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Kwartierstaat van pater Wijnand van Wegen 
 

HENK VAN HEES 
 

 
 
Het is ondertussen bij de Historische Kring Eemnes een goede gewoonte ge-
worden om één keer per jaar een kwartierstaat te publiceren. Een kwartierstaat 
is een overzicht van alle voorouders van een bepaalde persoon. Om het niet al 
te onoverzichtelijk te maken, gaan we voor deze kwartierstaten niet zo ver te-
rug in de tijd. Vanuit de gekozen persoon gaan we vier generaties terug zodat 

er een overzicht ontstaat van 30 voor-
ouders. 
 
Deze keer gaat het om de kwartier-
staat van pater Wijnand van Wegen, 
in Eemnes wel bekend. Er zijn enkele 
opvallende zaken bij zijn kwartier-
staat. Naast een hoog Eemnes-gehalte 
valt op dat alle voorouders rooms-
katholiek zijn; niet zo verwonderlijk 
bij een pater. Daarnaast woonden de 
meeste voorouders in Eemnes-Binnen 
of naaste omgeving. Gaan we uit van 
de laatste generatie dan woonde Piet 
van Stoutenburg op Wakkerendijk 
192, Jan Lakenman op Wakkerendijk 
178, Gijsbert Stalenhoef op Wakke-
rendijk 200, Frans Makker op Wakke-
rendijk 238 en Dr. Mattheus Bell op 
Wakkerendijk 166. Wijnand van We-
gen is zelf geboren op Wakkerendijk 
196, een boerderij, die al sinds 1855 
in de familie is. Opvallend is ook dat 
vrijwel alle voorvaderen boeren wa-
ren, uitgezonderd Dr. Mattheus Bell, 
bekend geneesheer in Eemnes. 
 
Het verhaal van de voorouders van 
pater Wijnand van Wegen ziet er als 
volgt uit: 

 
Wijnand van Wegen op circa 10-jarige leeftijd 
gefotografeerd op de Mariaschool in Eemnes. 
Foto circa 1944. 



186 HKE jaargang 30 



 HKE jaargang 30 187 



188 HKE jaargang 30 

(1) Wijnandus Albertus van Wegen (geb. 1934) 
 
Wijnand van Wegen werd geboren in de oude familieboerderij op Wakkeren-

dijk 196. Vanaf zijn 14e jaar volgde hij de 
opleiding tot priester-missionaris o.a. bij 
de Oblaten van Franciscus van Sales te 
Beek en Donk. In 1961 werd hij priester 
gewijd en in 1963 vertrok hij als missiona-
ris naar Zuid-Afrika, naar het gebied tegen 
de grens met Namibië. In 1968 kreeg hij 
de verantwoordelijkheid voor de missie-
post van Friersdale. Hij bleef daar werk-
zaam tot 1998 toen hij om gezondheidsre-
denen moest stoppen en terugkeerde naar 
Nederland. Sindsdien woont hij in Huizen 
en assisteert in de pastorale zorg in de re-
gio. 
 
(2) Jacobus Everardus van Wegen 

(1888-1964) trouwt in 1919 met 
(3) Josina Maria Gieskens (1892-1977) 
 
Jaap van Wegen werd Jaap van Kesie Ka-
rel genoemd. Hij had een boerenbedrijf op 
de familieboerderij Wakkerendijk 196. In 

 
Cornelis van Wegen (1856-1941) met drie kleinkin-
deren o.a. kleinzoon Bertus (1932-1951 bij het 
paard en kleinzoon Wijnand (geb. 1934) op de 
voorgrond. 
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Rechts boven: 
Trouwfoto van Josina Maria Gieskens (1892-
1977) en Jacobus Everardus van Wegen 
(1888-1964), gemaakt op 21 februari 1919. 

 
Wijnand van Wegen als neomist op de foto 
voor het ouderlijk huis Wakkerendijk 196 op 6 
augustus 1961. Links moeder Sientje Gieskens 
(1892-1977), midden pater Wijnand van We-
gen en rechts vader Jaap van Wegen (1888-
1964). 

Rechts onder: 
Cornelis van Wegen (1856-1941) , nr. 4 in het 
overzicht. 
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1938 liet hij voor zijn oude boerderij een nieuw pand bouwen waarna het oude 
huis in 1940 is afgebroken. Deze boerderij is later overgenomen door zijn zoon 
Cornelis en wordt tegenwoordig gerund door zijn kleinzoon Nico van Wegen. 
Uit het huwelijk met Sientje Gieskens zijn 15 kinderen geboren: 8 dochters en 
7 zonen. Dochter Truus (geb. 1920) werd kloosterlinge onder de naam Zr Ma-
riëlla en zoon Wijnand werd priester. 
 
