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De kwartierstaat van Jan Scherpenzeel 
 

Door WIEBE van IJKEN 
 

 
Al jarenlang hebben leden van de Genealogische Werkgroep Eemnes artikelen 
geschreven over Eemnesser families. In deze artikelen werd een familie-
geschiedenis beschreven vanuit de oudst bekende of in Eemnes wonende voor-
vader. Vandaar werden de verschillende familietakken gevolgd. Voor de afwis-
seling willen we vanaf  nu in een aantal artikelen aandacht besteden aan enkele 
generaties voorouders van een inwoner van Eemnes. Dit in de vorm van een 
kwartierstaat. Een kwartierstaat is een vorm van weergave (of schema) waarin 
alle voorouders van een persoon, ook wel genaamd de proband, schematisch 
worden weergegeven. Van onder naar boven zien we hierin eerst de persoon 
waar het om gaat en erboven vervolgens de twee ouders, de vier grootouders, 
de 8 overgrootouders en tot slot de 16 betovergrootouders, met hun ouders. In 
totaal 6 generaties. Het aardige hiervan is dat in een schema een overzicht 
wordt gegeven van alle families die deel hebben uitgemaakt van het voorouder-
lijk spectrum. En de plaatsen waar ze geboren gehuwd en overleden zijn. Waar 
het in het algemeen in eerste instantie aan de naamdragende voorouders wordt 
gedacht als het over de familiegeschiedenis gaat, wordt het in een kwartierstaat 
in een oogopslag duidelijk wie bijgedragen hebben aan de erfelijke eigenschap-
pen van de proband. Om iedere persoon in een kwartierstaat eenduidig te kun-
nen aanduiden of identificeren wordt een nummering gebruikt waarbij de 
hoofdpersoon of proband nummer 1 krijgt en zijn vader en moeder nummer 2 
en 3. Vervolgens de grootouders de nummers 4 t/m 7 enz. Bij dit systeem heb-
ben, behalve de hoofdpersoon of proband, alle mannelijke voorouders een even 
nummer en de vrouwen een oneven nummer. Hierdoor is binnen de kwartier-
staat de vader van iemand te vinden door het nummer te verdubbelen en de 
moeder heeft dan het dubbele nummer + 1. Deze nummers zullen in het ver-
volg van dit verhaal worden gebruikt om iemand te benoemen. In dit artikel zal 
de kwartierstaat worden uitgewerkt van Jan Scherpenzeel (1911-1970) 
 
De grootvader vader van Jan Scherpenzeel(2), was getrouwd met zijn nicht Ger-
ritje Hagen(5). In het schema is te zien dat Marritje Blom(9), de moeder van Jan 
Scherpenzeel(4), een zuster was van Aaltje Blom(5), de moeder van Gerritje Ha-
gen(5). Omdat ze beiden kinderen zijn van Teunis Tijmense Blom(18/22) en Griet-
je Brandse van Domselaar(19/23) zijn ook hun verdere voorouders gelijk en zou-
den ze eigenlijk niet apart in het overzicht behoeven te worden opgenomen. 
Deze situatie wordt in de genealogie kwartierverlies genoemd. Het aantal ver-
schillende voorvaderen is dus niet zo groot als het theoretisch zou kunnen zijn 
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en vandaar het begrip “kwartierverlies” (verloren voorvaderen) Dit verschijnsel 
komt regelmatig voor in kwartierstaten. 
 
