
De periode van Oudmunster 1433 -1653 

Twee huurakten in 1437 
Op Heiligen Pijnxter avont 1437 (18 mei) 
laat het Kapittel van Oudmunster twee huur
akten tekenen, elk voor een helft van 
Egdam: de ene door Aernt Gerijtszoen, dus 
de zoon genoemd in de oude huurakte van 
Herman van Steenre en de ander door 
Gijsbert Henrick Henpszoen, die de helft 
huurt die eerder door Gerijt Zwedersz (de 
vader in de oude akte) gehuurd was. Aernt 
moet 25 gouden Wilhelmus schilden betalen 
plus drie goede kapoenen en anderhalve 
goede gans en Gijsbert 31 Wilhelmus schil
den plus drie goede kapoenen. 

Huurakte van 1471 
De volgende huurakte dateert van 1471. 
Aernt Dire Wenbens-zoon huurt het deel "zo 
Dirck mijn vader voir ende ick nae een wijl 
tijts dat gebruyekt hebben" voor tien jaar, 
tegen een huursom van 29 Wilhelmus gul
dens plus twee vette ganzen en drie goede 
kapoenen. Op 11 januari 1476 wordt toch 
voor hem een nieuw huurkontrakt opge
steld, nu voor 20 Vrankrljker schilden ad 30 
1/2 stuiver. En op dezelfde datum huurt zijn 
broer Dire Wenbensz de andere helft, "alse 
Herman Gijsberts-zoen ende icselve een 
wijle gebruyekt hebben", voor 16 oude 
Vrankrijker schilden plus zes goede kapoe
nen en twee vette ganzen. Beide broers ver
nieuwen tesamen de huur dd. 21 februari 
1484: "ie Aernt grote Egdam ende ie Dirck 
cleyne Egdam". Aernt moet zeven jaar lang 
17 oude schilden betalen en de laatste drie 
jaar 20 oude schilden, plus drie kapoenen 
en twee ganzen. 

Dirck betaalt 13 oude schilden gedurende 
de eerste zeven jaar, dan 16 oude schilden, 
plus vier kapoenen en twee ganzen. 

Leggers morgengeld Eemland 
Aardig is dat dezelfde namen voorkomen in 
de leggers van het morgengeld voor 
Eemland: anno ca 1436 "Egdam bruuct 
Ghysbert Henries Huennep" (RAU, Staten 
Landsh., nr 332) en anno 1470 hetzelfde, 

gevolgd door "solv. Aernt Dires XX stoters 
ende Dire Dires XVII stoters" (id. nr 346); 
anno 1501 "Dire Wenbensz" (id. nr 349) en 
anno 1511 hetzelfde, gevolgd door "solv. 
Dire Wenbens weduwe" (id. nr 352). 
Gijsbert draagt dus de achternaam 
"Hennep", in 1437 verkort tot Henp. Dirk 
heet "Wenben", een naam waarvan de af
komst duister blijft. Het is opmerkelijk dat 
min of meer eenvoudige landbouwers in de 
15de eeuw al achternamen dragen en even 
opmerkelijk is het dat beide namen thans 
geheel verdwenen zijn. 

Huurkontrakt van 1517 
Het volgende huurkontrakt in het Oudmun-
ster-archief dateert van 1517. Jan Jacobsz 
huurt dan het deel dat eerder door Jacob 
Webbens gebruikt werd voor "17 
Vranckrijker scilde" plus vier kapoenen en 
twee ganzen. In de akte is sprake van "dat 
grote erf ende goet tot Egdam", en met de 
voorwaarde dat "Gerijt Webbens sijn hofste
de van mij Jan Jacobsz om een gouden 
gulden jaeriicx gebruyeken sail". Jan Ja
cobsz zal het "huys daer ick inne wone" 
winddicht en dakdicht houden, zoals meest
al in deze huurkontrakten wordt geconditio
neerd. Vermoed wordt dat Jan Jacobsz op 
Groot Egdom ging wonen en dat Gerrit 
Webbens een zoon van Dirk was die op het 
andere Egdom (nu Egdom het Eerste) 
mocht blijven wonen. Omdat Jan Jacobsz 
geen zegel heeft wordt de akte namens 
hem bezegeld door Theunis Willems, die 
toen op Klein Rumelaar woonde. 

