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Van de voorzitter 
 
Het jaar 2005 loopt weer ten einde. Dit is al weer de eerste Aqua Vitae van 2006.  
 
Op 9 november j.l. werden wij opgeschrikt door het bericht dat ons voormalig 
bestuurslid, de heer Coen Soetens, onverwacht was overleden. Als medeoprichter 
en 1e voorzitter van onze afdeling was hij, samen met zijn vrouw, op bijna iedere 
vergadering aanwezig. 
Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw en kinderen en wij wensen hen van harte 
Gods troost en nabijheid toe in deze moeilijke dagen. 
 
Archief 
In ons vorig blad hebben we vermeld dat een onzer leden, dhr Van Baalen uit 
Zoelen, zijn archief aan onze vereniging heeft aangeboden. We zijn nog steeds druk 
bezig om dit uit te sorteren. Een groot gedeelte van het archief zal wel in Weesp 
terecht komen. Maar ook voor onze bibliotheek zit er aardig wat materiaal bij. We 
zijn blij dat we hiermede onze bibliotheek kunnen aanvullen. Er zit ook nogal wat 
historisch materiaal tussen. De Historische Kring West-Betuwe zal hiervan wel het 
een en ander kunnen gebruiken.  
 
Jubileum 
Het 20 jarige jubileum is weer verleden tijd. Er is door velen gigantisch veel werk 
verricht. Een Aqua Vitae van 140 bladzijden komt niet zo vaak voor. Niet alle copy 
kon in het jubileum nummer worden opgenomen. Nogmaals allen hartelijk dank 
voor dit vele werk. We verwachten overigens nog wel meer respons naar aanleiding 
van dit jubileumnummer. Er zullen vast nog wel meer genealogische connecties met 
de bestuursleden te vinden zijn. Een uitdaging aan u om dit verder uit te bouwen. 
Wie weet wat voor verrassingen dat nog oplevert. We hebben een gezellige en 
interessante avond gehad. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. We behoeven 
daarmee niet tot het volgende jubileum te wachten. Zodra er een geschikte 
aanleiding voor is kunnen we weer een soortgelijke avond organiseren.  
 
Lezingen 
In oktober heeft mevr. M. Rijkelijkhuizen voor ons een lezing gehouden over het 
gebruik van computerprogramma’s. Hoewel we over dat onderwerp die avond veel 
hebben geleerd, zorgden technische storingen er voor dat onze docente ons niet alles 
kon vertellen over de beste en eenvoudigste manier om van internetprogamma's 
gebruik te maken. Ze kan ons dus nog meer vertellen. Daarom hebben we besloten 
om haar volgend jaar nog eens uit te nodigen voor een “vervolgcursus”.  
 
In november heeft de landelijke voorzitter van onze vereniging, de hr. Trap, een 
lezing gehouden over de Pelgrims. Deze zijn vanuit Engeland in Nederland 
neergestreken en later voorgoed naar Amerika vertrokken. De dhr. Trap heeft 
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hierover een boeiende lezing gehouden. Hij weet er trouwens wel wat van, getuige 
enkele spraakmakende boeken van zijn hand over dit onderwerp. 
 
Bestuur 
Het aantal bestuursleden van onze afdeling zal per april 2006 verminderen tot twee 
personen. Een secretaris en een penningmeester. Dit zijn wel de twee die het meeste 
werk voor hun rekening nemen, maar als er geen bestuursleden bij komen wordt 
onze afdeling samengevoegd met een andere genealogische afdeling en dat zou toch 
jammer zijn. Het aantal leden neemt toe, er is veel animo en het bezoekersaantal is 
goed. Alleen het bestuur is incompleet. We doen daarom een dringend beroep op 
onze leden om te zorgen dat het bestuur weer voltallig wordt.  
 
Tenslotte 
Na dit dringende beroep op u, wens ik u een gezond en voorspoedig 2006 toe en 
hopen ik u op de eerstvolgende lezing in het nieuwe jaar weer te ontmoeten. 
 