Een ander aspect van de kwartierstaat is dat ze inzicht geeft in de plaatsen waar 
de voorouders geleefd en gewoond hebben. Van de familie Scherpenzeel was al 
bekend dat ze generaties lang als sluiswachter aan de Eemnesser sluis gewoond 
hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in dit deel van de kwartierstaat 
de meeste relaties met andere Eemnesser families worden gevonden. Om te be-
ginnen is daar Hendrik Scherpenzeel(8) de overgrootvader van Jan Scherpen-
zeel(8). Hij was getrouwd met Marritje Blom(9), een nazaat van een oude boe-
renfamilie die generaties lang in Eemnes-Buiten aan de Meentweg gewoond 
heeft. 
Overigens zijn alle voorvaderen van Jan Scherpenzeel(1) met de achternaam 
Scherpenzeel die in dit schema voorkomen met een vrouw uit Eemnes ge-
trouwd. Onder de voorouders van Hendrik Scherpenzeel(8) en Marritje Blom(9) 
vinden we er slechts drie die niet uit Eemnes-Buiten of Eemnes-Binnen komen. 
Als eerste Hendrik Jansz Scherpenzeel(32) die in Woudenberg is geboren. Dit is 
voor zover nu bekend de plaats waar de familie Scherpenzeel oorspronkelijk 
vandaan komt. De grootmoeder van Hendrik Scherpenzeel(8) van moeders kant, 
is Lammertje Heijmens Diepenbosch(35) uit Soest (de dochter van Heimen 
Franken Diepenbosch en Ariaantje Roelen). De grootvader van moeders kant 
van Marritje Blom(9) , Brand Dirksz van Domselaar(38), is vanuit Lunteren naar 
Eemnes gekomen en op 31 oktober 1778 in Eemnes-Binnen gehuwd met Mar-
ritje Cornelis van der Sluijs(39). 
 
De familie Van der Sluijs is ook van oorsprong een Eemnesser familie. Of de 
naam Van der Sluijs een relatie heeft met de woning bij de Sluijs is tot op he-
den nog niet aangetoond. Dit zou dan voor 1728 geweest moeten zijn, omdat 
toen Jan Meijnsen Dop werd aangesteld als sluiswachter van de Eemnesser 
sluis. De familie Dop is sluiswachter geweest tot 1802 toen Jan Scherpenzeel 
dit van Mijns Jansen Dop heeft overgenomen. 
 
In tegenstelling tot de families Scherpenzeel en Blom is de familie Hagen veel 
mobieler geweest. Gerritje Hagen(5) de grootmoeder van vaders kant van Jan 
Scherpenzeel(1) is de eerste uit deze familie die in Eemnes is geboren. Haar va-
der, Cornelis Hagen(10) komt uit Amersfoort. Zijn vader, Wouter Hagen(20) 
kwam uit Baarn en nog een generatie verder terug, Cornelis Willemse Hagen(40) 
bracht de familiegeschiedenis terug naar de oudst bekende afkomst, namelijk 
Kortenhoef. 
 
De grootvader van moeders kant, Cornelis Snel(6)  is afkomstig uit een arbei-
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dersfamilie die vanuit Huizen via Blaricum in Eemnes is komen wonen. Corne-
lis heeft zich hier opgewerkt tot boer op de boerderij Meentweg 93. Jan Snel(12), 
de vader van Cornelis Snel(6), was een zoon van Geertje van Essen(25), de doch-
ter van Jan Gijsbertsen van Essen(50). Jan van Essen is weliswaar in Bunschoten 
geboren, maar zijn vader en grootvader waren herbergier en boer in De Vuur-
sche, de op dit moment oudst bekende woonplaats van de familie Van Essen. 
 
Hoe meer je naar de vrouwelijk lijnen in de kwartierstaat gaat hoe eerder je 
buiten Eemnes uitkomt. Waren het de dienstbodes uit de omliggende plaatsen 
die hier aan de man kwamen? Waarschijnlijk wel! Een voorbeeld hiervan is 
overgrootmoeder Hendrikje van Mansom(13), soms geschreven als Van Man-
sem. Ze is geboren in Baarn en gehuwd in Eemnes. Afkomstig uit een familie 
die de wortels in Breukelen heeft liggen. Vanuit Breukelen is de familie ver-
huisd naar Baarn, waar Andries van Mansom(26) is getrouwd met Jannetje  
Mol(27) en waar hun vier kinderen zijn geboren. Jannetje Mol(27) was wel weer 
afkomstig uit Eemnes, evenals haar moeder Marritje Heek(55). 
 