Huisgeld belasting 
Er is een lijst van belastingplichtigen van het 
zgn. huisgeld bewaard uit 1525 (RAU, 
Staten, landsh., nr 374). Hierin komt te 
Woudenberg Jan Jacobsz voor, die wordt 
aangeslagen voor 2/3 huis en Gerrit Dirksz 
voor 1/2 huis. De eenheid "een heel huis" 
gold toen voor een behoorlijk (stads)huis en 
heel chique huizen telden voor twee of drie. 
In Woudenberg werden toen 27 mensen 
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voor "een heel huis" aangeslagen (waaron
der bovengenoemde Teunis Willemsz op 
Klein Rumelaar). Niemand was daar voor 
een dubbel of driedubbel huis aangesla
gen. 

Registratie Oudschildgeldbelasting 
Een andere belasting die in 1536 werd ge
registreerd was het Oudschildgeld op 
grondbezit. Er zijn lijsten bewaard uit 1536, 
1599 en van 1686 en later4. Het aardige is 
dat in de lijsten van 1686 en de latere tel
kens de inschrijvingen uit 1536 en 1599 
werden herhaald. Op die manier wist de be
lastinggaarder welk perceel land bedoeld 
werd, want er bestond natuurlijk nog geen 
kadaster. Voor het onderzoek zijn deze lijs
ten zeer waardevol, want ze vermelden ei
genaren en gebruikers. Onder Woudenberg 
komen in het Oudschildgeldregister twee 
verschillende percelen Egdom voor: "t 
Goed geheten EIJKDOM omtrent 15 mer
gen groot met broeck en veen, s'jaars om 
21 Oud Schild" (later genummerd als nr 
107: dit is Groot Egdom) en "Een erf groot 
omtrent 33 of 34 mergen lands, tsamen om 
25 Oud Schild" (later genummerd nr. 110, 
met vermelding "op Egdom": dit is Egdom 
het Eerste). Als eigenaar van beide erven 
worden "de Heeren van Oudmunster te 
Utrecht" vermeld, als gebruiker van nr. 110: 
Jan Jacobsz. De naam van de gebruiker 
van nr. 107 in 1536 is opengelaten. Gezien 
de voorwaarde in het huurkontrakt met Jan 
Jacobsz, wordt vermoed dat hij als een 
soort voogd voor Gerrit Dirksz was opgetre
den. Misschien was Jan met een dochter 
Webbens getrouwd. 

Huurkontrakten van 1545, 1572 en daarna 
In 1545 worden twee huurkontrakten opge
maakt. Een met Jan Jacobsz, voor 28 gou
den Vrankrijker schilden plus tien kapoenen 
en twee ganzen, het andere met Gerrit 
Dirksz voor 24 schilden, acht kapoenen en 
twee ganzen. 
Een akte uit 1572 maakt duidelijk dat er een 
perceel groot vijf en een halve morgen is af
gesplitst. Het wordt gehuurd door Evert 
Hendriksz voor 22 keizer Karels guldens en 
vier kapoenen. Dit blijkt de hofstede tegen

over Oudenhorst te zijn, dus afgesplitst van 
Egdom het Eerste. Inderdaad vinden wij 
later deze hofstede onder nr. 110 van het 
Oudschildgeldregister. In de akte staat niets 
over een vorige eigenaar. Vermoed wordt 
dat deze hofstede dus toen pas, rond 1572, 
is gebouwd. In 1581 laten de Heren van 
Oudmunster Evert Hendriksz gerechtelijk 
manen om het huurkontrakt te verlengen of 
te vertrekken. Evert geeft aan de gerechts
bode ten antwoord "dat hij bij de Heeren 
coemen soude". 