(4) Cornelis van Wegen (1856- 
 1941) trouwt in 1882 met 
(5) Barbara van Beijeren  
 (1853-1910) 
 
Kees van Wegen woonde na zijn hu-
welijk tot ca. 1900 op de boerderij 
Wakkerendijk 200. Daarna nam hij 
het boerenbedrijf van zijn vader over 
op Wakkerendijk 196. Kees werd ook 
wel de kolenboer genoemd. Uit zijn 
huwelijk met Barbara van Beijeren 
zijn tien kinderen geboren. 
 
(6) Gijsbert Gieskens (1854-

1908) trouwt in 1885 met 
(7) Geertruida Barbara Makker 
 (1855-1932) 
 
Gijs Gieskens was boer op boerderij 
Branderf op Wakkerendijk 228. Nadat 
ze in 1890 dit pand gekocht hadden, 
was hij daar met zijn ouders en zijn 
gezin komen wonen. In 1903/1904 werd het pand echt verbouwd tot boerderij, 
toen er een stal achter kwam. Gijs was koopman en boer. Hij leed aan toeval-
len. Op 22 februari 1908 is dat hem fataal geworden. Op het land achter zijn 
boerderij was hij bezig sparretjes uit de grond te halen. Hierbij kreeg hij een 
toeval, raakte in de sloot en verdronk. Uit zijn huwelijk met Geertje Makker 
zijn vier kinderen geboren: drie zonen en een dochter Sientje. 
 
(8) Cornelis van Wegen (1819-1900) trouwt in 1855 met  
(9) Jannetje Stoutenburg (1826-1865) 
 
Cornelis van Wegen kwam na zijn huwelijk in 1855 op de boerderij Wakkeren-

 
Barbara van Beijeren (1854-1910) getrouwd 
met Cornelis van Wegen, nr. 5 in het overzicht. 
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dijk 196, die toen in bezit was van zijn 
zwager Evert Smorenburg. Zijn vrouw 
Jannetje Stoutenburg was er één van 
een drieling. Ze had een drielingzus 
Gijsje en een drielingbroer Toon. Uit 
het huwelijk van Cornelis en Jannetje 
zijn vier zonen en twee dochters gebo-
ren. Na de dood van Jannetje in 1865 
hertrouwde Cornelis met Mietje Fok-
ken (1820-1876). 
 
 
(10) Paulus van Beijeren  

(1807-1869) trouwt in 1843 met 
(11) Jannetje Lakeman  

(1817-1890) 
 
Paulus werd geboren in Rietwijker-
oord (Heemstede) en gedoopt te Bui-
tenveldert. Zijn vader stierf in 1816 en 
zijn moeder in 1820 zodat hij met 13 
jaar wees was. Hij is liefderijk opge-
nomen in het gezin van Ruth Tijken in 
Blaricum. Ruth was een broer van zijn moeder. Een andere broer was Arie Tij-
ken, woonachtig op de boerderij Meentweg 19 in Eemnes. Arie was getrouwd 
met Cornelia Brouwer en deze Cornelia was de weduwe van Jan Lakeman. De 
jongste dochter uit hun huwelijk was Jannetje Lakeman. Ze werd geboren in 
1817, bijna drie maanden na het overlijden van haar vader. Via haar stiefvader 
Arie Tijken kwam ze in contact met Paul van Beijeren; het klikte en in 1843 
trouwde het paar. Paul en Jannetje namen de boerderij van oom Arie Tijken op 
Meentweg 19 over. Paul zat tot zijn dood in het kerkbestuur van de RK Nico-
laasparochie in Eemnes. Hij was de eerste kerkmeester van de nieuwe kerk, 
gebouwd in 1845. Jannetje Lakeman had gehoorproblemen; op haar oude dag 
had ze een grote hoorn, waarin je moest praten om met haar contact te hebben. 
Paulus en Jannetje kregen 5 dochters en 4 zonen, die allen volwassen zijn ge-
worden. 
 