Toch zijn het vaker hele families die naar Eemnes kwamen, zoals Abraham van 
der Linden(14) die met zijn vrouw Maria Ederveen(15) na hun huwelijk in Baarn 
in Eemnes is komen wonen. Van de familie Van der Linden is op dit moment 
alleen bekend dat ze oorspronkelijk uit Haarlem kwamen. Van Maria Eder-
veen(15) (of Edelveen) is nog onduidelijk waar en wanneer ze geboren is. Vol-
gens het bevolkingregister in Eemnes is ze op 4 oktober 1832 in De Meern ge-
boren. Echter in het geboorteregister van De Meern is ze niet te vinden. Als ze 
in 1832 geboren is, is dat twee jaar voor het huwelijk van haar ouders in 1834 
in Oudenrijn. In dat geval kan ze bij haar geboorte als Maria Markus bij de bur-
gerlijke stand zijn aangegeven een later bij het huwelijk van haar ouders geëcht 
zijn. Echter zowel in De Meern als in Oudenrijn is haar geboorte (nog) niet ge-
vonden. Uit familie- overlevering wordt verteld dat ze als vondeling door de fa-
milie Van der Linden zou zijn geadopteerd ! 
 
Het spoor van de familie Ederveen leidt op dit moment terug naar Leersum. De 
moeder van Maria Ederveen(15) is Dirkje Markus(31). Dirkje is en nazaat van een 
molenaarsfamilie uit de omgeving van Nieuwegein. Hier in de Galecopper pol-
der moet de Galecopper of Taatschen molen gelegen hebben. De familie Mar-
cus is tussen ca. 1770 en 1846 zeker twee generaties molenaar geweest op deze 
molen. De Galecopper polder heeft achtereenvolgens deel uit gemaakt van de 
gemeente Jutphaas, Oudenrijn en nu Nieuwegein. In deze periode heeft de fa-
milie Marcus in Linschoten, De Meern, Jutphaas en Oudenrijn gewoond. 
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1. Jan Scherpenzeel,  
 geboren: 9 juli 1911 in Eemnes, 
 overleden: 18 maart 1970 in Utrecht. 
Hij is op 14 juli 1843 in Amersfoort gehuwd 
met Gijsbartha Lokhorst. Nadat zij in 1946 is 
overleden hertrouwt Jan op 16 augustus 1948 
in Zeist met Geertuida Gosina Versteeg. 
 
Jan was meubelmaker/timmerman en woonde 
eerst op Laarderweg 37 en later op Veldweg 
33. 
Uit het tweede huwelijk zijn 5 kinderen gebo-
ren. 

 
Jan Scherpenzeel (1911-1970) 

 
Dirk Scherpenzeel (1879-1946)  

 
Hendrikje Johanna Snel (1885-1960)  

2. Dirk Scherpenzeel,  
 geboren: 22 januari 1879 in Eemnes,  
 overleden: 10 april 1946 in Laren. 
Dirk is op 12 mei 1911 in Eemnes gehuwd 
met: 

3. Hendrikje Johanna (Heintje) Snel,  
 geboren: 16 september 1885 in Eemnes,  
 overleden: 10 april 1960 in Laren. 

Dirk en Heintje woonden op Kerkstraat 12 in Eemnes. 

Nu volgen de beschrijvingen van de families die in de kwartierstaat genoemd 
worden. In dit deel worden er per familie wat meer details gegeven. 
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Nadat ze getrouwd waren, woonden Cornelis Snel en zijn vrouw eerst een korte tijd bij zijn ou-
ders op Meentweg 93. Al snel daarna betrokken ze het huis op de Meentweg 95, waar ze tot on-
geveer 1905 bleven wonen. Ze verhuisden toen naar Wakkerendijk 36. Cornelis was arbeider en 
barbier. 