Er ontbreken kennelijk een aantal huurkon
trakten uit deze periode. Er is een akte uit 
1586, waarin twee Scherpenzelers verklaren 
van de Heren van Oudmunster gekocht te 
hebben enkele eiken en berkenbomen "sta-
ende op de hoffsteede van Adriaen Thonisz 
op Eckdam tot Waudenberch"; een akte van 
verhuur aan deze Adriaan Theunisz komt 
niet voor. 

Verhuur hofstede in 1588 
Maar in 1588 wordt deze hofstede "zoals 
Adriaen Jansz lest gebrückt heeft" gehuurd 
door Cornelis Theunisz dan nog wonende te 
Renswoude. Er is kennelijk enige verwarring 
over de patroniem (persoonsnaam, afgeleid 
van de naam van de vader) van Adriaan, 
maar het is wel dezelfde. Cornelis Theunisz 
tekent het kontrakt mede namens zijn zoon, 
gehuwd met een dochter van Adriaan 
Jansz. Dat blijkt later een Theunis Cornelisz 
te zijn. In het kontrakt worden ook de namen 
van de huurder van de wederhelft vermeld: 
Cornelis Jansz en van de vijf en een halve 
morgen Evert Hendriksz. Voorts wordt het 
gemeenschappelijk gebruik van het "broek-
veid" nader geregeld; dat is de strook land 
in het zuiden tot de grens met Leersum. 
Oorspronkelijk waren deze stroken land, 
ook van de naburige hofsteden Davelaar, 
Landaas etc. niet gecultiveerd, maar voor 
algemeen gebruik. Later werd aan elke hof
stede een eigen strook toegewezen (zie 
hierover ook Kroes2). Nu op Egdom het 
Eerste een tweede boerderij gebouwd was, 
moest dit geregeld worden. Cornelis 
Theunisz belooft dan ook dat hij Evert 
Hendriksz "rustelick en vredelick de bouwe-
ry van ontrent sestenhalven mergen lants 
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Kaart van Egdom uit 1601. Gesitueerd zijn drie boerderijen. Van links naar rechts zijn dit de 
boerderijen Egdom het Eerste (thans bewoond door Melis en Karel van Laar, Lambalgseweg 
9 en 13), Egdom het Tweede (thans bewoond door Evert van Egdom, Lambalgeseweg 18) en 
Klein Egdom (afgebroken in 1895 bij de aanleg van de spoorlijn Amersfoort-Kesteren). 

zal laten gebruycken, te weeten dat hij twee 
peerden int broeck zal mogen weyden, 
ende een zeecker tijt van jaer twee koeyen, 
ende oock plaggen zal mogen maeyen tot 
nootdruft van sijn lant uut dat voors. broeck, 
en dat hij oock de uutwech die hem de hee-
ren gewesen hebben, sal mogen gebruyc
ken". 

Oudschildgeldregister van 1599 
In 1599 is weer een nieuw Oudschildgeld
register gemaakt. Als gebruiker van Groot 
Egdom (nr. 107) staat nu: Cornelis Jansz; 
als gebruikers van nr. 110: Cornelis en Evert 
Hendricksz. Bij "Cornelis" is blijkbaar 
"Theunisz" weggevallen. In hetzelfde jaar is 
er blijkens een akte een geschil over het on
derhoud van de sloot tussen Egdom en 
Davelaar. Blijkbaar heeft Egdom deze sloot 
altijd alleen onderhouden en weigeren die 

