
Het broekhuisje 

De kaart van Gerrit Jacobsz 
In 1712 heeft Gerrit Jacobsz van Blotenburg 
een fraaie kaart laten tekenen van zijn bezit
tingen in de heerlijkheid Zuilestein, Leersum 
en Ginkel (RAU, Leersum nr 2167). Daarop 
zijn ook de andere eigenaren van ianderijen 
in deze heerlijkheid aangetekend. De erfge
namen van "Jan Cornelisz Eghdam Zal." 
komen voor met ongeveer 40 morgen rond 
de boerderij aan de Haarweg bij de 
Zandschulp. Bovendien zijn aan de noord
grens ook eigenaren van de aangrenzende 
landerijen vermeld. Wij lezen daar achter
eenvolgens van oost naar west: "de Heer 
Gallius naestgeland" (dat is Andries Gallus 
eigenaar van Oudenhorst), "Jan Cornelisz 
Eghdams erfgenaemen aengeland", "Gerrit 
Jansen cum suis aengeland" (dat zijn de 
twee stukken van Egdom) en "Gerrit de 
Kruyf aengeland" (dat is de zuidpunt van 
Davelaar). Zo weten wij dat Jan Cornelisz 
van Egdom een strookje land bezat tussen 
Groot Egdom en Oudenhorst. Dat moet hij 
hebben verworven bij de scheiding met zijn 
broers. 

Hun nalatenschap wordt in 1727 geschei
den (WO001a001, dd. 13 sept 1727): "Jan 
Thijsz van Ginkel ter eenre en Peter 
Aalbertsz getrouwd met Grietje Jans ter an
dere, te kennen gevende dat zijn overleden 
Jan Cornelisz van Egdom en Willempje 
Jans, des Comparanten stiefvader, vader 
en moeder respectieve, nalatende ab inte
state den eersten Comparant 1/4 part en 
den tweede 3/4 part" scheiden de boedel. 
Deze Grietje is blijkbaar de enige overleven
de dochter van Jan Cornelisz zelf. De hof
stede valt toe aan Jan Thijsz van Ginkel, 
plus nog "drie morgen in t broek", thans ge
bruikt door Thijs Jansz van Kolfschoten". 
Dat laatste is waarschijnlijk het stukje 
Egdom. In het Oudschildgeldregister wordt 
dit stukje niet vermeld en er staat ook geen 
huis op. 
De verdere geschiedenis kon niet worden 
nagegaan. Mogelijk heeft Jan Thijsz, die 
ook nog grote bezittingen in Slappendel en 

op de Wetering had geërfd, dit stukje snel 
verkocht. 

Het gezin Jan Cornelisz van Egdom 
B-llc. (Zie Egdom het eerste) Jan Cornelisz 
van Egdom, getrouwd te Scherpenzeel op 
26-12-1669 met Willempje Jans van 
Davelaar, weduwe van Tijs Rutgersz van 
Ginkel. Zij heeft dan al een zoon Jan Thijsz 
van Ginkel. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Evertje, gedoopt te Scherpenzeel op 21-
5-1674. 
2. Cnelis, gedoopt te Scherpenzeel op 11-
11-1677. 
3. Grietje, gedoopt te Scherpenzeel op 8-3-
1680, getrouwd met Peter Aalbertsz. 

In 1791 wordt bij de verkoop van Klein 
Oudenhorst (RAU nr. WO002a002, d. 16 
nov 1791) als westelijke belending ge
noemd: "het huisje van de weduwe Sander 
Jacobsz Verbeek". En in de bewonerslijst 
van 1783 komt voor, vlak na de bewoner 
van klein Oudenhorst: "het huisje van 
Sander Verbeek, daghuurder". Sander is 
kennelijk een broer van Willem Jacobsz 
Verbeek op Egdom het Eerste. Op 18 au
gustus 1754 werd in Leersum het kind Maria 
gedoopt, dochter van Sander Japikse 
Verbeek en Stijntje Fransen Vliert. Op 1 de
cember 1780 trouwden aldaar Jacob 
Breunisse van Essen en Maria Sanderse 
"Verbroek" en in 1812 blijkt Jacob van 
Essen, wagenmaker, eigenaar van dit huisje 
(huisnummer 139). Daarmee zijn wij weer 
thuis. Er is hier dus (kort ?) voor 1783 een 
huisje gebouwd voor Sander Verbeek. 
Mogelijk hebben de eigenaars van Egdom 
het Eerste het stukje land destijds zelf terug
gekocht en heeft Willem er voor zijn broer 
een huisje op gebouwd. 
Jacob van Essen woonde zelf in 
Scherpenzeel. Hij verhuurde het huisje aan 
Roelof Gerritsz van Egdom. Om te begrijpen 
waar die in de verschillende families "van 
Egdom" thuishoort, moeten wij even terug 
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naar Egdom bij 't Hek. Wij zagen daar dat 
Cornelis Roeien de zoon van Roelof 
Cornelisz van Egdom in 1725 vertrok naar 
Rumelaar, dat hij van zijn schoonvader had 
geërfd. In 1748 kocht hij Groot Bruinhorst 
van Elizabeth de Buining en haar echtge
noot en ging daar wonen. 