4. Jan Scherpenzeel,  
 geboren 14 maart 1834 in Eemnes, 
 overleden 28 februari 1889 in Eemnes. 
Jan is op 29 november 1861 in Eemnes ge-
huwd met: 
Gerritje Blom, geboren: 22 april 1835 in Eem-
nes, overleden: 13 maart 1870 in Eemnes. 
Na het overlijden van Gerritje Blom is Jan op 
20 oktober 1871 in Eemnes gehuwd met: 

5. Gerritje Hagen,  
 geboren: 14 maart 1840 in Eemnes,  
 overleden: 27 januari 1927 in Eemnes. 

 

6. Cornelis Snel,  
 geboren: 5 november 1856 in Eemnes,  
 overleden 18 februari 1941 in Eemnes. 
Cornelis trouwt op 9 november 1884 in Eem-
nes met: 

7. Anna Maria van der Linden,  
 geboren: 26 juni 1861 in Eemnes,  
 overleden: 28 september 1935 in Eemnes. 
 

 
Anna Maria van der Linden (1861-1935) 

 
Cornelis Snel (1856-1941)  
bij de kas achter Meentweg 95. 

In het overzichtsschema is te zien dat Gerritje Hagen een achterkleinkind was van de de grootou-
ders van zijn eerste vrouw. Of anders gezegd een achternicht van zijn eerste vrouw. 
Op 21 februari 1865 is Jan benoemd tot watermolenaar van de watermolen aan het einde van de 
Vaart. Hiernaast was hij ook nog onbezoldigd rijksveldwachter en had hij een tapvergunning 
voor het huis bij de sluis (vroeger Wakkerendijk 31, nu Korte Maatsweg 3) In 1883 werd de 
windmolen vervangen door een stoomgemaal en werd Jan benoemd tot stoker op het nieuwe ge-
maal. Gerritje was de dochter van Gijsbert Blom (1786-1860) en Elbertje van Essen (1797-
1861). Haar vader Gijsbert Blom was weer een zoon van Tijmen Blom (44) en Aaltje Teunis de 
Ruijg (45)! Moeder Elbertje van Essen was de dochter van Jan van Essen (50) en Gerritje Pas 
(51)! De grootouders van zowel de vaders als de moeders kant van Gerritje Blom vinden we te-
rug in het overzichtsschema. Dit betekent dat ze ook de directe voorouders van Jan Scherpen-
zeel (1) zijn. 



HKE-170 

Abraham van der Linden, werkman, kwam na 
zijn huwelijk in 1861 vanuit Baarn in Eemnes 
op Wakkerendijk 234 wonen.  

8. Hendrik Scherpenzeel,  
 geboren 14 november 1802 in Eemnes,  
 overleden: 22 april 1869 in Eemnes. 
Hendrik trouwt op 23 december 1826 in Eem-
nes met: 

9. Marritje Blom,  
 geboren: 15 februari 1805 in Eemnes,  
 overleden 28 augustus 1858 in Eemnes 
 

12. Jan Snel,  
 geboren: 30 november 1827 in Eemnes,  
 overleden: 13 februari 1918 in Eemnes 
Jan trouwt op 14 december 1855 in Eemnes 
met: 

13. Hendrikje van Mansom,  
 geboren: 11 juli 1823 in Baarn,  
 overleden: 2 april 1907 in Eemnes 
 

10. Cornelis Hagen,  
 gedoopt: 23 juli 1801 in Amersfoort,  
 overleden: 30 oktober 1876 in Eemnes 
Cornelis trouwt op 23 december 1826 in Eem-
nes met: 

11. Aaltje Blom,  
 gedoopt: 19 december 1806 in Eemnes,  
 overleden: 19 juni 1882 in Eemnes 
 

 
Maria Ederveen (1832-1913) 

met twee kleinkinderen 

Hendrik woonde ook in het huis bij de sluis. Hij volgde in 1843 zijn vader op als watermolenaar 
op de scheprad watermolen. Na 23 jaar dit vak te heben uitgeoefend, werd hij in 1865 opgevolgd 
door zijn  zoon Jan. Hierna heeft hij nog slechts vier jaar van zijn pensioen kunnen genieten, om-
dat hij al in 1869 op 67- jarige leeftijd kwam te overlijden. 

