Aan haar vader Adriaen van Triest vermaakt
zij die helft vanden alyngen husynge hoff ende hoffstee gelegen buten de Roede Toeren daer Geryt
Evertz in woent. Zij bepaalt verder dat haar vader besitten ende gebruicken sell syn leven lanck ende
nyet langer die alynge husynge hoff ende hoffstee mit de schuer gelegen buten die Roden Toeren
geheten De Swaen. Dese maick altyt te vermeren ende te verminren alst haer gelieft den breeff in haeren
handen. (EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-2; 28-04-1518).
Mouris Botter en zijn vrouw Jannitgen, Ariaen van Trijsten dochter, lenen van Jan van Westrenen en
zijn vrouw Dyeuwer 10 gouden philippusgulden van 25 hollandse stuivers voor elke philippusgulden,
jaarlijks te betalen uit hun helft van het erf gelegen in de Birkt (Nederbirckt), gekomen van den ouden
Jan Botter en zijn vrouw Feyns, te betalen op Heylich Cruysavont Verheffinge. Als onderpand stellen
zij de eigendom van een hof, gelegen in de Walickerstraat (Walicker Stege), strekkende van het ene
einde van deze steeg tot aan Frans Hofflaets' hof toe. (EA, arch.nr. 0012, inv.nr. 436-4; 11-09-1561).
Jan Botter Maurisz actie hebbend van Mauris Botter zijn vader en Janneke Adriaen van Triestendr zijn
moeder versus Amel Willemsz, Janneke Wiillem Amelsoens weduwe met Adriana Henrick Aerts
weduwe wonend op de Glindt. Impetrant heeft rente uit een erf op Hamersveld, O Henrick Aertsz, W
Heynrick Woutersz; eigenaars: Jacob Reyersz, Mechtelt Henrick van Achtevelts weduwe, Jannetgen
Willem Amels weduwe en Henrick Aertsz zaliger, op de Glindt x Adriana. (HUA, Hof van Utrecht,
inv.nr. 188-5; 11-03-1563). (Oudschildgeld Hamersveld nr. 168: De Bruinhorst).

II
1. Peter Adriaensz van Triest, geb. ca. 1495, schout van Woudenberg, tr. N.N.
Op 28-12-1557 en 29-12-1557 genoemd als schout van Woudenberg. (EA, arch.nr. 100, inv.nr. 535 en
536).

Uit dit huw.:
1. Adriaen Petersz van Triest, geb. ca. 1527, volgt III
III
Adriaen Petersz van Triest, geb. ca. 1527, herbergier, schout van Woudenberg, ov.
Woudenberg ca. 1579, tr. N.N.
Ariaen van Triest scout in Woudenberg, pacht de tienden van Klein Landaas. Borgen: Jacob Gysbertsz
en Jan Hermens beyde int OG. (HUA, St. Pieter, inv.nr 268-1; 13-07-1566).
Ariaen Petersz Triest scolt te Woudenberg, pacht de tienden van Ronseler. Borgen Jacob Gysbertsz en
Jorden Willemsz beyde int OG. (HUA, St. Pieter, inv.nr 268-1; 12-07-1567).
Jan Cornelisz te Scherpenzeel, pacht de tienden van Vlastuin. Borgen: Ariaen Petersz van Treest scholt
te Woudenberg en Jan Gijsbertsz baumeyster te Woudenberg. (HUA, St. Pieter, inv.nr 268-1; 23-071569).
Adriaen van Triest, schout te Woudenberg, constitueert Verweij, Bergeijck, Jacob van Eck en Jerefaes
van Triest. (RHC ZOU, arch.nr 66, inv.nr 393; 19-05-1576).
Attesteert Adriaen van Triest, omtrent 50 jaar, schout van Woudenberg, op verzoek van hopman
Herman van Losecoot en een vendrig, dat in november 1576 de hopman en de vaandrig respectievelyk
een paard en 14 daalders geschonken hebben aan de buurtgenoten van Woudenberg en omdat dit
schenkingen waren weigeren zy een korting op de rekening te accepteren. (HUA, Not. Arch., inv.nr.
U003a001; 09-03-1577).
Adriaen van Triest, schout te Woudenberg, constitueert Aelbert Verweij. (RHC ZOU, arch.nr. 66,
inv.nr. 393; 24-09-1577).

