
Egdom het eerste 

Cornells Adrianuss dan wel Cornells 
Arrisz 
De andere helft van Egdom werd in 1653 
van Oudmunster gekocht door "Cornells 
Adrianuss", toen "wonend onder Leusden". 
Hij ondertekent zelf met "Cornelisz Aresz". 
Wij mogen wel aannemen dat de Heren van 
Oudmunster de nette vorm "Adriaan" heb
ben gebruikt voor wie in Woudenberg ge
woon Arris of Erris (beide schrijfwijzen wor
den gebruikt) heette. In de doopboeken van 
Scherpenzeel komt een "Cornells Arrisz" 
voor, als vader van Jan, gedoopt 21 novem
ber 1647. Deze Cornells woont dan op Klein 
Lambalgen onder Woudenberg. De naam 
van de moeder is niet vermeld. Onze 
Cornells had inderdaad een zoon Jan, dus 
wij nemen maar aan dat hij in 1647 op Klein 
Lambalgen woonde. Later verhuisde hij 
naar Leusden tot hij de kans had om samen 
met Gerrit Hermansz Egdom te kopen en 
daarna Egdom het Eerste betrok. 

De boerderij van Rutger Hermansz 
Achter de zuidgrens van Egdom lag toen, in 
de Ginkel onder het gerecht Zuilesteijn, de 
grote boerderij van Rutger Hermansz, een 
broer van Gerrit Hermansz. Zijn kinderen 
waren ongeveer even oud als die van 
Cornelis Arrisz. Bij het huwelijk in 1667 van 
Thijs, de toen 21-jarige zoon van Rutger, 
zullen de drie zoons van Cornelis wel heb
ben meegefeest. En ze hebben ook meege-
rouwd toen Thijs al in 1668 of 1669 werd be
graven, nalatende zijn jonge weduwe 
Willempje Jansdochter van Davelaar met 
het pasgeboren zoontje Jan. Het past dan 
ook wel dat in december 1669 Jan 
Cornelisz van Egdom trouwt met de wedu
we van Thijs Rutgersz van Ginkel. Op 
Egdom het Eerste blijven dan de twee an
dere zonen van Cornelis Arrisz, genaamd 
Arris en Roelof bij hun vader. De archieven 
onthullen niet of er ook dochters waren. De 
lijst van bewoners van Woudenberg in 1675 
vermeldt "Aris Cornelisz, een bouwman, met 
zijn vrouw". Vader is dan dus overleden. 

Arris is in maart 1675 getrouwd met Truytje 
Rijks van de Vliert. 

Het gezin Cornelis Arrisz 
B-I. Cornelis Arrisz, begraven te Scherpen
zeel op 15-10-1673, getrouwd met Evertje 
Cornelis. Lidmaten te Scherpenzeel. Zoons 
Jan en Gerrit geven een bijdrage voor een 
kroon in de kerk van Scherpenzeel. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Arris, gedoopt te Scherpenzeel op 21-11-
1647 (op Klein Lambalgen), volgt B-lla 
2. Roelof, volgt B-llb. (zie bij Egdom bij 't 
Hek). 
3. Jan, volgt B-llc. (zie bij Het Broekhuisje). 
4. Gerrit, waarschijnlijk overleden kort na 
1669. 