14. Abraham van der Linden,  
 geboren: 5 april 1836 in Baarn,  
 overleden: 20 mei 1915 in Eemnes 
Abraham trouwt op 1 februari 1861 in Ouden-
rijn met: 

15. Maria Ederveen,  
 geboren: ??-??-1832 in De Meern? 
 overleden: 28-01-1913 in Utrecht 
 
 

Jan Snel was zowel boerenknecht als straatwerker, arbeider en landbouwer. Na hun huwelijk in 
1855 woonden Jan en Hendrikje enige tijd in bij Jannetje Mol op Meentweg 97. Later vestigde 
dit echtpaar zich op Meentweg 9. 

De eerste jaren van hun huwelijk woonden Cornelis en Aaltje in bij vader Wout Hagen op Wak-
kerendijk 136. In 1834 kocht Cornelis Hagen de boerderij Wakkerendijk 172 en ging hier boe-
ren. 
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16  Jan Scherpenzeel,  
 gedoopt: 20 februari 1771 in Eemnes,  
 overleden: 27 april 1843 in Eemnes. 
Jan trouwt op 28 april 1799 in Eemnes-Buiten 
met: 

17. Jannetje Romijn,  
 gedoopt: 6 maart  1774 in Eemnes-Buiten,  
 overleden: 27 juni 1847 in Eemnes. 
 

Vanuit Blaricum verhuisde Cornelis op 16 januari 1811 naar Eemnes. Hij was dagloner van be-
roep. De beginjaren na zijn huwelijk in Eemnes heeft hij o.a doorgebracht op “Klassenburg” een 
blok van vier arbeiderswoningen op Wakkerendijk 142 – 148. Na de dood van Geertje in 1842 
woonde Cornelis met zijn gezin op Wakkerendijk 15. 

24.  Cornelis Snel,  
 geboren: 28 januari 1788 in Blaricum,  
 overleden: 31 oktober 1868 in Eemnes. 
Cornelis trouwt op 28 juni 1822 in Eemnes 
met: 

25. Geertje van Essen,  
 geboren: 8 januari 1796 in Eemnes,  
 overleden: 16 september 1842 in Eemnes 
 

22 = 18 23 = 19 

Jan Scherpenzeel was voor 1793 vanuit Muiderberg naar Eemnes gekomen. In dat jaar deed hij 
belijdenis in de Hervormde Kerk van Eemnes-Buiten. In 1802 werd hij op 31- jarige leeftijd 
sluiswachter van de Eemnesser sluis en veerman van het pontje over de Eem. Dit was een voet-
veer tussen het einde van de buitenvaart en de boerderij “Het Overvaren” aan de overkant van 
de Eem. Op 1 mei 1808 werd Jan door het waterschap aangesteld als molenaar van de watermo-
len aan het einde van de Eemnesservaart. Hij woonde toen in  het huis op de zomerdijk ten Noor-
den van de sluis. (Wakkerendijk 31,nu Korte Maatsweg 3). 

Wouter en Jannetje zijn na hun huwelijk in Amersfoort gaan wonen, waar zeker 3 zoons geboren 
werden. In 1814 kwam het gezin weer in Eemnes voor. Wouter en Jannetje huurden toen de boer-
derij Wakkerendijk 134, waar eerst vader Cornelis boerde. Jannetje van Wolfswinkel deed op 26 
April 1816 belijdenis in Eemnes-Buiten. 

Na eerst enige jaren op de boerderij Meentweg 45 gewoond te hebben,bracht dit paar het groot-
ste deel van hun leven door op de boerderij Meentweg 83. 

20. Wouter Hagen,  
 gedoopt: 8 juni 1777 in Baarn,  
 overleden: 16 september 1826 in Eemnes. 
Wouter trouwt op 12 december 1799 in 
Amersfoort met: 

21. Jannetje van Wolfswinkel,  
 gedoopt: 19 april 1771 in Amersfoort,  
 overleden 23 november 1828 in Eemnes. 
 

18. Teunis Tijmense Blom,  
gedoopt: 23 maart 1777 in Eemnes-
Buiten,  

 overleden: 22 februari 1865 in Eemnes. 
Teunis trouwt op 6 mei 1804 in Eemnes-
Binnen met: 