(12) Wijgert (Wijnand) Gieskens (1817-1890) trouwt in 1853 met 
(13) Marritje Stalenhoef (1824-1914) 
 
Toen Wijnand Gieskens vijf maanden oud was, stierf zijn vader. Zijn moeder 
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overleed toen hij 13 jaar was. Wijn-
and werd boerenarbeider. Hij trouwde 
op 36-jarige leeftijd met Marritje Sta-
lenhoef en ging daarna inwonen bij 
zijn schoonvader Gijs Stalenhoef op 
Wakkerendijk 200. Op 21 april 1869 
kocht Wijnand de boerderij Wakke-
rendijk 200 voor 400 gulden. Uit het 
huwelijk met Marritje Stalenhoef 
werd alleen een zoon Gijs geboren. In 
1890 kocht de familie Gieskens de 
boerderij Branderf op Wakkerendijk 
228 en ging daar toen ook wonen. 

Geertruida Barbara Makker (1855-1932) ge-
trouwd met Gijsbertus Gieskens, nr. 7 in het 
overzicht. 

 
Trouwfoto van Antje van Wegen en Jan van den Berg, gemaakt op 29 januari 1917 voor de oude 
boerderij van de familie Van Wegen op Wakkerendijk 196 in Eemnes. 
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(14) Elbert Makker (1818-1892)  
 trouwt in 1852 met 
(15) Josina Maria Bell (1824-1892) 
 
Elbert werd boer en trouwde met één 
van de dochters van de Eemnesser 
vroed- en heelmeester Mattheus Bell. 
Het jonge echtpaar woonde aanvanke-
lijk in Eemnes maar verhuisde om-
streeks 1857 naar Blaricum. De boer-
derij die ze daar bewoonden, stond op 
de hoek van de Waterschapslaan en de 
Eemnesserweg en is omstreeks 1859 
afgebrand (Het Verbrande Erf). Daar-
na lieten Elbert en Sientje in Eemnes 
een nieuw onderkomen bouwen: de 
nog bestaande boerderij Wakkeren-
dijk 248/250. Ze woonden daar tot 
hun dood in 1892. Ze werden de ou-
ders van zes zonen en drie dochters. 
Bijzonder is dat de naam Josina 
(Sientje) via Sientje Bell op grote 
schaal is verspreid onder haar nako-
melingen. 
 
(16) Cornelis Evertse van Wegen (1784-1841 trouwt in 1809 met 
(17) Woutertje van Klarenbeek (1787-1847) 
 
Cornelis nam de boerderij van zijn ouders over op Wakkerendijk 56, ten noor-
den van de RK kerk en bleef daar wonen tot zijn dood. Uit het huwelijk met 
Woutertje van Klarenbeek zijn zeven zonen en drie dochters geboren. Dochter 
Oetje (1825-1872) was als Zuster Susanne religieuse bij de Orde van Onze Lie-
ve Vrouw van Amersfoort. 
 
(18) Peter Aarts van Stoutenburg (1787-1835) trouwt in 1809 met 
(19) Wilmpje (Willemijntje) Harder (1785-1846) 
 
Opvallend is dat Peter en Willemijntje op exact dezelfde dag getrouwd zijn als 
de voorgaande Cornelis Evertse van Wegen en Woutertje van Klarenbeek: nl. 
29 oktober 1809!  
Peter van Stoutenburg kocht op 29 oktober 1818 de boerderij Wakkerendijk 

 
Wijgert (Wijnand) Gieskens (1817-1900) en 
zijn vrouw Marritje Stalenhoef (1824-1914), 
nr. 12 en 13 in het overzicht. 
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192. Daar werkte hij zijn leven lang als boer. Uit zijn huwelijk met Willemijn-
tje Harder zijn 14 kinderen geboren: 7 dochters, 6 zonen en één doodgeboren 
kind. Uniek is toch wel het feit dat in dit gezin twee drielingen zijn geboren! 
 
(20) Cornelis van Beijeren (1755-1816) trouwt in 1802 met 
(21) Evertje Paulusse Tijken (1767-1820) 
 
Cornelis van Beijeren woonde in Rietwijk, een plaatsje aan het Haarlemmer-
meer. Hij was tapper van beroep. Zijn eerste vrouw was Marritje Cornelisse 
Zoetelief, bij wie hij vijf kinderen kreeg. Na haar dood in 1802 huwde hij nog 
datzelfde jaar met Evertje Tijken, geboren en opgegroeid in Eemnes. Toen ze 
trouwde was ze boerenmeid in Nieuwer Amstel. Zoals veel Eemnessers in het 
begin van de 19e eeuw was Evertje ook naar de omgeving van Amsterdam ge-
trokken om daar werk te zoeken. Uit haar huwelijk met Cornelis van Beijeren 
zijn twee zoons en twee dochters geboren. Alleen zoon Paulus is volwassen 
geworden. Hij was op 13-jarige leeftijd wees. 