Verschillende inschrijvingen in het Oud-
schildregister 
Verschillende inschrijvingen in het Oud-
schildregister onder nummer 110 maken 
duidelijk wat er met het eigendom gebeurd 
is. "Cleyn Egdom", het boerderijtje met de 
vijf en en een half morgen naast Ouden-
horst, is tussen 1653 en 1675 verkocht aan 
Theunis Jordensz (van 't Broek), waarschijn
lijk toen al met meer land dan bij het oude 
boerderijtje had behoord. Zie hierover ver
der het hoofdstuk "Klein Egdom". Het va
derlijk bezit is tussen de drie broers ge
scheiden. Jan Cornelisz van Egdom behield 
een stukje in de uiterste zuidpunt, grenzend 
aan zijn hofstede aan de Ginkel. Veel later is 
op dit stukje een huisje gebouwd dat toen 
het Broekhuisje genoemd werd. Zie daar
voor het hoofdstuk "Broekhuisje". Roelof 
Cornelisz van Egdom kreeg een deel aan 
de oostkant. Hij bouwde daarop omstreeks 
1700 een boerderij, die in het hoofdstuk 
"Egdom bij het Hek" behandeld wordt. Arris 
Cornelisz van Egdom bleef wonen op 
Egdom het Eerste en wordt hieronder ver
der besproken. Inmiddels is ook duidelijk 
dat alle drie de jongens zich "Van Egdom" 
noemden. Deze tweede tak wordt in de ge-
nealogiën met een B- aangegeven. 
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Het gezin Erris (Arris) Cornelisz van 
Egdom 
B-lla, Erris (Arris) Cornelisz van Egdom, 
overleden voor 1722, getrouwd voor de eer
ste keer te Renswoude op 21-3-1675 (atte
statie van Scherpenzeel) met Truitje Rijksen 
van de Vliert, geboren te Renswoude in 
1650, begraven te Scherpenzeel op 19-2-
1683, getrouwd voor de tweede keer te 
Doorn op 26-10-1684. 
Uit het eerste huwelijk zijn geboren: 
1. Cnelis, gedoopt te Scherpenzeel op 9-12-
1675. 
2. Evertje, gedoopt te Scherpenzeel op 21-
10-1677, getrouwd te Amerongen op 21-10-
1708 met Gysbert Roelofs. 
3. Rijk, gedoopt te Scherpenzeel op 25-4-
1680. 
4. Rijkje, gedoopt te Scherpenzeel op 20-8-
1682 
Uit het tweede huwelijk zijn geboren: 
5. Teunisje, gedoopt te Scherpenzeel op 1-
5-1687. 
6. Cornells, gedoopt te Scherpenzeel op 12-
8-1688. 
7. Truitje, gedoopt te Scherpenzeel op 12-
10-1690, getrouwd te Woudenberg op 6-12-
1722 met Jan Hendriksz, jongeman van 
Lunte ren. 
8. Geertje, gedoopt te Scherpenzeel op 23-
7-1693, getrouwd te Woudenberg op 14-10-
1725 met Jacob Cornelisz (van Vlastuin), 
weduwnaar van Gerritje Sanders. 

Als Truytje in 1683 overlijdt hebben Erris en 
Truytje vier kinderen. Het volgend jaar her
trouwt Erris met Hendrikje Cornelisdochter, 
een meisje uit Doorn. Er komen nog vier kin
deren. 
De zetting voor het haardstedengeld uit 
16935 geeft een idee van de grootte van de 
boerderij op Egdom het Eerste. Er wordt 
voor drie stookplaatsen belasting betaald 
en dat is riant voor die tijd. De gezamenlijke 
kinderen van Comelis Errissen worden hier 
nog als eigenaars vermeld. De scheiding 
heeft blijkbaar nog niet plaatsgehad. In 
1707 krijgen zij "octrooy" (toestemming) om 
een testament te maken. Het testament zal 
wel zijn gemaakt, maar is niet gevonden. 
Wel bewaard is de notariële akte waarin 

Hendrikje Comelis, weduwe van Erris 
Cornelisz de hofstede door haar bewoond 
verhuurt aan Hannis Hendriksz van 
Nieuwenhuyzen, die gaat trouwen met haar 
jongste dochter Geertje (RAU-nr. 
WO001a001, dd. 16 oct 1722). Hendrikje 
Corneiis met haar getrouwde dochters 
Truitje en Geertje nemen een hypotheek op 
Egdom van 600 Caroli guldens à 4% 
(Dorpsger 2346, dd. 18 april 1726). In deze 
akte wordt de boerderij omschreven als be
lend oostwaarts door Comelis Roelofsz (dat 
is Egdom aan het Hek), westwaarts door 
Gerrit de Kruyf (dat is Groot Davelaar), zuid
waarts door 'Gerrit Jansz op Groot Egdom" 
en noordwaarts door de erfgenamen van 
Jan Evertsz op de Beek (dat is Davelaar). 
Kort daarna wordt de boedel gescheiden. 
Dochter Evertje en haar man krijgen 200 
gulden en Hendrikje met haar twee doch
ters behouden het onroerend goed (dd. 4 
nov 1726, geregistreerd in 1738, Dorpsger 
2346, fol. 173). 

Hannes Hendriksz op Egdom 
In de zetting van het familiegeld uit 1730 
staat "Hannis Hendriksz op Egdom". Zijn 
achtergrond is niet duidelijk geworden. In 
bovengenoemde akte van verhuur van okto
ber 1722 heet hij Hannes Hendriksz van 
Nieuwenhuizen, bij zijn huwelijk en bij het 
dopen van de kinderen te Woudenberg in 
1723 en 1724 alleen Hannes Hendriksz. In 
1732 nemen zij hypotheek op Egdom: hij 
heet nu Hannes Hendriksz Kleijer (Dorpsger 
2346, dd. 16 mei 1732). En als in 1738 
Egdom wordt verkocht, noemt hij zich ook 
Hannes Hendriksz Kleijer. Er is geen relatie 
met de familie Kleijer, noch met de hofstede 
Nieuwenhuizen gevonden. 