Louff van Waveren wonend Eembrugge wordt na dode van Adriaen van Triest schout van Woudenberg
en Frans Cornelisz “vermits de promotie” van Louff naar Woudenberg, wordt schout van Eembrugge op
19 mei 1579. (HUA, Financiele Instellingen, inv.nr 3; 13-04-1579).
In 1588 treedt Frans van Triest op die 'al zekere tijd lang tot Woudenberg het schoutambt bedient' en
verder wordt o.a. vermeld dat hij, samen met zijn zuster, optreedt als enige erfgenaam van zijn vader.
Frans Adriaensz van Triest schout te Woudenberg voor hemzelf en namens zijn zuster, beiden enige
erfgenamen van zaliger Adriaen van Triest hun vader - versus Gerrit Matheusz, Cornelis Morren,
Cornelis Henrickx, Jacob Cornelisz en Evert Goertss inwoners van Rynswoude, mede voor de andere
inwoners aldaar. Zaliger Adriaen van Triest was schout en herbergier te Woudenberg. Zaliger Jan
Willemsz en zaliger Bart Gosensz woonden ook in Rynswoude; Gerrit de Cruyff was secretaris te
Woudenberg. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 188-13; 16-05-1589).

Uit dit huw.:
1. Petertje Adriaens van Triest, tr. Rijck van Diest, burgemeester van Amersfoort, 1629, 1630,
1645-1648. Rijck van Diest, otr. (2) Amersfoort 05-06-1631 Theodora van Weelen, wed.
Jacques Generael Leeremijt
Uit dit huw.:
1. Adriana van Diest
2. Elisabeth van Diest
2. Frans Adriaensz van Triest., volgt IV
IV
Frans Adriaensz van Triest, geb. ca. 1560, ov. Woudenberg 1650/1652, tr. (1) Gijsbertgen
Jacobsdr, tr. (2) voor 1635 Jannigje Frans, ov. voor 1648, dr. van Frans Jansz, schout
De tiend van Meersbergen pacht Jacob Thyss, borgen Frans van Dries [sic= Triest] en Willem
Gysbertsz raymaecker te Woudenberg. (HUA, arch.nr 216, inv.nr 853-5; 1582).
Frans Adriaens van Triest als erfgenaam van zijn vader Adriaen van Triest constitueert. (HUA, Hof van
Utrecht, inv.nr. 233-1; 16-02-1583).
Frans Adriaensz van Triest, substituut-schout en herbergier te Woudenberg, constitueert Cock. [HUA,
arch.nr 239-1, inv.nr 233-1; 07-03-1584).
Frans Jansz scholtus te Woudenberg ziet af van het schoutambt ten behoeve van Frans van Triest zijn
schoonzoon (HUA Staten 349-2 f.81; 14-03-1587).
Frans Adriaensz van Triest schout te Woudenberg voor hemzelf en voor zijn zuster, beiden enige
erfgenamen van zaliger Adriaen van Triest hun vader - versus Gerrit Matheusz, Cornelis Morren,
Cornelis Henrickx, Jacob Cornelisz en Evert Goertss inwoners van Renswoude, mede voor de andere
inwoners aldaar. Zaliger Adriaen van Triest was schout en herbergier te Woudenberg. Zaliger Jan
Willemsz en zaliger Bart Gosensz woonden ook Renswoude; Gerrit de Cruyff was secretaris te
Woudenberg. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 188-13; MK; 16-05-1589).
Jacob Cornelisz, borger te Utrecht, transporteert aan Frans van Triest, schout te Woudenberg, de
somma van 1200,- hem competerend op en van de gerechte van Woudenberg bij gerechtelijke akte op
sijn mombaren namen alse Claes ende Wolphair Gerritszonen tot zijnnen behoef anno 27/9 1582 (HUA,
Not. Arch., inv.nr U188a008; 24-04-1591).
Frans Jansz van Ravenhorst en Frans van Triest, schouten van Renswoude en Woudenberg, Thyman
Goortsz [merk] en Dirck Aelbertsz [merk] inwoners tot Ginckel constitueren in verband met een proces
tussen die van Ginckel en die van Amerongen. (HUA, Not. Arch., inv.nr U188a011; 24-1-1595).
In 1599 is Frans van Triest eigenaar en bruiker van een erf van 30 morgen op de Wetering.
(Oudschildgeld Woudenberg nr. 24).
In 1599 is o.a. Frans van Triest bruiker van een erf De Schilt en Doornheg. (Oudschildgeld Woudenberg
nr. 50).
In 1599 is Frans van Triest bruiker van 6 morgen in Slappendel. (Oudschildgeld Woudenberg nr. 88).
Frans van Triest schout van Woudenberg kocht iets. (HUA, Optstraeten vd Moelen 1; 14-06-1605).
22-7-1605
Frans van Triest schout te Woudenberg - versus Peter Jansz Bosch te Renswoude.
(HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 233-2; MK; 22-07-1605).
Frans van Triest schout te Woudenberg voor hemzelf en zijn vrouw; Marten Fransz ook aldaar
wonende, samen erfgenamen van Frans Jansz, constitueren om te consenteren te vrijen Jan Jansz voor
haer portie hereditair wesende het achtendeel van 300 gulden hooftsoms als hij met zaliger Frans Jansz
op rente genomen heeft van Adriaen Cornelisz van Montfoert. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 233-2;
MK; 29-07-1606).