19. Grietje Brandse Domselaar,  
gedoopt: 5 oktober 1783 in Eemnes-
Buiten,  

 overleden: 3 juli 1828 in Eemnes. 
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26. Andries van Mansom,  
 gedoopt: 15 november 1789 in Breukelen,  
 overleden: 20 augustus 1829 in Baarn. 
Andries trouwt op 26 april 1823 in Baarn met: 

27. Jannetje Mol,  
 geboren: 11 juni 1792 in Eemnes,  
 overleden 31 juli 1856 in Eemnes 
 

Andries en Jannetje zijn na hun huwelijk in 1823 in Baarn gaan wonen. Hier kwam Andries al 
snel in 1829 op 39- jarige leeftijd te overlijden. Hierna ging Jannetje Mol terug naar Eemnes. In 
1834 woonde ze in bij haar moeder Marritje Heek op Meentweg 93. Ze bleef hier wonen tot haar 
overlijden op 31 juli 1856. 

28. Frans van der Linden,  
 geboren: 1797 in Haarlem,  
 overleden: 1 mei 1860 in Baarn. 
Frans trouwt op 2 november 1833 in Tietjerk-
steradeel met: 

29. Anna Maria Kreeft, 
 geboren: 26 juli 1808 in Groningen,  
 overleden: 3 december 1875 in Baarn. 
 

Frans was tuinman en is na zijn huwelijk met Anna in Baarn komen wonen. Hier wordt in 1834 
hun eerste kind geboren. De rest van hun leven zijn Frans en Anna in Baarn blijven wonen. Ze 
zijn begraven op de oude begraafplaats in Baarn. 

36. Tijmen Tijsse Blom (1742-1799) 37. Aaltje Teunisz de Ruig (1745-1834) 

Tijmen heeft vanaf ca. 1770 eerst een aantal jaren geboerd op Meentweg 45. Hun latere leven 
brachten Tijmen en Aaltje echter door op de boerderij Meentweg 79. Het gezin kreeg 6 kinderen. 

Hendrik en Dirkje zijn na hun huwelijk in Oudenrijn gaan wonen. Hendrik was daar watermole-
naar. In Oudenrijn zijn in 1836 hun dochter Hendrijntje en in 1837 hun zoon Jacob geboren. 
Beide kinderen zijn jong gestoven. Tot op heden is echter nog geen spoor van Maria gevonden! 

30. Hendrik Ederveen,  
 gedoopt: 19 juli 1807 in Leersum,  
 overleden: 20 februari 1868 in Leersum. 
Hendrik trouwt op 29 november 1834 in Ou-
denrijn met: 

31. Dirkje van Markus,  
 geboren: 22 oktober 1806 in De Meern,  
 overleden: 8 november 1837 in Oudenrijn 
 

32. Hendrik Jansz Scherpenzeel (1746-1810) 33. Hendrikje Jilles de Rooij (1752-    ) 

Hendrik Scherpenzeel komt oorspronkelijk uit Woudenberg. Na zijn huwelijk met Hendrikje in 
1771 in Eemnes ging de familie in Muiderberg wonen. 

34. Peter Aerentsen Romijn (1751-1810) 
 

35. Lammertje Heijmens Diepenbosch  
(1745-1819) 

Peter Aerentsen Romijn kwam uit een van oorsprong Eemnesser familie. Drie jaar na zijn huwe-
lijk in 1773 met Lammertje vestigt het paar zich op de boerderij Meentweg 113, waar ze hun 
verdere leven blijven wonen. Peter (of Pieter) Romijn deed op 2 april 1779 belijdenis in Eemnes-
Buiten en was later Penningmeester en Kerkmeester. Na het overlijden van Lammertje in 1819 
ging de boerderij over naar hun zoon Hijmen Romijn. Hij trouwde in 1827 met Antje Mol de 
dochter van Johannes Mol (54) en Marritje Heek (55) 



HKE-173 

Brand Dirkse van Domselaar kwam na zijn huwelijk met Marritje Cornelis van der Sluijs in 1778 
vanuit Lunteren in Eemnes wonen. Na het overlijden van Marritje op 17 september 1795 bleken 
de erfgenamen (waaronder Brand van Domselaar) in het bezit te zijn van “Een hofstede in Stam-
menerf” Dit is de boerderij “Wolfsstede” op Wakkerendijk 88. Mogelijk hebben ze daar ge-
woond. Echter bij het overlijden van Brand op 10 November 1811 werd vermeld dat hij is overle-
den ten huize van Teunis Blom op Meentweg 45. 