Gijsbert van Aalst  
 
Lezingenprogramma voorjaar 2006 afdeling Betuwe 
 
De lezingen vinden plaats op de derde dinsdag van de maand in het streekmuseum 
bij de Waterpoort te Tiel, adres Plein nr. 46-48. Aanvang van de lezingen is zoals 
gebruikelijk om 20.00 uur. 
 
17 januari Bidprentjes, door F. Moubis. 
 
Bij het ontstaan van de boekdrukkunst in de late middeleeuwen kreeg men ook het 
drukken van prenten onder de knie. Met behulp van koperplaten kon men kleine 
afbeeldingen van heiligen goedkoop in veelvoud afdrukken en aan de gelovigen 
uitdelen of verkopen. 
Aan het eind van de 17e eeuw worden de devotieprenten voor het eerst gebruikt om 
bij een overlijden aan de nabestaanden gebed te vragen voor het zieleheil van de 
overledene. In anderhalve eeuw groeit het in de Zuidelijke Nederlanden uit tot een 
vast gebruik om bij overlijden een bidprentje uit te delen.  
Bid- ofwel doodsprentjes zijn voor genealogen een welkome bron van informatie. 
Heden ten dage worden in het katholieke Zuiden nog steeds doodsprentjes gedrukt 
maar er is wel veel veranderd. Zijn ze voor genealogische doeleinden wel zo 
bruikbaar? De heer Moubis hoopt u daar een antwoord op te geven. 
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21 februari  Gelderse 19e eeuwse steenfabrikanten en hun familierelaties, 
door G.B. Janssen 

 
Tot ver in de twintigste eeuw waren er nog talrijke familiebedrijven in de 
Nederlandse baksteenindustrie. Pas na de Tweede Wereldoorlog is daarin een 
kentering gekomen en thans zijn er in Gelderland nog maar enkele familiebedrijven 
werkzaam in de baksteenindustrie, zoals Terwindt en Korevaar. 
Bekende geslachten met veel familierelaties in de Gelderse baksteenindustrie waren 
wel Arntz, Terwindt, Burgers, Van Wijck, Van Heukelum, enz. Maar ook minder 
bekende families hadden een uitgebreid netwerk van aanverwanten, zoals de 
families De Haas, Duijs, Formijne, Van de Pol, Ambrosius, Heuff, Ariëns, enz.  
 
In de causerie zal worden ingegaan op een tweetal aspecten. Ten eerste tot welke 
beroepsgroepen behoorden de talrijke steenbakkers die in de loop van de 
negentiende eeuw op het toneel verschenen en ten tweede hoe waren ze aan elkaar 
verwant. 
 
De oorsprong van de Gelderse steenfabrikanten is zeer heterogeen, ofschoon een 
belangrijk deel tot de landadel, grootgrondbezitters, landbouwers en aannemers 
behoorde. Maar ook ambachtslieden en fabrikanten in een andere tak van 
nijverheid, kooplieden en handelaren namen het initiatief om een steenfabriek te 
beginnen. Regionale en lokale magistratuur (burgemeesters, vrederechters, 
advocaten, notarissen) beproefden hun geluk en zelfs kerkbesturen en predikanten 
behoorden tot de oprichters of exploitanten van een steenfabriek.  
 
Nadat uitgebreid wordt ingegaan op de herkomst van de Gelderse steenfabrikanten 
en hun families, worden talrijke voorbeelden gegeven van familiale 
netwerken.iervoor krijg ik nog een tekst. 
 
21 maart Genealogie en Internet. Proberen om met elkaar door de 

bomen het bos te leren zien, door M. Rijkelijkhuizen. 
 
Op 11 oktober 2005 hield mevr. Rijkelijkhuizen de lezing al. Echter door allerlei 
technische problemen liep het niet helemaal zoals bedoeld. Wij zijn graag in gegaan 
op haar aanbod, om de lezing op de bedoelde manier te houden, waarbij ondermeer 
de volgende onderwerpen aan de orde zunnen komen.  