Jacob Jacobs de Cruyf betreft bedreiging van Frans van Triest, schout van Woudenberg. (HUA, arch.nr
39-1, inv.nr 99-6; 15-01-1611).
Frans van Tryest schout te Woudenberg verklaart ten verzoeke van Jacob Thonisz op Dashorst, dat deze
alle ongelden jaarlijks betaalt. Er zou een getuigenis van Gerrit Gysbertsz zijn waarin staat dat Frans
gezegd zou hebben 'dat Thonis Goertss geluck hadde onder Scherpenseel te vallen'; is onzin; een Jan
Cornelisz viel Gerrit Gysbertsz bij etc. [GAA, Secretarie 588; MK; 27-07-1625).
In 1635 testeert Frans van Tryest met zijn huisvrouw het onder de (klein)kinderen te verdelen
omvangrijke onroerend goed, bestaande uit:
een huis met twee hofsteden en nog een huis aan de Voorstraat;
een huis en hofstede op de Meent en land daarbij;
de helft van het erf Groot Rumelaar;
diverse stukken land daar in de buurt;
een vijftal stukken land op Ekeris (alles onder Woudenberg);
het erf Loefs op het Heetveld (Leusden)
land in de polder Selder en een huis en land in de polder de Haar (bij Amersfoort)
land in Bunschoten. (EA, Not. Arch., inv.nr AT002a003; 18-03-1635).
Ten huize van Frans van Triest schout van Woudenberg wordt verkocht 6m 5h 52 roe afkomstig van St.
Cecilienklooster dat Jhr Rutger van Boetselaer huurde, O het huys te Groenewou, W en N de erfg van
dheer van Geresteyn, Z dheer van Giessenburch. Coper wordt Frans zelf, voor Ryck Gerritsz wonende
op Geresteijn om 1710,- (HUA, arch.nr. ??, inv.nr. 1079, fol. 207; MK; 24-04-1638).
In 1640 attesteert Frans van Triest, oud omtrent tachtigh Jaren (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr. 10-2; 2102-1640).
Verzoekschrift van Frans van Triest. Hij is 56 jaren geleden verzocht schout van Woudenberg te
worden. Dat weigerde hij aanvankelijk omdat de vijand het platteland verdierf en niemand, dan met het
grootste gevaar, zijn goederen kon gebruiken en dagelijks gevangen en beroofd werden. Uiteindelijk liet
hij zich overreden om het voor 2 jaar te doen. In welke tijd hij dagelijks in levensgevaar is geweest. Hij
heeft toen ontslag verzocht, in ieder geval voor het innen van de ongelden. Maar dit is geweigerd. In die
tijd heeft het gerecht geen geld hoeven lenen. Hij heeft zelfs de lening die is opgenomen ten tijde van de
slag in Amerongen, afgelost. Hij is inmiddels 80 jaar oud en heeft afstand gedaan van zijn schoutampt.
Nu hebben 4-5 huislieden rekening geëist van de afgelopen 56 jaren. Dat is hen geweigerd. Sommige