Het gezin Cornelis Roeien 
B-Hl Cornelis Roeien, gedoopt te 
Scherpenzeel op 6-7-1690, zoon van Roelof 
Cornelisz van Egdom en Geertje Rijks van 
de Vliert, getrouwd te Woudenberg op 1-3-
1716 met Evertje Helmerts van Overeem. 
Woont op Rumelaar (huisnummer 127), 
geërfd van zijn schoonvader (WO001a001, 
dd. 2-4-1725). Koopt Bruinhorst in 1748 
(GAAmersfoort, RA 148, 40ste penning, dd. 
8nov 1748). 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Helmert, overleden op Bruinhorst op 4-3-
1775, waarschijnlijk ongehuwd: zijn broer 
Gerrit is universeel erfgenaam (Dorpsger 
2347, dd. 24-3-1775). 
2. Merritje, gedoopt te Woudenberg op 27-
8-1724. 
3. Gerrit, gedoopt te Woudenberg op 8-5-
1729, volgt B-IV. 

Het gezin Gerrit Cornelisz van de Bruin
horst 
B-IV. Gerrit Cornelisz van de Bruinhorst, ge
trouwd te Woudenberg op 18-10-1761 met 
Adriaantje van Overeem, weduwe van Dirk 
Theunisz van de Wetering. Zij heeft dan 
twee kinderen, Theunis (1749) en Dirkie 
(1751) die bij Gerrit worden opgevoed. Hij 
erft o.a. de helft van Bruinhorst van zijn 
broer Helmert (1775). Bestemmen bij testa
ment Bruinhorst aan Roelof en Jan, elk de 
helft, en de hofstede op Rumelaar aan 
Cornells (Dorpsger 2357, dd. 1-9-1791). 
Boedelscheiding tussen Ariaantje Jans van 
Overeem en haar kinderen Roelof, Jan en 
Evertje is geregistreerd in Dorpsger 2349, 
dd. 17 feb 1801: Jan krijgt de Bruinhorst, 
Roelof 5 morgen in t Voorde en Jan Dirks 
van de Lagemaat de hofstede op Rumelaar. 
Ariaantje krijgt een jaarlijkse uitkering. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Cornelis, gedoopt te Woudenberg op 1-8-

1762, jong overleden. 
2. Roelof, gedoopt te Woudenberg op 10-7-
1763, volgt B-V 
3. Evertje, gedoopt te Woudenberg op 22-9-
1765, overleden te Woudenberg op 22-8-
1811 op t Eerste Broek, getrouwd te 
Woudenberg op 31-7-1791 (als Evertje 
Gerrits van Egdom) met Jan Dirksz van de 
Lagemaat. 
4. Jan, gedoopt te Woudenberg op 10-5-
1767, overleden te Woudenberg op 23-3-
1821 op Bruinhorst, getrouwd te Leersum 
op 28-10-1798 (als Jan Gerritsz van Egdom) 
met Geertje Joondochter van Ginkel. Heet 
bij de doop van zijn oudste zoon Cornelis, in 
1799 nog Jan Cornelisz van de Bruinhorst, 
daarna steeds "van Egdom". 
5. Cornelia, gedoopt te Woudenberg op 5-
8-1770. 
6. Jannigje, gedoopt te Woudenberg op 28-
3-1773. 
7. Cornelis, gedoopt te Woudenberg op 23-
4-1775. 

Het gezin Roelof Gerritz van Egdom 
B-V. Roelof Gerritsz van Egdom, getrouwd 
te Woudenberg op 24-12-1786 met Geertje 
Theunis van Langelaar. Pachter van het 
derde Broek tot 1808/12. Huurt daarna het 
Broekhuisje. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Teunis, gedoopt te Woudenberg op 6-5-
1787. 
2. Gerrit, gedoopt te Woudenberg op 1-6-
1788. Zijn grootouders vermaken "het onge
lukkige zoontje van Roelof genaamd Gerrit" 
400 gulden (testament van 1791, zie 
boven). 
3. Ariaantje, gedoopt te Woudenberg op 24-
10-1790. 
4. Jan, gedoopt te Woudenberg op 25-11-
1792, getrouwd met Wijntje van Schaik. 
5. Ariaantje, gedoopt te Woudenberg op 22-
2-1795. 
6. Cornelia, gedoopt te Woudenberg op 1-
10-1797. 
7. Jannigje, gedoopt te Woudenberg op 19-
1-1800. 
8. Cornelis, gedoopt te Woudenberg op 4-7-
1802. 
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Sloop van het Broekhuisje 
Roelof van Egdom verkoopt het geërfde 
land in t Voorde op 1 juni 1807 (Dorpsger 
2350). Hij staat in de belastinglijst van 1808 
nog als bewoner van het derde Broek (huis
nummer 151), op die van 1812 op huisnum
mer 139. Misschien heeft hij dit huisje het 
Broekhuisje genoemd, in het Bevolkingsre
gister van 1824 staat alweer een nieuwe 
huurder: Hendrik Breeschoten. Volgens het 
kadaster van 1832 is Hendrik van Essen ei
genaar van het Broekhuisje (sectie D, nr 
377). 