Nieuwsgroepen - Bronnen, uitgebreid – Computervaardigheden -  
Genealogisch Software  
 
18 april Jaarvergadering. 
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In Memoriam Coen Soetens (Tiel 13-12-1924 – Tiel 9-11-2005). 
 
 
Wim van de Westeringh 
 
Op de terugweg naar huis, na afloop van onze afdelingsbijeenkomst op 8 november 
j.l., werd Coen onwel, waarna hij met spoed overgebracht werd naar het ziekenhuis 
waar hij de volgende ochtend overleed. Voor zijn vrouw Mies, dochter Agnes en 
klein- en achterkleinkinderen is dit plotselinge overlijden een grote slag. 
Voor onze afdeling Betuwe is Coen van onschatbare waarde geweest. Hoewel het 
geslacht Soetens zijn wortels in West-Brabant heeft, was hij toch een echte 
Betuwenaar. Hij was genoemd naar zijn Betuwse grootvader van moederszijde: 
Coenraad Peter Hendrik van Ommeren. De Van Ommeren’s en de Van der Woerd’s 
hadden zijn speciale genealogische belangstelling (Zie Stukken en Brokken I en II). 
Voordat de afdeling Betuwe van de NGV in september 1985 werd opgericht, had 
Coen zijn sporen op genealogisch bestuurswerk al verdiend. In 1969 werd hij NGV-
lid  en sinds oktober 1976 maakte Coen deel uit van het Hoofdbestuur van de NGV, 
nadat hij al eerder lid van de kascommissie was. Toen in 1978 besloten werd tot 
instelling van een 2de penningmeester in het HB, kreeg Coen deze functie. Dit bleef 
hij tot in het voorjaar van 1988. Daarna keerde hij weer terug in de kascommissie 
(1989 – 1992). Voor zijn verdienste voor de NGV kreeg hij op 17 december 1994 
de gouden erespeld. Enige jaren voordat hij HB-lid werd (vanaf 1973) was hij al in 
contact met het HB gekomen, namelijk als afgevaardigde van de afdeling 
Gelderland naar de Algemene Vergadering van de NGV. Vanaf 1977 tot 1986 tot  
de afdeling Betuwe opgericht was, was hij bestuurslid van deze afdeling, eerst als 
administrateur, vanaf 1981 als penningmeester.  
 
Het Rivierengebied viel toentertijd voor een deel onder de afdeling Gelderland. Van 
deze  grote afdeling werd in 1970 de afdeling Kwartier van Nijmegen afgesplitst. 
De afdeling Gelderland wilde vanwege haar uitgestrektheid in de diverse regio’s --- 
Achterhoek, Veluwe en Betuwe --- bijeenkomsten gaan houden om als het ware “de 
vereniging naar de leden te brengen”. 
Het Rivierengebied viel behalve onder de beide boven vermelde afdelingen onder 
de afdelingen Utrecht e.o. en ’s-Hertogenbosch en Tilburg e.o.. Coen vond dit maar 
niks. Het Rivierengebied als geografische eenheid was genealogisch een “blinde 
vlek”. De versnippering over minstens 4 afdelingen was niet bevorderend voor 
genealogisch onderzoek en onderlinge contacten. 
Coen zocht contact met enkele andere genealogen die in de Betuwe werkzaam 
waren en die hij kende door zijn uitgebreide connecties. Na enig voorwerk 
resulteerde dit in de oprichting van de afdeling Betuwe in september 1985. Op de 
jubileumviering van het 4de lustrum, nog kort geleden, was hij uiteraard prominent 
aanwezig. Onlangs zei hij nog dat hij, samen met zijn vrouw Mies, maar weinig 
bijeenkomsten had gemist. 
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Coen behoorde niet alleen tot de oprichters, vanaf het begin werd hij, 
vanzelfsprekend, de voorzitter van de afdeling Betuwe. Hij is dit gebleven tot het 
voorjaar van 1996. Memorabel is nog dat hij na afloop van een lezing de spreker en 
de andere bestuursleden uitnodigde om bij hem thuis nog even te komen napraten. 
Coen was eveneens de motor achter de Gelderse Genealogische Contactdagen. 
Vanaf 1974 werden die in het Sonsbeekpaviljoen te Arnhem, vanaf 1989 tot 2001 in 
Motel Van der Valk te Tiel gehouden. 
Coen hield ook verschillende lezingen en publiceerde onderzoeksresultaten. Niet 
alleen over het geslacht Soetens of West-Brabantse rechterlijke archieven, maar 
ook, samen met zijn vrouw Mies Menage, over “de speld in de hooiberg”, over de 
Franse afkomst van het Nederlandse geslacht Menage, over de Betuwse geslachten 
Van Ommeren en Van der Woerd etc.. Voor de 1ste Stukken en Brokken (1990) 
werden de Betuwse familierelaties van de bestuursleden uit de doeken gedaan. 
 