van Davelaar daar "enig wederwerck" aan 
te doen. Er worden geen namen van de ge
bruikers van Egdom in dit stuk vermeld. 
De Heren van de Dom laten in 1601 een 
kaartboek van hun bezittingen maken. In dit 
schitterende boek, getekend door de land-
meter Jan Rutgersz van den Berch5, komt 
ook Egdom voor. De grenzen van de drie 
hofsteden komen grotendeels overeen met 
de opmetingen ten behoeve van het kadas
ter in 1832. In het bijschrift staat dat het eer
ste perceel (dit is Egdom het Eerste) "zon
der thalve heetvelt" ruim 46 morgen groot is 
en "nu ter tijt bij Tuenis Cornelisz ge-
bruyckt", en samen met het halve heetveld 
ruim 57 morgen. Hieraan is toegevoegd: 
"bruyckt nu Evert Gerritsz weduwe", dus in 
1601 of kort daarna is dit in andere handen 
gekomen. Het tweede perceel (Groot 
Egdom) is ruim 43 morgen zonder en 54 

281 



morgen met het halve heetveld 
en wordt gebruikt door Cornells 
Jansz. Het derde perceel is vijf 
morgen 428 roeden groot en 
wordt gebruikt door Evert 
Hendriksz; hier hoort geen 
heetveld bij. 

Lijst van Woudenbergers uit 
1614 
Uit 1614 beschikken wij weer 
over een lijst met bewoners van 
Woudenberg ten behoeve van 
de belastingaanslagen in quoti-
satie en consumptiegeld6. 
Onder het kopje: "Den Brenck" 
vinden wij hier achtereenvol
gens een Willem Cornelissen, 
Goort Gerritsen, Gerrit Evert-
sen, Gerrit Dirricksen en Bart 
Gerritsen. Een Willem Cornelis
sen komt voor in het trouwboek 
van Scherpenzeel. Op 8 okto
ber 1613 trouwt daar een jon
geman van die naam, "van 
Endom". met ene Aicken Jacob 
Goerthens-dochter, een jon-
gedochter van Renswoude. 
Willem zal wel een zoon van 
Cornells Jansz op Groot Egdom geweest 
zijn. De tweede naam, Goort Gerritsen, komt 
voor in een akte uit 1623, waarin Cornells 
Thijsz wonende tot Woudenberch van de 
Heren van Oudmunster koopt "het heghout 
so van eycken, essen als bereken, mitsg
aders noch eenige opgaende elssen bomen 
staende opt erf gelegen op Egdam, twelck 
Goort Gerritsz is gebruyekende, ende mede 
ten deele opt erf aldaer dat Jan Meertensz 
in huyre hout". De derde man, Gerrit 
Evertsz, is pachter van Davelaar. Hij is ge
tuige in het bovengenoemde verhoor in 
1599 over het onderhoud van de sloot tus
sen Egdom en Davelaar. De andere twee 
namen konden niet worden geïdentificeerd. 

Overdracht huur aan Gerrit Jansz in 1626 
In 1626 wordt de zaak weer overzichtelijk. 
Gerrit Jansz, zoon van Jan Willemsz, huurt 
dan de hofstede van vijf en een halve mor
gen van de Heren van Oudmunster, na 

Situatietekening uit 1624 van de boerderij Egdom het 
Tweede, Lambalgseweg 18, thans bewoond door Evert van 
Egdom. 