38. Brand Dirksz van Domselaar (1747-1811) 
 

39. Marritje Cornelisz van der Sluijs  
(1744-1795) 

44 = 36 
 
46 = 38 
 

45 = 37 
 
47 = 39 
 

Cornelis en Willemijntje woonden na hun huwelijk in 1776 eerst een aantal jaren in Baarn, waar 
hun eerste drie kinderen werden gedoopt. Toen ze rond 1781 naar Eemnes-Buiten verhuisden 
gingen ze op Wakkerendijk 136 wonen. In 1794 verhuisden ze van Eemnes-Buiten naar Eemnes-
Binnen. Later, in 1813 kocht Cornelis het pand Wakkerendijk 206. 

Van Jan van Wolfswinkel is tot op heden alleen zijn huwelijk op 5 Mei 1769 in Amersfoort met 
Evertje Rijkse Peijl en zijn overlijden op 23 november 1793 in Amersfoort teruggevonden. 

40. Cornelis Willemse Hagen (1750-1827) 41. Willemijntje Horst (1745-    ) 

42. Jan van Wolfswinkel (    -1793) 43. Evertje Rijkse Peijl 

48. Andries Snel (1755-1800) 49. Gijsbertje Gerrits van Wijk (1761-1794) 
Andries is geboren in Huizen. Na 1782 woonden Andries en Gijsbertje in Blaricum.Zij kregen 
daar 8 kinderen. 

50.  Jan van Essen (1763-1826) 51. Gerritje Pas (1767-1839) 

Jan en Gerritje woonden op Meentweg 31 en Wakkerendijk 1. Gerritje Pas kwam vanuit Amster-
dam naar Eemnes.Zij deed op 25 maart 1790 belijdenis in de kerk van Eemnes-Buiten. 

De familie Arie van Mansom en Hendrikje van Reenen woonde eerst in Breukelen, waar in 1789 
hun zoon Andries werd geboren. Later is Arie verhuisd naar Nigtevecht, waar hij op 24 oktober 
1804 is begraven. 

52. Arie van Mansom (    -1804) 53. Hendrikje van Reenen 

Johannis Mol is geboren in Baarn. Na het huwelijk met Marritje Heek in 1786 in Eemnes gingen 
ze in Diemen wonen. In 1788 kwamen ze terug naar Eemnes om te gaan boeren op Meentweg 93. 

54. Johannes Mol (1761-1831) 55. Marritje Heek (1764-1842) 

De familie Hendrik van der Linden en Maria Koort woonde in 1797 in Haarlem. 

56. Hendrik van der Linden 57. Maria Koort 



HKE-174 

 
Van links naar rechts: Hendrikje Johanna Snel (1885-1965), Gijsbartha (Bep) Lokhorst (1916-
1946) en Cornelis Scherpenzeel (1917-1941) 

Hendrik van Markus is geboren in De Meern. Hij is, net als zijn vader voor hem, van 1813 tot 
1846 watermolenaar van de Galecopper of Taatschen molen. Hendrik en Maria hebben na hun 
huwelijk tot 1811 in De Meern gewoond. Hierna maakte de polder deel uit van de gemeente 
Jutphaas en tussen 1816 en 1820 van de gemeente Oudenrijn, waar ze de rest van hun leven ge-
woond hebben. 

De familie Jacob Ederveen en Hendrijntje Ederveen woonde in 1807 in Leersum. 

Bij het overlijden van Anna Kreeft in Baarn staat vermeld dat zij de dochter was van Jacob 
Kreeft en dat de moeder onbekend is ! 

62. Hendrik van Markus (1777-1846) 63. Maria van Lakerveld (1777-1831) 

60. Jacob Ederveen 61. Hendrijntje Ederveen (1775-1850) 

58. Jacob Kreeft 59. ? 