Tot het laatst toe bleef Coen actief op het gebied van genealogie en historie, o.a. de 
voormalige jamfabriek De Betuwe, met haar beroemde Flipje. Jarenlang was hij 
samen met Mies een vertrouwde verschijning op archieven, bijeenkomsten en 
lezingen, contactdagen e.d.. Wij zullen hem missen. Wij wensen Mies en het gezin 
en de familie Soetens sterkte toe om dit verlies te verwerken en om zonder hem 
verder te gaan. De afdeling Betuwe van de NGV zal hem niet vergeten. 
 
 
Familierelaties 
 
In ons speciaal nummer naar aanleiding van het 20 jarig jubileum, riepen wij u op 
om na te gaan of u relaties kon vinden met de personen in het artikel over de relaties 
van de bestuursleden. Inmiddels is van 1 lid een opgave ontvangen. Als u ook een 
relatie hebt gevonden ontvangen wij die graag van u, zodat we daar in een volgend 
nummer van Aqua Vitae aandacht aan kunnen besteden.   
 
Bibliotheek 
 
No. 451. 
De afgelopen periode zijn er geen boeken gekocht, maar het artikel uit Aqua Vitae 
"Knippen en Plakken in de genealogie", door mevrouw A.T. M. Ruygt is door haar 
als een apart boekje uitgegeven. Hiervan heeft zij een exemplaar aan de 
afdelingsbibliotheek geschonken. Hierin zijn de ervaringen van de volgende 
personen, tijdens hun gevangenschap in de Tweede Wereldoorlog opgetekend. 
Hendrikus Blijdenstein, Vincent L.M. van Hesteren, Gerrit Jan Laagwater en 
Johannes van Veenendaal. 
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De oudste generaties Heuff. 
 
A.J.G. Hogendoorn 
 
 
De familie Heuff is een zeer oude familie. Voor het midden van de 15e eeuw zijn ze 
al te traceren. Misschien al wel in de 14e eeuw. Bijzonder is dat de familie vrijwel 
alleen in Kapel- en Kerk Avezaath en in Zoelen voorkwam. Slechts een enkeling 
“emigreerde” helemaal naar Buren, Erichem of Tiel. Pas in de 19e eeuw verlaat een 
tak de Betuwe en vertrekt in de richting van Maarn. In het begin van de 20ste eeuw 
emigreert een Heuff naar Canada.  
Al ruim 30 jaar ben ik bezig met het samenstellen van een genealogie van deze 
familie. Dat is buitengewoon goed gelukt. Volgens mij is meer dan 95% van de ooit 
rondlopende leden van deze familie op hun takje in de stamboom van de Heuven 
geplaatst. Natuurlijk blijven er enkele loslopenden, waar te weinig gegevens van 
zijn om hen een plaats te kunnen geven. Daarnaast is er een overweldigende 
hoeveelheid gegevens verzameld, om over het fotomateriaal en kaartmateriaal maar 
niet te spreken. Het was ooit de bedoeling om een boek aan deze familie te wijden. 
Het probleem is echter de financiën. Het boek zal minimaal 750 pagina’s moeten 
beslaan om alle gegevens een plaats te geven. 
In 1998 werd ik door mevr. M.M. Heuff-von Oven in contact gebracht met een neef 
van haar uit Wassenaar. Die had opdracht gegeven aan de bekende genealoog Leon 
van der Hoeven om een genealogie van de familie Heuff op te stellen, zodat die 
gepubliceerd kon worden in het Nederlands Patriciaat. Op mijn verzoek om dan 
samen een publicatie voor het zgn Blauwe Boekje én een familieboek samen te 
stellen wilde hij nadenken, maar dhr. G. Heuff heeft nooit gereageerd.  
Onbedoeld heeft dhr. van der Hoeven wel dankbaar gebruik gemaakt van mijn 
gegevens. Hij heeft simpelweg een exemplaar gekocht van de Historische Namen 
Index Rivierenland, die dhr. M. IJzerman en ik hebben samengesteld en daar 
stonden veel van onderstaande gegevens ook in. 
 