overgift door Klaas Evertsz. De laatste was 
vast een zoon van Evert Hendriksz, die na 
de dood van zijn vader op de boerderij ge
bleven was, maar daar niet kon of wilde blij
ven. Gerrit moet 25 gulden plus vijf kapoe
nen betalen. In 1630 wordt de huur met 
zeven jaren verlengd, nu voor 26 gulden 
met vijf kapoenen. In 1630 worden weer 
bomen gekocht van de hofstede op Egdam 
"gebruyekt wordende door Jan Meertensz", 
dus die zit nog op Groot Egdom en in 1632 
koopt Gerrit Theunisz bomen van het erf ge
bruikt door Willem Gerritsz, dus op Egdom 
het Eerste. Omstreeks deze tijd moet ene 
Beernt Anthonisz Groot Egdom hebben 
overgenomen van Jan Meertensz. Een huur-
akte ontbreekt, maar er is wel een ongeda
teerde brief van Beernt aan de Heren van 
Oudmunster, waarin hij mededeelt dat hij nu 
"den tijdt van omtrent een jaer heeft ge-
troent op Eckdam, ende alsoo dat hij een 
onge-sont man is namentlick int hooft zeer 
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is gequelt met groote pijn en duiselicheit". 
Hij wil ruilen met ene Willem Morren die nu 
een "eygen cleyn steetgen" bezit en die ook 
kinderen en volk heeft om het goed te be
drijven, "meerder als Beernt Thonisz want 
die sijn sijn kinderen afgestorven". Dat ge
beurt. Er is een huurakte uit 1635 waarin 
Willem Morren Groot Egdom huurt voor 175 
gulden per jaar. In het archief van 
Oudmunster bevindt zich ook de huurakte 
van Willem Gerritsz, voor 150 gulden plus 
20 kapoenen, een mud boekweit en twee 
ganzen. Deze akte is gedateerd 9 apri 
1636, maar de huur is in 1631 ingegaan. 

Beraadslaging over toekomst van Egdom 
in 1635 
Op 25 augustus 1635 komen de Kapittel
heren speciaal bijeen om over de toekomst 
van Egdom te beraadslagen. Zij overwegen 
dat de landen van Egdom "den Capittele 
heel verre van de hand leggen" en dat ze in 
de loop van meer dan 100 jaar "nyet en sijn 
ende alsnoch nyet en worden verbetert, ne-
maer verärgert, doordien het de Capittel-
heren costelick ende ongelegen valt gesta-
dich opsicht daerover te houden, twelck by 
een particulier beter ende prouffijtelicker 
can geschieden". En daarom gaan ze in op 
het voorstel van David Godin, drost van 
Hagesteyn, om geheel Egdom aan hem te 
verhuren voor twee maal vier maal negen 
jaren voor 376 gulden per jaar plus 45 ka
poenen, twee mudden boekweit en vier 
ganzen. Dat was dus geen slechte zaak 
voor het Kapittel. Het ontving meer als tevo
ren van de drie pachters en bovendien 
waren ze af van het noodzakelijk onderhoud 
aan de twee oude boerderijen. Geen won
der dat David Godin al in 1639 geschrokken 
terugkomt bij het Kapittel met het verzoek 
hem van de huur te ontslaan. Hij heeft in 
1639 al voor 142 gulden aan onkosten 
gehad blijkens een bijgevoegde specificatie 
(waaronder de kosten voor "huere van een 
peert om naer Eckdam te rijden" en "onder
wegen met het peert verteert") en waar
schijnlijk ontdekt dat er zo niets aan het 
goed viel te verdienen. Het Kapittel verklaart 
"wel genegen te sijn tot accomodatie van 
de Heer Godin" mits dat hij suffisante huys-

lieden zou produceren die de verschillende 
huren zouden overnemen om "sodoende de 
heeren deecken en capittele buyten schade 
te houden". 

