
12. Marritje, gedoopt te Woudenberg op 20-
4-1766, overleden te Leusden in 1792, ge
trouwd te Leusden op 20-11-1791 (onder
trouwd in Woudenberg op 28-10-1791) met 
Gerrit Willemsz Verbeek. 
13. Hendrijntje, gedoopt te Woudenberg op 
9-10-1768. 
14. Willempje, gedoopt te Woudenberg op 
1-4-1770, getrouwd te Woudenberg op 1-4-
1793 met Teunis Willemsz van Kooten. 
15. Jan, gedoopt te Woudenberg op 30-8-
1772. 

Mr. Herman Royaards 
Hendrik Druif verkoopt Klein Egdom weer in 
1807 (Dorpsger. 2350, dd. 15 jan 1807) aan 
Erris van Egdom. In 1812 wordt deze Erris 
van Egdom genoemd als eigenaar en ook 
als bewoner van dit huis dat nu nummer 146 
draagt. Bij notaris Schijvliet te Amersfoort 
(AT057, dd. 12-03-1816) vinden wij tenslotte 
wie deze Erris was, want dan verkoopt Arris 
Jans van Egdom het bedrijf aan Johann W. 
Gülcher. Volgens het bevolkingsregister van 
1824 woont op dit adres nog Erris Jansz 
van Egdom, 73 jaar oud, met Jannetje van 
Sniddelaar. 

Dit is dus Erris, gedoopt te Woudenberg op 
17-1-1751, zoon van Jan Jan Rijksz van 
Egdom (C-ll, zie Egdom het Eerste), die te
ruggekeerd is in de oude buurt. 
Gülcher kocht veel land hier, waaronder in 
1812 Lambalgen. Al zijn bezit kwam in 1843 
in handen van D. C. J. Harmsen en van hem 
in 1882 aan Mr. Herman Royaards (zie over 
deze overgangen de Beaufort, pag. 80). In 
1885 werd het onteigend en verkocht aan 
de Staatsspoorwegen. Een deel van het 
perceel bleef als weiland, kadaster D 1175, 
eigendom van Royaards. 

Nieuw Apeldoorn 

Bij het "schaapshok met drie halve morgen" 
dat eigendom bleef van Wulphert van 
Apeldoorn is tussen 1798 en 1803 een huis
je gebouwd, want op 4 januari 1803 werd 
een huis met 3 morgen "genaamd Nieuw 
Apeldoorn" zijnde een deel van Klein 
Egdom door een Roelof van Ginkel ver
kocht aan Paulus Petersz van Broekhuizen 
(Dorpsger 2350, geregistr 6 juli 1804). Een 
verkoop of een eventuele relatie van 
Wulphert van Apeldoorn en Roelof van 
Ginkel werd niet gevonden. Peter Paulusz 
had eerst Klein Oudenhorst gepacht maar 