Hendrik van Essen heeft het Broekhuisje in 
1843 verkocht aan D. C. J. Harmsen, de 
grootgrondbezitter uit Amerongen, die veel 
land in deze omgeving had verworven. Het 
kadaster geeft aan dat het huisje daarna is 
gesloopt. In 1882 wordt de boomgaard die 
er dan staat (inmiddels kadastraal omge-
nummerd tot D 983) met de rest van 
Harmsens bezittingen, verkocht aan Mr. 
Herman Royaards van Scherpenzeel. 

Klein Egdom (bij Oudenhorst) 

Theunis Jordensz 
Cornells Arrisz heeft kort na 1653 de kleine 
hofstede in het zuiden, bij Oudenhorst, ver
kocht mogelijk toen al met meer land dan 
de vijf morgen die daar onder Oudmunster 
bij behoorden, want later is hier sprake van 
een hofstede met 17 morgen lands. In het 
Oudschildgeldregister van 1686 staat als ei
genaar van "de andere helft" van nr 110-b: 
Theunis Jordensz. Die Theunis Jordensz 
woonde op het Derde Broek. Daar wordt hij 
in de bewonerslijst van 16757 vermeld. 
Waarschijnlijk woonde in 1675 hier op Klein 
Egdom "Aelt Gerritsz met sijn vrouw ende 
vier kinderen minderjarich, bouwman". In de 
periode 1683/91 trouwen namelijk vier 
dochters van ene Aalt "wonend op Egdum" 
en vanaf ongeveer 1688 woont Willem 
Jansz er die met één van die dochters ge
trouwd was. De eigendom was inmiddels 
geërfd door Jorden Theunisz op Ronselaar, 
de schoonzoon van Theunis Jordensz. 
Volgens het haardstedengeld van 1693 
moesten Willem Jansz als gebruiker en 
Jorden Theunisz als eigenaar betalen voor 
twee haardsteden. 

Willem Jansz wordt in 1696 het laatst ge
noemd. Daarna volgt als gebruiker Cornelis 
Jansz die wij verder niet met de familie kun
nen verbinden en dan van ongeveer 1705 
tot 1710 ene Sander Fransz. De eigendom 
is nu overgegaan op Jorden Jordensz op 
Ronselaar, een zoon van Jorden Theunisz, 

die er vöör Sander Fransz kort zelf gewoond 
heeft. Omstreeks 1711 verschijnt een nieu
we eigenaar: Jacob Aartsz uit Nijkerk. Een 
eventuele verkoop door Jorden Theunisz of 
zijn kinderen aan Jacob Aartsz werd niet 
gevonden. 

Het gezin Theunis Jordensz 
E-I. Theunis Jordensz (van 't Broek). 
Eigenaar van het derde Broek en van Klein 
Egdom. Koopt 1677 de hofstede in 't 
Voorde van Jan Cornelisz van Langelaar. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Gerrigje, getrouwd te Scherpenzeel op 4-
11-1661 met Jorden Theunisz (van 
Ronselaar), zie F-l. 
2. Fijtje, getrouwd te Scherpenzeel op 19-
10-1662 met Peter Dirksz (Doornweerd). 

Het gezin Jorden Theunisz 
F-l. Jorden Theunisz (jongeman van 
Romselaar), getrouwd te Scherpenzeel op 
4-11-1661 met Gerritje Theunis van 't Broek. 
Woont op Romselaar. 
Uit dit huwelijk zijn geboren: 
1. Teunis, gedoopt te Scherpenzeel op 13-
7-1662 (op Romselaar). 
2. Jannetje, gedoopt te Scherpenzeel op 25-
6-1665 (op 't Broek), overleden te Scherpen
zeel in 1719. Haar erfdeel is 1/3 in de helft van 
't Broek (Dorpsger 2346, dd. 30-3-1719). 
3. Marij, gedoopt te Scherpenzeel op 25-6-
1665 (op 't Broek), jong overleden. 
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