Overdracht huur aan Willem Gerritz in 
1639 
Godin zorgt dan voor een nieuwe akte van 
verhuur van Egdom het Eerste door Willem 
Gerritsz (dd. 8 juni 1639), waarin tevens ver
meld wordt dat de hofstede met de vijf en 
halve morgen gehuurd is door Gerrit Jansz, 
de vader van Willem Gerritsz. Groot Egdom 
geeft meer kopzorg. Willem Morren heeft de 
pacht niet op tijd betaald; zijn vee etc. wordt 
in beslag genomen. Onmiddellijk komt Lu-
man Woutersz protesteren. Men heeft ook 
zijn 50 schapen in beslag genomen die op 
de door hem van Willem Morren gehuurde 
weide liepen. Er blijken nog meer crediteu
ren te zijn. Frans van Triest, de schout van 
Woudenberg, schrijft een allervriendelijkst 
briefje aan Godin waarin hij mededeelt dat 
Willem Morren hem in totaal 269 gulden 
schuldig is aan allerlei belastingen over de 
afgelopen jaren. "En hiermee Edele, Erent-
feste, Wijze, Voorzienige en Zeer Discrete 
Heer wil ik Uedele en deszelfs lieve huys-
vrouw en gansche familie in de protectie 
van God Almachtig aanbevelen, Uw dienst
willige vrund Frans van Triest". Vier weken 
later stuurt Frans nogmaals een brief, want 
hij heeft nog niets gehoord. Hij eindigt nu 
met de bede dat God "de gansche familie 
in lange godtsalige gesontheit believe te 
sparen", maar wil intussen wel graag geld 
zien. Inmiddels heeft Godin het erf aan Mor 
Jansz verhuurd, wonende te Renswoude, 
weer voor 175 gulden plus 20 kapoenen, 
een mud boekweit en twee ganzen per jaar. 
Godin zorgt nog voor een huurakte voor de 
kleine hofstede met vijf en een halve mor
gen. Op 7 december 1639 tekent ene Jan 
Jacobsz daarvoor. Deze boerderij wordt nu 
"Cleyn Egdom" genoemd. 

Hoge kosten reparatie hofstede Egdom in 
1642 
Willem Gerritsz op Egdom het Eerste klaagt 
dat hij hoge kosten heeft moeten maken om 
zijn hofstede te repareren en verzoekt kor-
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ting op de pacht. Het Kapittel besluit op 7 
maart 1642 enkele heren naar Woudenberg 
te sturen om de zaak in ogenschouw te 
nemen en te rapporteren. Dat leidt ertoe dat 
op 26 november 1642 deze boerderij aan 
een ander verhuurd wordt, namelijk Seger 
Hermansz. De pachtprijs blijft 150 gulden 
plus de toepacht. Kort daarop heeft dezelf
de Seger Hermansz ook Klein Egdom ge
huurd, mogelijk omdat Egdom het Eerste 
nog onbewoonbaar was. In 1642 vernieuwt 
ook Mor Jansz de huur voor Groot Egdom. 
In 1645 schrijft Mor Jansz aan het Kapittel 
dat "d'huysinghe daer hij in woonende is, 
door het groote onweer achter is ingevallen, 
sulcx dat d'selve huysinghe onwoonbaar 
is". Het Kapittel stuurt weer een paar heren 
om "oculaire inspectie te nemen ende de 
reparatie van de vervallen huysinghe tot 
meeste profijtte van desen capittele aan te 
besteden". 

Plannen tot verkoop Groot Egdom in 
1646 
Het Kapittel besluit om het gehele goed te 
verkopen. In 1646 worden de condities voor 
openbare verkoop opgesteld maar het zal 
nog 6 jaar duren voor de zaak in kannen en 
kruiken is. Er zijn moeilijkheden met Mor 
Jansz op Groot Egdom. De kwestie is niet 
geheel duidelijk. Ene Gerrit Woutersz heeft 
de boedel "gecomen uyt het sterfhuys van 
Mor Jansz in sijn leeven gewoond hebbend 
op Egdam" geregeld en ontvangt daarvoor 
30 gulden van het Kapittel. Maar in 1653 
heeft Mor Jansz nog bomen van Egdom 
verkocht en als het Kapittel hem eind 1653 
een bevel stuurt om Egdom te ontruimen, 
tekent hij persoonlijk voor ontvangst. 
Mogelijk is dat "sterfhuis" dus van zijn 
vrouw. De aktie tot verkoop gaat door. Het 
Kapittel laat op 17 mei 1651 nog drie huur-
kontrakten ondertekenen, alle drie ingaande 
1 januari 1647 en zeven jaren geldend: door 
Mor Jansz voor Groot Egdom en door Seger 
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Handtekeningen onder het koopcontract van 1653. 
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Hermansz voor Egdom het Eerste en voor 
Klein Egdom. 

