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DE LIJST VAN INWONERS IN 1786 - GEREFORMEERDEN TE SOEST 
door Gerard Staalenhoef 

De in het vorige nummer gepubliceerde lijst van Inwoners in 1786 kan 
aanleiding geven tot vele vragen, zoals: 

Tot welke kerk (Gereformeerd/later Hervormd of Rooms-Katholiek) 
behoorden de vermelde gezinnen? 
Welke van de vermelde personen kunnen gelden als echte Soesters 
en welke kwamen van elders? 
Als alleen een patroniem wordt vermeld, was dan echt geen fami
lienaam bekend? 
Indien er wel een "soort" familienaam wordt vermeld, behoort de
ze dan bij het betreffende geslacht of is er maar sprake van een 
"herkomstnaam"? 
Zijn van de vermelde personen nakomelingen bekend en wonen deze 
nog in Soest? 
Is na te gaan wie tot het gezin van de vermelde gezinshoofden 
behoorden? 
Zou het mogelijk zijn te achterhalen wie de naamloze dienstbo
den zijn? 
Was wat het "adres" van de gezinshoofden? 

Indien de lezers nog meer vragen hebben dan hoor ik dat graag, b.v. 
op een van de tweemaandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep 
Genealogie. 
In de komende afleveringen hoop ik van een aantal gezinnen enkele van 
deze vragen te kunnen beantwoorden. 
Voorlopig beperk ik mij tot de gezinnen die de Gereformeerde gods
dienst beleden, en wel omdat het onderzoek naar deze groep inwoners 
door onze werkgroep tot nu toe wat stiefmoederlijk is bedeeld. 
Blijkens de "Eemlandse Klappers" zijn van de Gereformeerde gemeente 
van Soest bewaard gebleven het doopregister over de periode 1734-
1812 (in het Rijksarchief te Utrecht) en een register dat zich "ter 
plaatse" bevindt. 
Het huwelijksregister bevat de huwelijken van 1734-1795, terwijl een 
kopie-register over de periode 1796-1814 eveneens aanwezig is te 
Utrecht (Rijksarchief). 
In het algemeen kan dus gezegd worden dat de Gereformeerde gezinnen 
uit 1786 en hun voorgeslacht kunnen worden teruggezocht tot ca. 1733, 
voor zover zij te Soest woonachtig waren. 
Gebleken is echter dat vele mannen van "elders" kwamen en dat dit in 
nog sterkere mate geldt voor hun echtgenoten. 
Enige indicatie om hoeveel personen het gaat blijkt uit een visita
tierapport van de Gereformeerde gemeente te Soest waarin het aantal 
lidmaten in 1790 wordt gesteld op 71 personen. 
Aangenomen wordt dat men ca. 18-20 jaar moest zijn om te worden toe
gelaten tot lidmaat. 
Mijn bedoeling was om alle Gereformeerde families in alfabetische 
volgorde te behandelen doch het onderzoek vergt zoveel tijd dat de 
eerste publicatie dan wel erg lang op zich zou laten wachten en dat 
mag ik onze redacteur niet aandoen. 

U treft van iedere familie alle gegevens aan welke bekend zijn, ook 
als deze NIET op Soest betrekking hebben. 
Meestal wordt alleen een doopdatum vermeld, doch als de geboortedatum 
ook bekend is, wordt deze eveneens opgenomen, hiermede tegemoet ko
mende aan een vraag tijdens een van de bijeenkomsten van onze werk
groep. Tevens worden, zo mogelijk, de doopgetuigen genoemd. 
Juist deze doopgetuigen kunnen een aanwijzing geven over de eventu
ele onderlinge verwantschap. 
Aan het eind van iedere familie volgt de vermelding uit de lijst 
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van 1786 met daarbij een suggestie welke de bedoelde personen zouden 
kunnen zijn. 
Behalve van de Eemlandse Klappers is, met name voor gegevens uit 
Nijkerk, gebruikt gemaakt van diverse publicaties van de Vereniging 
Veluwse Geslachten. 
Tenslotte nog dit: het betreft een eerste opzet; in sommige gevallen 
heb ik misschien een foute conclusie getrokken. 
Daarom zijn kritiek, aanvullingen en verbeteringen, hoe gering ook, 
van harte welkom. 
Dan volgen hier de eerste families: het betreft hier dus alleen Gere
formeerde families, huwelijken, dopen enz. Alleen indien hierop uit
zonderingen zijn wordt dit nadrukkelijk vermeld. 

BOLMAN (Olst/Soest) 

I Pieter Bolman, geb. ca. 1710/'20 Olst? 
Huwelijk: Pieter Bolmans, jongeman, van Olst en Jannetje Jacobs, 
jongedochter; Soest 20 november 1742. 
Kinderen: ged. Soest; bij de eerste vier kinderen worden geen doop

getuigen vermeld. 
1 Johanna 16-09-1742 
2 Dirkje 01-01-1747 
geh. 1765 met Cornells Reijnierse van Altena 
Uit dit huwelijk zijn 14. kinderen bekend die bij de familie Van 
Altena besproken zullen worden. 