 HKE jaargang 30 197 

(22) Joannes Janse Lakenman (1762-1817) trouwt in 1807 met 
(23) Cornelia Janse Brouwer (1779-1842) 
 
Jan Lakenman kwam als 4-jarige op de boerderij De Eendracht op Wakkeren-
dijk 178, nadat zijn vader deze grote boerderij gekocht had. Na de dood van 
zijn ouders nam hij dit bedrijf over. In 1791 trouwde hij met Gerritje Tijmens 
van de Wetering (1769-1794); naast een zoon Tijmen is uit dit huwelijk een 
dochter Teuntje geboren, die trouwde met Jan van Eijden. 
In 1807 hertrouwde Jan Lakenman met Cornelia Brouwer uit Baarn. Naast een 
doodgeboren kind werden ze de ouders van 3 zonen en 3 dochters. Cornelia is 
in 1822 hertrouwd met Arie Tijken (1781-1847), die op de boerderij Meentweg 
19 woonde. 
 
(24) Pieter Manusz Gieskens (1771-1817) trouwt in 1799 met 
(25) Gerritje Japikse de Groot (1776-1830) 
 
Pieter was geboren en opgegroeid in Laren. Hij was vilder van beroep. Rond 
1805 verhuisde hij met zijn gezin naar Eemnes. Daar woonden ze op een gege-
ven moment in op het adres Meentweg 7. Gerritje de Groot was spinster van 
beroep en op deze manier kwam ze tot aan haar dood in 1830 aan de kost. Uit 
het huwelijk van Pieter en Gerritje zijn vier zonen geboren. 
 
(26)  Gijsbert Stalenhoef (1781-1848) trouwt in 1813 met 
(27)  Geertruida Bon (1793-1876) 
 
Gijsbert werd geboren op de boerderij Meentweg 37. hij werd koopman en 
werkman. Zijn vrouw kwam uit Baarn. Na hun huwelijk woonden Gijsbert en 
Geertruij eerst een paar jaren in Hilversum. Vanaf circa 1835 woont het gezin 
op Wakkerendijk 200. Dochter Marritje heeft in dit huis wellicht haar man Wij-
nand Gieskens leren kennen omdat hij er ook woonde! Gijsbert en Geertruij 
kregen zes zonen en zes dochters. 
 
(28) Frans Elbertse Makker (1782-1853) trouwt in 1817 met 
(29) Geertrui Jacobse Ruiter (1787-1869) 
 
Frans Makker werd geboren in Blaricum. In 1793, op 11-jarige leeftijd, ver-
huisde hij met zijn ouders naar de boerderij van zijn grootvader op Wakkeren-
dijk 238. Omdat hij het enige kind was, nam hij deze boerderij ook weer van 
zijn ouders over.  
Geertrui Ruiter kwam van de boerderij Meentweg 99. Van haar is nog een por-
tretfoto bewaard gebleven die rond 1865 is gemaakt; één van de oudste Eem-
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Geertrui Ruiter (1787-1869) getrouwd met 
Frans Makker, nr. 29 in het overzicht. 
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nesser portretfoto’s! Uit het huwelijk van Frans Makker en Geertrui Ruiter zijn 
negen kinderen geboren: zes dochters en drie zonen. 
 
(30) Mattheus Bell (1784-1856) trouwt in 1809 met 
(31) Maria Antonia van den Born (1788-1851) 
 
Mattheus Bell werd in 1784 geboren te Utrecht als zoon van de boomkweker 
Jacobus Bell. Als 11-jarige jongen was hij al in de leer bij een chirurgijn, die 
lid was van het Utrechtse chirurgijnsgilde. Bij deze meester-chirurgijn heeft hij 
waarschijnlijk zijn opleiding ook voltooid. In 1812 vestigde hij zich als chirur-
gijn in Eemnes met vrouw en twee kinderen. In de officiële stukken wordt hij 
heel- en vroedmeester genoemd. Aanvankelijk woonde hij in een huisje op de 
plek van het tegenwoordige Wakkerendijk 174.  
Rond 1820 woont hij op de buitenplaats Berg- en Eemzigt, Wakkerendijk 128, 
die hij dan huurt van Anna Geerling, weduwe Helmolt. Van 1832 tot zijn dood 
in 1856 woonde hij op Huize Welkom op Wakkerendijk 166. In 1832 kocht hij 
de boerderij op die plaats, waarna hij het voorhuis eraan liet bouwen, zoals we 
dit nu nog kennen. Mattheus Bell had in Eemnes een goede naam als genees-
heer. Uit zijn huwelijk met Maria Anthonia van den Born zijn 16 kinderen ge-
boren: 9 zonen en 7 dochters. 
 