van hen wonen nog geen 3 jaren in Woudenberg. Hij voelt ondank voor zijn trouwe diensten, maar weet
niet wie zijn aanklagers zijn. Zijn vrouw was hierover zo bedroefd dat zij intussen is overleden. Hij wil
graag dat zijn zaak spoedig wordt gesloten. (HUA, arch.nr 239-1, 358-3; 2-3-1641. Met dank aan Cees
van Schaik).
Testament Frans van Triest (oud-schout van Woudenberg), wed. Jannetje Frans. O.a. Hij vermaakt de
kinderen van Mayken van Triest, zijn overleden dochter, of bij overlijden hun nalatende geboorte, 8
dammaten land, huys en berg te Spakenburg te veen, gekomen van Jkvr. Chieze, met nog 2 dammaten
land mede te Spakenburg te veen gekocht van Harman Goortzn. c.s. en nog 300 gulden, die Adriana hen
toegeven moet als voornoemd, mits dat met hetgeen hen hier vermaakt is, teniet wordt gedaan het
gelegateerde erfje, Louffs genaamd, aan het Heetveld te Leusden, dat door testateur en zijn zaliger
huisvrouw na datum van voormeld testament (18-03-1635) is verkocht. Brieve van octroy: 06-07-1622
hof van Utrecht. (EA, Not. Arch., inv.nr. AT002a004: 09-06-1648).
Frans van Triest gewesen schout van Woudenberg [octrooi 06-07-1622] (EA, Not. Arch., inv.nr
AT007a003; 31-04-1650).
Frans van Triest out schout van Woudenberg approbeerde eerdere testamenten ten behoeve van zijn
kindskinderen, speciaal dat van 18-03-1635 en wel te Woudenberg 10-03-1651. Ook gebracht bij Simon
van Waerdenborch schout, Wulfert Aertsz de Bruyn en Wolff Ottens schepenen. Nu comp. Jan
Mattheusz van Langelaer, Cornelis Gerritsz van Blotenburch exhiberende de sterfhuyse van zaliger
Frans van Triest ter presentie van Jan Morren en Peter Henrickx als getuigen; mede tekenden Lijsbetgen
van Triest, F.v Triest, Ryck van Blotenburch en Evert Lambertsz. (EA, Not. Arch., inv.nr AT007a003;
28-4-1652).
Anthonis van Hoeff te Amersfoort mede-erfgenaam van Frans van Triest out schout te Woudenberg
voor hemzelf en namens Adriana en Gijsberta van Triest, Evert Lambertsz x zaliger Meynsken van
Triest [bij wie onm. kinderen], Adriaen Matheusz van Langelaer x Maycken van Triest, samen medeerfg, constitueert. (HUA, Hof van Utrecht, inv.nr 236-1; MK; 30-06-1652).
Cornelis Henricksz. Lam ende Goortgen Adriaen Matheusz. van Langelaer echtel. won. in Veenendael
aende Stichtse sijde onder den gerechte van Rhenen renuncieren tbv haers Goortgens van Langelaers
mede-erffgenaemen van zal. Adriaen Matheus van Langelaer ende Mayken Frans van Triestdr. in haerl.
leven echtel. haere ouders en mede in de goederen van zal. Frans van Triest ende desselfs overl.