3 Jacob 12-07-1750 
VOLGT II A 

4 Dirk 18-11-1753 
5 Dirck Pieter 01-04-1759 Elbertje Jacobsdr 
VOLGT II B 

6 Hendrik 01-02-1761 Fijtje van Altena 
Jannetje Jacobs, huisvrouw van Pieter Bolman, is tussen 1766-1783 
doopgetuige bij kinderen van haar dochter Dirkje. In 1785 is zij geen 
doopgetuige meer, mogelijk is zij na 1783 overleden. 

II A Jacob Pieterse Bolman, ged. Soest 12 juli 1750 
Ie huwelijk: Jacob Bolleman, jongeman, wonende te Soest en Dorothea 
Schimmel, jongedochter, wonende te Soest; Soest 18 juli 1779. 
2e huwelijk: Jacob Bolleman, weduwnaar van Dorothea Schimmel,' wonende 
te Soest en Geertje van den Breijlert, jongedochter van Amersfoort; 
Soest (otr.) 17 oktober 1801; geboden onverhinderd gegaan, attestatie 
naar Hoevelaken, aldaar gehuwd 1 november 1801. 
Kinderen: 
Uit Ie huwelijk: geb./ged. Soest 
1 Sophia 06-05-1781 Hanna Schimmel 
gehuwd 1799 met Dirk Evertse Timmer 
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend, die bij de familie Timmer 
besproken worden. 

2 Johanna 05/08-09-1782 Dirkje Bolman, huisvr. van C. 
van Altena 

3 Dorothea 24/29-01-1786 Hendrina Schimmel, huisvr. van 
Arien van Ommeren 

4 Pieter 28/4-3/5-1789 Johanna Altena, huisvr. van Comelis 
Altena 

Uit 3e huwelijk: geen kinderen bekend. 

II B Dirck Pieter Bolman, ged. 1 april '1759 
Huwelijk: Dirk Pieter Bolman, jongeman, geboren en wonende te Soest 
en Lijsbeth Loenen, jongedochter, geboren en wonende te Nieuw-
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Loosdrecht; Soest 22 april 1792; met attestatie van Nieuw-Loosdrecht 
Geen Kinderen bekend. 
Lijst 1786: Pieter Bolman 3-0 timmerman 

Dit kunnen zijn: Pieter en twee van de vier volgende kinderen: 
Johanna /1742), Dirk (1753), Dirck Pieter (1759) en Hendrik (1761) 
Dirkje (1747) en Jacob (1759) zijn reeds gehuwd. 
Lijst 1786: Jacob Bolman 2-0 timmerman 

Wie deze twee personen zijn is onduidelijk: Jacob en zijn eerste 
vrouw Dorothea leven nog, want in 1789 wordt nog een kind geboren. 
Voorts trouwt de dochter Sophia (1781) in 1799, terwijl zij in 1786 
nog te jong was om al buiten het ouderlijk huis te wonen. 
De kinderen Johanna (1782) en Dorothe (1786) zijn mogelijk jong over
leden. 

BOS/BOSCH 

I Jan Bosch, geboren ca. 1700 
Huwelijk: Jan Bosch, jongeman, van en wonende te Soest en Neeltje 
Cornelisz van Rijswijk, jongedochter, geboren en wonende te Soest; 
Soest 12 april 1733 
Kinderen: ged. Soest, geen doopgetuigen vermeld. 
1 Hendrik ? -? -1733 ovl. 1733/ 44? 
2 Cornelis 23-01-1735 ovl. 1735/ 39? 
3 Teuntje 25-03-1736 
4 Cornelis 14-06-1739 
5 Willem 24-09-1741 
6 Hendrik 22-03-1744 ovl. 1744/ 45? 
7 Hendrik 04-07-1745 
VOLGT II 

II Hendrik Janse Bos, geb. Soest 4 juli 1745 
Huwelijk: Hendrik Bos, jongeman, geboren en wonende te Soest en 
Cornelia (van) Veenendaal, jongedochter, geboren te Doorn en wonende 
te Soest; Soest 10/26 maart 1780. 
Kinderen: 
1 Neeltje 

2 Jan 

Elis 
Neeltje 
Hendrik 
Willem 
Gerritje 
Cornelis 

9 Teuntje 

A Teuntje 
Lijst 1786: 

geb./ged. Soest 
12-11-1780 
ovl. 1780/'86? 
04/10-02-1782 

10/15-02-1784 
12/19-02-1786 
21/05-03/06-1787 
04/07-02-1790 
'23/29-05-1791 
12/16-12-1792 

07/09-03-1794 

06/07-06-1795 
Hendrik Bos 

Evertje Rijswijk 

Wijntje Hogendoorn, huisvrouw van 
Cornelis Schimmel 
Gijsbertje Koelen 
Gijsbertje Koelen 
Metje Elissen Man 
Gijsbertje Koelen 
Gijsbertje Koelen 
'Aalbertje van der Vliet, huisvrouw 
van Aart Ravenhorst 
Aalbertje van der Vliet, huisvrouw 
van Aart Ravenhorst 
Cornelia de Waal 

6-0 daghuurder 

Dit kunnen zijn: Hendrik, zijn vrouw Cornelia en hun kinderen Jan 
(1782), Elis (1784) en Neetlje (1786), alsmede mogelijk een (onbe
kend) inwonend familielid. 

wordt vervolgd 