ging nu in zijn eigen huts wonen. Dit huisje 
tegenover Oudenhorst was in 1832 nog ei
gendom van Jacobje van Bennekom, wedu
we Paulus Petersz (Kadaster nr D 389). Bij 
haar wonen zoon Peter van Broekhuizen 
met zijn vrouw Joosje Hannes van Bulken. 
Kort daarna verkoopt zij het perceel aan 
Johann N. Gülcher. D.C.J. Harmsen wordt 
weer eigenaar in 1843. In 1857 wordt het 
huisje gesloopt. 
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Noten 
1.RAU, Arch. Oudmunster, nr 1410. Een 
bundel van 25 charter -1800. Het 
oudste charter dateert van 24-10-1373. 
2.J. Kroes, Onvolledige opstrek op de 
Nederlandse zandgronden, Utrecht 1991. 
3.Rekeningen van St. Pieter, RAU, Arch St. 
Pieter, 165-1. 
4.Het oudschildgeldregister van 1536 is te 
vinden in RAU, arch. Staten-landsh. tijd nr 
396. Het origineel uit 1599 is niet bewaard, 
maar deze inschrijvingen zijn overgenomen 
in de latere leggers. De registers van 1686 
en 1696 bevinden zich in het part. arch. 
Gerestein. Die uit 1706, 1716, 1719, 1725, 
1735, 1745 en 1775 in OAW, nrs 50 en 51 
(nieuw GW 91/97). 
5.RAU, Topografische Atlas nr Oudmunster 
933. 
6.Quotisatie en consumptiegeld 1614, origi
neel in part. arch. Geerestein. Gepubliceerd 
in "Historische toegangen van de Gelderse 
Vallei", deel 10 (Bureau voor familie-
Historie, Woudenberg, 1990). 
7.Huisgezinnen Woudenberg en Geerestein 
1675, origineel in RAU, arch. Staten 543, fol. 
111 e.v.. Gepubliceerd als boven, deel 11. 
8.Enkel Huisgeld gerecht Woudenberg, ori
gineel in OAW, oud nr 52 (nieuw GW 98). 
9.Haardstedengeld gerecht Woudenberg 
1693, origineel in OAW, oud nr 53 (nieuw 
GW 99). Gepubliceerd als boven, deel 12. 
10.Notariële archieven zijn aangegeven met 
de gebruikelijke inventarisnummers. De 
"AT" nummers bevinden zich in het ge
meentearchief Amersfoort, de andere in het 
RAU. AT042 is not. A. Voskuijl te 
Amersfoort, AT057 is not. Joh. Schijvliet te 
Amersfoort, LE001 is not. J. v.d. Hengel te 
Leusden, WO001 is not. Am v Geijtenbeek 
te Woudenberg, WO002 is zijn neef not. Am 
v Geijtenbeek, U190 is not. Matthys 
Lagerwey te Utrecht 

11 .Particulier archief van Egdom. De uittrek
sels uit de acten van 1656 en ook van 1749, 
1750 en 1795 zijn overgenomen uit: 
Vertaling en beschrijving van oude acten uit 
Woudenberg en Scherpenzeel door H. 
Schipper, hoofd der O.L. School aan de 
Holevoet te Woudenberg (1900). De uittrek
sels zijn ter beschikking gesteld door een 

kleindochter van de schrijver, mevr. dr. J.A. 
Geldof. 
12.Huisgezinnen onder Woudenberg 1748. 
Origineel (klad) in OAW, oud kl-8 (nieuw 
GW 75), gepubliceerd als boven, deel 8. 
13.Huisgezinnen onder Woudenberg 1783. 
Kopie in RAU, Dorpsgerecht 2347, dd. 15 
juli 1783. 
14.Inkwartieringslijst 1811, OAW, oud nr 27 
(nieuw GW52). 
15.Zetting in de belasting van drie millioen 
gulden 1808, OAW, oud nr 65 (nieuw GW 
223). 
16.Zetting op het middel van de consumtie, 
1805. OAW, oud 61 (nieuw GW 189). 
17.Rechterlijk archief Scherpenzeel, als be
lendend in en koopacte dd. 19 maart 1781. 

RAU = Rijksarchief provincie Utrecht. 
OAW = Oud archief gemeente Wouden
berg. 

Oudmunster: 
De stad Utrecht telde in de late middeleeu
wen vijf kloostergemeenschappen (Kapit
tels). Eén daarvan droeg de naam van 
Oudmunster, reeds gesticht ten tijde van 
Willibrord, die leefde van 658 - 739. Deze 
kloostergemeenschappen waren machtig. 
Ten eerste genoten ze een groot aanzien 
omdat ze vaak werden gevormd door meest 
vooraanstaande geestelijken en daarnaast 
bezaten ze vele goederen, o.a. boerderijen 
en landerijen, zoals het goed Egdom. 

Dorpsger: 
Waar het woord "dorpsger." staat vermeld 
betekent dit een verwijzing naar het archief 
van het plaatselijk bestuur van voor 1812. 
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Een blik in het bedrijfsgedeelte van de boerderij Groot Egdom, Lambalgseweg 18. 
Foto uit 1930. 
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Foto's uit 1982 van de boerderij Egdom het Eerste (Klein Egdom) van de familie K. van Laar, 
Lambalgseweg 13. 
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