huysfrouwe haers mede comparants beste vader ende -moeder. (EA, Not. Arch., inv.nr. AT007b003;
24-10-1655).

Uit het 1e huw.:
1. Adriaentje van Triest, ov. na 1648, tr. (1) Jan Gerritsz van Langelaar, tr. (2) Gerrit
Rijcksen, ov. voor 1648
Uit het 2e huw.:
2. Anthonis Fransz van Triest, ov. voor 1648, tr. Utrecht 19-04-1612 Heiltje Cornelisdr
Lombarts
Uit dit huw.:
1. Jacquemine/Jacomina Anthonissen van Triest, tr. Willem Matheusz van Langelaer,
in 1648 lakenkoper te Amersfoort, in 1653 lakenkoper in Woudenberg en in 1675
gerechtsbode te Woudenberg, zn. van Matheus Gerritsz van Langelaer en Ariaentje
Sanders
2. Frans Anthonissen van Triest, van Utrecht, chirurgijn, ov. voor 1660, won.
Amersfoort, tr. Amersfoort (att. van Utrecht) 20-10-1650 Geertruijt de Wijs, van
Utrecht, won. Utrecht, dr. van NN en Mechtelt Spruijten
Uit dit huw.:
1. Willemijn van Triest, ged. Amersfoort 30-05-1654
2. Catharina van Triest, ged. Amersfoort 18-06-1657
3. Meijntje Frans van Triest, ov. voor 1648, van Woudenberg, tr. Amersfoort 04-02-1615
Evert Lambertsz, van Amersfoort
4. Govertgen/Goortgen/Geurtje Frans van Triest, tr. (1) Jan Hendricksz van Couwenhoven, tr.
(2) Amersfoort 22-04-1632 Anthonie Ellertsz van den Hoeff, wed. Maria van Waeijenburgh,
brouwer
Bruidspaar en huwelijksluiden: Ter eenre zijde: - Cornelis Woutersz. (tekent met merk); - Albert
Cornelisz. Caen; - Jacob Pelgromsz. van Velpen; - vanwege Henrick Jansz. van Couwenhoven; geassisteerd met Jan Henricxz. van Couwenhoven (bruidegom; tekent: Jan Hendricks Couwenhoven).
Ter andere zijde: - Anthonis van Triest (procureur voor de Hove van Utrecht); - Evert Lambertsz.; Ryck van Diest, - geassisteerd met Frans van Triest (Scholt tot Woudenberch); - vanwege Goertgen van
Triest, zijn dochter (bruid).
De huwelijkse voorwaarden zijn als volgt opgesteld voor het huwelijk tussen Jan Henricks. van
Couwenhoven en Goortgen van Triest: - Henrick Jansz. met zijn zoon Jan Henricxz. brengt in 1300
Carolus gulden in gereed geld met "een vrije brudegom". Verder belooft Henrick Jansz. zijn zoon Jan
Henricxz. uit zijn goederen na zijn dood voor zijn heerlijkheid 500 Carolus gulden; - Frans van Triest
met zijn dochter Goertgen van Triest belooft 1500 Carolus gulden aan gereed geld. - Mochten de
toekomende echtelieden of een van hen beiden zonder geboorte na te laten komen te overlijden, dan
zullen de hier ingebrachte goederen erven op de zijde waarvan zij gekomen zijn. - Winst en verlos van
de boedel zijn half en half; erfenis wordt niet als winst gerekend.
Op conditie dat de echtelieden bij de dood van hun resp. ouders dat wat hen ten huwelijk is beloofd,
weer in zullen brengen voordat zij met hun broeders en zusters ter deling zullen komen, met
uitzondering van de 500 gulden die de bruidegom voor zijn heerlijkheid is beloofd, die hij vooruit uit de
boedel van zijn ouders zal trekken. Mocht de bruidegom binnen het jaar na het huwelijk (dat God
behoede) komen te overlijden zonder geboorte na te laten, dan zal de bruid uit de gereetste goederen van
de bruidegom 300 Carolus gulden genieten. Akte gepasseerd te Amersfoort. (AE, Notarieel Amersfoort,
not. J. van Ingen AT002 b006 fol. 5; 15-04-1618).
Anthonis Jacobsz Selens en zijn vrouw jkvr. Barbara van Ipersel verkopen aan Anthonis van Houff en zijn
vrouw Geertgen van Triest, de ene helft en de vrouw van Evert Wulffersz, voor de andere helft van een erf,
huis, hof en hofstede met ca. vier morgen land, bij de Bavoorder molen. Belast met een erfpacht van 7
gulden en 10 stuivers t.b.v. de gecommitteerden van de 26 hoeven te Leusden. Gebruikt door Aert
Willemsz. (Dorpsgerecht Leusden 1049, fol. 136vo,139; 14-06-1634).

5. Gijsberta van Triest, ov. na 1648, tr. Helmert Fransz van Overeem, ov. voor 1648
6. Maijken van Triest, ov. voor 1648, tr. Woudenberg 12-03-1615 Adriaen Mattheussen van
Langelaar

Samengesteld door:
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april 2018