Verkoop van het land gelegen op Egdom 
De verkoop in 1738 is geregistreerd in 
Dorpsger 2346 (fol. 174v). Koper van de 
"hofstede met 20 morgen lands gelegen op 
Egdom" is "Jan Rijksen. De gezinssamen
stelling wordt vermeld onder C1 bij Egdom 
bij het hek, wonende op Voskuijlen, bij zijn 
moeder de weduwe Rijk Gerritsz. De nieuwe 
eigenaar wordt belast met een jaarlijkse uit
kering van 30 gulden aan Hendrikje Cor-
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nelis en moet bovendien een oude verplich
ting rustend op deze hofstede overnemen: 
een haive schepel rogge aan de pastorie en 
een halve schepel boekweit aan "de coste-
rye" te Scherpenzeel. De koper is een zoon 
van Rijk Gerritsz, de stiefzoon van Roelof 
Cornelisz van Egdom, die eigenaar was van 
Egdom bij t Hek. Hij was dus een halve ach
terneef van Hannes en Truytje. De weduwe 
van Rijk Gerritsz woonde al jaren met de 
kinderen op een gepachte boerderij op 
Voskuijlen. Bij de koop is Jan in de dertig en 
nog ongetrouwd. In de lijst van huisgezin
nen van 1748 staat hij als Jan Rijksen en 
zuster, boer met ruim 20 morgen onder zijn 
beheer, en met twee inwonende knechts en 
een meid. Die zuster zal wel Maria geweest 
zijn. Zij is later peettante van zijn kinderen 
en overlijdt in 1757. Jan trouwt in 1749 als 
"Jan Rijksen van Egdom" met Maria 
Errisdochter van Ekeris. 

Het gezin Jan Rijksz van Egdom 
C-ll. Jan Rijksz van Egdom, getrouwd te 
Woudenberg op 26-1-1749 met Maria Erris 
van Ekeris. Zij hertrouwt te Woudenberg op 
10-11-1771 met Willem Jacobsz Verbeek 
(van Beek). 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Erris, gedoopt te Woudenberg op 26-10-
1749, jong overleden. 
2. Erris, gedoopt te Woudenberg op 17-1-
1751, overleden op Klein Egdom op 23-7-
1830, getrouwd te Scherpenzeel op 10-3-
1793 met Jannetje Wouters van Sniddelaar. 
Koopt Klein Egdom (Dorpsger 2350, dd. 15-
1-1807). 
3. Martie, gedoopt te Woudenberg op 26-
12-1753, getrouwd te Woudenberg op 25-
10-1778 met Cornells Jansz van Wittenberg. 
4. Rijk, gedoopt te Woudenberg op 14-12-
1755, voor de eerste keer getrouwd te 
Woudenberg op 9-8-1789 met Gijsbertje 
Veenendaal weduwe van Klaas van 
Barneveld, getrouwd voor de tweede keer 
te Leusden op 9-12-1808 met Maria van 
Maarn. 
5. Cornelia, gedoopt te Woudenberg op 22-
1-1758, getrouwd te Scherpenzeel op 27-2-
1785 met Tijs Roelofsz van Wolfswinkel. 
6. Gerrit, gedoopt te Woudenberg op 17-2-

1760, volgt C-lll 
7. Matthijs, gedoopt te Woudenberg op 5-9-
1762, jong overleden. 
8. Maria, gedoopt te Woudenberg op 29-4-
1764, getrouwd met Jan Meessen. 
9. Tijs, gedoopt te Woudenberg op 27-7-
1766, overleden voor 1797. 
10. Jantje, gedoopt te Woudenberg op 20-
12-1767, begraven te Woudenberg op 15-6-
1789. 

Op 3 januari 1771 wordt in Woudenberg 
een Jan Ricksen van Egdom begraven, 
maar dat kan ook zijn gelijknamige broer 
zijn. In ieder geval hertrouwt Maria van 
Ekeris in dat jaar met Willem Jacobsz 
Verbeek. Deze lost kort daarop de hypo
theek uit 1726 af, zoals uit een aantekening 
in margine in het gerechtsboek blijkt. Het 
Oudschildgeldregister van 1775 vermeldt 
dat nu Willem Verbeek "als getrout hebbend 
de weduwe van Jan Rijksz op Egdom" eige
naar en gebruiker is. In de bewonerslijst van 
1783 staat hij als boer met 18 morgen land 
en met zes volwassen mensen in huis geno
teerd. 