Oorsprong van de oudste generaties 
 
Volgens een familielegende zouden de Heuven uit de Oost komen. Hiermee kan in 
ieder geval niet Nederlands Oost Indië bedoeld zijn, omdat het toen nog geen 
Nederlands bezit was.  
Misschien bedoelde men een land ten oosten van Nederland, ook daar zijn geen 
bewijzen voor. Feit is wel dat in 1309 voor Dirck van Aelst, richter in de Betuwe, 
Eymerick, de zoon van zaliger Willem van Hoeven met Truyken, zijn moeder en 
bekende verkocht te hebben aan Johan van Merten, priester in de parochiekerk te 
Lienden, het vierde deel van de grote tiend te Aalst.  
In van Doornincks Schatting van den lande van Gelre komt in 1369 te Lienden voor 
als belastingplichtige Willem van den Have/Hove en te Zoelen een Willem Arntss1). 
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In 1376 wordt een Willem van Hoeven, genoemd onder de edelen, ridders en 
knapen van de Betuwe, Tielerwaard en Teisterbant in de zoenbrief van Jan van 
Blois2).  
In de voorstaande personen zou met een beetje goede wil voorgeslacht van Willem 
van Hoeven/Hueven3, 4). gezien kunnen worden. Feit is wel dat de personen uit de 
onderstaande genealogie tot de bovenlaag van de Avezaathen behoren. 
 

 
 De Hooibeemd 
 
Of de boerderij de Hooibeemd al in bezit van de familie was is niet helemaal 
duidelijk. Onwaarschijnlijk is het niet. Het was allodiaal bezit. In een acte uit het 
begin van de 16e eeuw, waarin het duidelijk gaat om de Hooibeemd, wordt 
gesproken dat de hofstad al sinds mensenheugenis in bezit van de familie is. Als dat 
correct is, is dit een zéér bijzonder feit. Anno 2005 is de Hooibeemd in bezit van de 
gebroeders van der Linde. Hun moeder was een Heuff, die de Hooibeemd in haar 
huwelijk heeft ingebracht. 
De boerderij ligt op de grens van Zoelen en Avezaath. Het voorhuis is in de 19e 

eeuw gebouwd ter vervanging van het voorhuis van een zgn. “langhuis-boerderij”a). 
Enkele jaren geleden is het achterhuis afgebroken. Dit was aanzienlijk ouder en 
bestond  nog uit enkele 17e eeuwse onderdelen. De kelder onder het midden 
gedeelte van het voorhuis is waarschijnlijk nog veel ouder. De muur aan de 
voorzijde is ongeveer 1 meter dik en is voorzien van enkele dichtgemetselde 
lichtspleten! Gezien het bovenstaande ga ik er van uit dat de Hooibeemd inderdaad 
het stamhuis van de familie Heuff is. 
 