Dit waren dan alle voorouders van pater Wijnand van Wegen tot en met zijn 
betovergrootouders. Het overzicht bij dit artikel geeft ook nog de namen van de 
ouders van zijn betovergrootouders. 
 

Dit is de derde keer dat we een kwartierstaat publiceren in het kwartaalblad van 
de HKE. Met een knipoog naar het verleden is het nu mogelijk om een kleine 
competitie op te zetten onder het motto: “Wie heeft de meeste Eemnesser 
voorouders?” Een Eemnesser voorouder is dan iemand die langere of kortere tijd 
in Eemnes gewoond heeft. 
De stand van deze ‘competitie’ is nu als volgt: 
1) Pater Wijnand van Wegen (geb. 1934): 29 
2) Tijs Blom (1909-1970) gepubliceerd in 2007, boekje nr. 4: 28 
3) Jan Scherpenzeel (1911-1970) gepubliceerd in 2006, boekje nr. 4: 25 
Misschien vindt u het ook wel aardig om uw kwartierstaat eens te publiceren of 
mee te doen aan onze competitie. Wanneer dat het geval is, kunt u rustig con-
tact opnemen met de samensteller van deze kwartierstaat: 
 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, 3755 CK Eemnes 
035-5389849, e-mail: info@kleinwee.demon.nl 
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Foto van de familie Van Wegen genomen voor 21 juni 1936, de 80e verjaardag van Cornelis van 
Wegen (1856-1941). De jarige is gefotografeerd naast de oude boerderij Wakkerendijk 196, 
samen met zijn kinderen en aangetrouwden en het merendeel van zijn 66 kleinkinderen. Als de 
achternaam niet vermeld is, heten de personen Van Wegen. Achter de naam van de kleinkinderen 
staat de naam van hun vader. 
Bovenste rij v.l.n.r. 
Wim (Kees), Cor (Kees), Paul (Paul), Gijs (Jaap), Jan v.d. Berg, Mart v.d. Berg, Truus 
(Hendrik), Jan (Paul), Jopie (Jan), Truus (Jaap), Marie (Jan), Cor (Jaap), Bep (Hendrik), Jo 
(Paul), Piet (Paul), Kees (Jan), Mart (Paul), Piet (Jan). 
Tweede rij van boven v.l.n.r. 
Bet Wijntjes (1894-1967) getrouwd met Kees van Wegen, Jan v.d. Berg (1884-1957) getrouwd 
met Antje van Wegen met op zijn arm Joke v.d. Berg, Antje van Wegen (1895-1992), Jans van 
Wegen (1889-1976), Bartje v.d. Berg (1890-1960) getrouwd met Paul van Wegen, Bep (Jan), 
Marie Schwegler (1894-1971) getrouwd met Jan van Wegen, An (Jan), Wil v.d. Berg, Mien 
(Paul), Bep (Paul), Kees v.d. Berg, Bertus (Paul). 
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Derde rij van boven, meest zittend v.l.n.r. 
Jaan Boerssen (1896-1977) getrouwd met Hendrik van Wegen, Hendrik van Wegen
(1891-1966) met op schoot zoon Kees, Kees van Wegen (1884-1965) met op schoot zoon 
Paul, grootvader Cornelis van Wegen (1856-1941), Jan (Jan), Paul van Wegen (1885-
1964) met op schoot dochter Josephien, Jan van Wegen (1887-1969) met op schoot zoon 
Arie, Jaap van Wegen (1888-1964), Cornelis (Jaap), Sientje Gieskens (1892-1977) ge-
trouwd met Jaap van Wegen. 
Vierde rij van boven v.l.n.r. 
Jo (Hendrik), Annie (Hendrik), Jeanne (Hendrik), Dorie (Jan), Sien (Jaap), Bertha 
(Hendrik), Alie (Jaap), Jopie (Jaap), An v.d. Berg 
Onderste rij, zittend v.l.n.r. 
Bertus v.d. Berg, Bertus (Kees), Jaap (Jaap), Piet (Hendrik), Bep (Kees), Jaap v.d. Berg, 
Kees (Jaap), Bertus (Jaap), Nico (Paul), Bep v.d. Berg, Cor (Hendrik), Bernard v.d. 
Berg, Annie (Paul), Marie (Paul). 