Overdracht Egdom op Gerrit Jansz van 
Egdom 
In 1797 trouwt zoon Gerrit en dan gaan 
Willem Verbeek en zijn vrouw naar de Treek, 
waar notaris Am. van Geijtenbeek toen 
woonde, om hun testament te maken (RAU-
nr. WO002a002, dd. 3 april 1797). Hij be
noemt de bij hem inwonende Gerrit Jansz 
van Egdom tot zijn universeel erfgenaam. Zij 
benoemt haar zes kinderen tot erfgenaam 
op voorwaarde dat Erris, Rijk, Marrigje, 
Cornelia en Maria de boerderij aan Gerrit 
laten waarvoor hij hen elk 200 gulden zal 
moeten uitkeren. Dat is wel niet zoveel maar 
Maria van Ekeris vindt dat Gerrit "voor zijn 
getrouwe vlijt en behartigende de bouw en 
de boerderij zeedert lange aan deesen boe
del beweesen, uyt dien hoofde meerder toe 
te koomen". In 1805 woont de "weduwe van 
Willem Verbeek, boerin" nog hier. Op 25 
september 1807 wordt zij begraven. Op 14 
augustus 1808 verklaren Rijk van Egdom, 
Erris van Egdom, Maria van Egdom ge
trouwd met Jan Meessen, Cornelia van 
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Egdom getrouwd met Tijs van Wolfswinkel 
en Merritje van Egdom getrouwd met 
Cornells van Wittenberg voor het gerecht 
(Dorpsger 2350) dat zij van hun broer Gerrit 
Jansz van Egdom "wonend op de hofstede 
de Brinkant te Woudenberg", ontvangen 
hebben elk 400 gulden, "volgens accoord 
vermeerderd met de andere helft". 
De belastinglijst van 1808 vermeldt hier in
derdaad Gerrit van Egdom bouwman. 
Swaantje Hendriksen werkt bij hem als 
dienstmeid en moet 10 stuivers aan die be
lasting bijdragen. De boerderij heeft nu het 
huisnummer 156 gekregen, maar dat wordt 
in 1810 al gewijzigd in nummer 163. Dit blijft 
voorlopig het Woudenbergse huisnummer. 
In 1830 wonen Gerrit en Wijntje er nog; 
Teuntje Moesbergen, een zesjarige klein
dochter, woont bij hen in. Uit de eerste ka-
dasterlijst van 1832 blijkt Gerrit eigenaar 
van het huis op sectie D nr 197. 

Het gezin Gerrit Jansz van Egdom 
C-lll. Gerrit Jansz van Egdom, gedoopt te 
Woudenberg op 17-2-1760, getrouwd te 
Woudenberg op 19-3-1797 met Wijntje 
Claas van Barneveld. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Jan, gedoopt te 
Woudenberg op 30-
7-1797, getrouwd te 
Woudenberg op 20-
7-1821 met Jantje 
Moesbergen. 
2. Klaas, gedoopt te 
Woudenberg op 31-
3-1799. 
3. Maria, gedoopt te 
Woudenberg op 16-
1-1803. 
4. Gijsje, gedoopt te 
Woudenberg op 15-
12-1805. 
5. Janna, gedoopt te 
Woudenberg op 3-
12-1809. 
6. Willem, geboren 
te Woudenberg op 
14-8-1813. 

Nakomelingen van Melis van Laar 
In 1844 is de boerderij door de erven van 
Gerrit verkocht aan Gerrit Berkhof. Deze 
verkoopt hem op 6 mei 1864 voor ƒ 9000,-
aan Jacob Wolfswinkel11. Jacob koopt er in 
1865 nog zeven ha weiland en bosgrond op 
Davelaar bij en hij koopt in 1866 de tienden 
voor het tiendblok "Egdom het eerste" af 
van het Kroondomein voor ƒ 3311,24; in dit 
laatste stuk heet hij overigens "Jacob 
Wolswinkel". Dan verkoopt hij twee ha in pu
blieke veiling in 1872 aan Tijmen Steenbeek 
en draagt de rest op 1 februari 1873 voor 
ƒ 11.000,- over aan Melis van Laar. Nu heet 
de verkoper "Jacob Wolfswinkel zich ook 
noemende Wolswinkel". Bij deze laatste ver
kopen is ook een duidelijke kadastrale teke
ning van het erf gemaakt11. Melis van Laar 
moet een stukje van 77 are en 65 centiare in 
1882 aan de Staatsspoorweg verkopen. Hij 
krijgt er ƒ 2825,76 voor. 
Thans wonen er nog nakomelingen van 
Melis van Laar op Egdom het Eerste. 

Boerderij Egdom het Eerste, bewoond door K. van Laar, Lambalg-
seweg 13. Foto uit 1969. 
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