Verkoop Egdom in 1653 
Dan zijn uiteindelijk kopers gevonden. Op 
12 november 1653 wordt geheel Egdom 
verkocht aan Gerrit Hermansz wonende te 
Woudenberg en Cornelis Adriaensz wonen
de onder Leusden. De verkoopprijs is 
14000 gulden of 35 maal de oude pacht. 
Mor Jansz krijgt de aanmaning om per 22 
februari 1654 het land en per 1 mei 1654 
het huis Groot Egdom te ontruimen. 
Het blijkt dat de beide eigenaren het bezit al 
weer snel hebben gedeeld. Gerrit Her
mansz krijgt de boerderij Groot Egdom. 

Verkoop beschreven voor Schout en 
Schepenen 
De verkoop van Groot Egdom werd be
schreven voor Schout en Schepenen van 
Woudenberg. 
"Voor Simon van Weerden-burgh, schout, 
en Gerrit Henricks en Evert Gijsberts, 

Schepenen, komen Sander van Wolfswinc-
kel en Aert Hendricksen van Geitenbeek als 
gemachtigden van de Heeren van Oud-
munster. Zij verklaren de verkoop aan Gerrit 
Hermansz van de landerijen enz. gelegen 
op Egdom, laatst gebruikt door Mor Jansz, 
daar ten oosten den Heere de Gruyter van 
het erf Groot Lambalgen en den Heere 
Gijsels met het erf Oudenhorst, ten zuiden 
den Heeren van den Dom te Utrecht, ten 
westen de Heer Vrienburg met het erf Groot 
Davelaar en ten noorden 't ander erf 
Egdom, laatst gebruikt bij Seger Hermans, 
naastgeland en gelegen zijn acte van 30 
martii ouden stijl, 165611)". 
Een nieuwe fase in de geschiedenis van 
Egdom kan beginnen. 

Het geslacht "Van Egdom" op Groot Egdom 

Het nageslacht van Gerrit Hermansz woont 
er nu nog en we willen deze families de 
eeuwen door volgen tot heden. Maar we 
doen eerst een stap terug. Op 22 december 
1653 verklaren twee klompenmakers te 
Woudenberg dat zij nog recht hebben op 
enkele bomen van Egdom (ook in archief 
Oudmunster nr. 1410). Zij doen dat op ver
zoek van Gerrit Hermansz "woonachtich in 
de Gynkelsche weyde". Op 24 maart 1618 
is te Scherpenzeel getrouwd "Geret 
Hermesen jongman van de Ginckelsche we-
ijde". Dat moet onze Gerrit geweest zijn. 
Voorts vinden wij in het Oudschildgeldre-
gister van Woudenberg4 dat in 1599 ene 
Härmen Gerritsz pachter was van "11 mer
gen saatlants en 14 mergen plaghvelts" (dat 
blijkt later de boerderij de Grote Lage 
Weide te omvatten) en bovendien komt in 
de enige belastinglijst van Woudenberg uit 
deze jaren (het consumptie-geld van 16146) 

als een van de twee bewoners "in de 
Ginckelsche weyde" voor: Hermen Gerrit
sen. Dat was waarschijnlijk zijn vader. 

Broers en zusters van Gerrit Hermesen 
Er zijn verschillende broers en zusters van 
onze Gerrit bekend. Een Rutger Hermensz 
woont op een grote boerderij in de Ginkel 
onder Leersum en wordt stamvader van een 
familie "van Ginkel" en een familie "van 
Kolfschoten". Er is een zuster Imtgen (of 
Jutgen?) die in 1613 te Scherpenzeel met 
Arris Theunisz van Overeem trouwt. Zij her
trouwt Thijs Claassen. Hun zoon Cornelis 
Thijsz koopt in 1697 Arderoort (later de 
Melm) onder Renswoude en wordt een der 
voorvaders van het geslacht Wolleswinkel 
en Wolswinkel. Er is een jongere broer Jan 
Thijsz, wiens weduwe Jacobje Huygen in 
1675 op de Grote Lage Weide woont. 
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