                                            
a Bij een langhuis-boerderij ligt het voorhuis in het verlengde van het achterhuis en is ongeveer 
even breed als het achtergedeelte. 
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 I Wouter Willems 
 
  
 
 
 

IIa Willem Wouters Jut Wouters Katrijn Wouters IIb Arend Wouterss 
overl. voor 1482 overl. na 1460 overl. na 1460 tr. Geertruid 
tr Geertruid 
 
  
 
 
IIa Arnt Willemss IIIb Gerrit Willemss Ghiselbertus mr. Johan 
tr Margaretha  ter Hueven overl. voor 1492 
 
  
 

 
 
Willem IVa Dirk  IVb Jan  Belia Pelgrim IVc Gerrit Wolter Clairbout 
 Arntss Arend tr Dirk tr de Haas Arntss 
 tr Jutte Willems van Wijhe  tr Ermgard 
 Jan Arntss    van Buren 
 
 
 

 Jan Dirkss Arent Jacob 
  overl na 1527 
 
 
 
Jan Va Quirijn Vb Bartholomeus Vc Willem Otto Gerrit 
     Hiervan stamt familie 
     Heuff af  
 Jan Crijnen Lambertus Johan Willems 
 
 
 IVd Otto IIIc Jan Arend Wouterss 
  overl 1488?  
 Vd Aert Oth Gerritss tr Gertrude 
 
 
 Arend Jan Arendss Jutte Jan Arendss Otto Jacob 
 overl 1522 tr Dirk Arend 
  Willems Hoeff  
 
 
De naam Heuff 
 
Volgens mij is de naam Heuff afgeleid van “hoeve”. Een “hoeve” is een bepaalde 
oppervlakte, waarvan men in de tijd dat de Betuwe ontgonnen werd aannam dat dit 
groot genoeg was om van te kunnen leven. Een hoeve werd vroeger geschat op 
9600 vierkante roeden ofwel 16 morgen. Zo groot was de Hooibeemd in de 17e en 
18e eeuw ook! In de Betuwe, evenals in het zuiden van de provincie Utrecht,  
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komen er meer perceelsnamen met “Hoeve” voor. In Eck en Wiel ligt de 
Kortenhoeve en die  was in 1875 nog steeds 16 morgen groot5). In de oudste 
generaties komt de naam Heuff niet voor, maar wel ther Hoeven, Hueven etc. 
hetgeen volgens mij een ondersteuning van bovenstaande theorie is.  
Bijzonder is wel dat de naam Heuff vrijwel nooit voorkomt met slechts één f, maar 
altijd met dubbel f.  
In het telefoonboek van 2005 komt de familienaam Heuff  97 maal voor. Daaruit 
blijkt dat de familie Heuff altijd een kleine familie is gebleven. Dat komt doordat in 
bepaalde takken de meeste huwelijken gesloten werden tussen (achter-)neef en 
(achter-)nicht. Een schitterend voorbeeld hiervan vind ik altijd de kwartierstaat van 
“Gijs van huis ten Ham”. Zijn ouders, grootouders en overgrootouders heetten 
allemaal Heuff!. Ondanks deze “land-moet-binnen-de-familie-blijven-politiek” 
komt er bij mijn weten geen enkele geestelijk gehandicapte in de familie voor. Dat 
wil niet zeggen dat er geen “bijzondere” Heuven geweest. 
 
I. Wouter Willemss 
Trouwt NN 
Uit dit huwelijk: 
1. Willem Wouterss,volgt IIa 
2. Arend Wouterss, volgt IIb 
3. Jut Wouterss 
4. Katrijn Wouterss  
Jut en haar zus Katrijn Hueven bezitten in 1460 te Avezaath vier hofsteden naast 
elkaar gelegen, volgens de grensbepaling, achter de tegenwoordige huizen 
Malburg6) en Landzicht in Kerk Avezaath. Landzicht was de toenmalige door 
pastoor Johan Voss bewoonde pastorie was. De omschrijving van deze vier 
hofsteden luidde als volgt: item eenensestich schillinge en 26 hoener sjaers uut 4 
hoffsteden bijeen gelegen end 9 penninge, die Jut en Katrin Hueven besitten, an 
d'een sijde Johan Vossen thinsgoet, an d'ander Johan Gijsbert Koxdochter en 
Kerstgen voorss. met eener hofstat, die Guede Vossen van Avesaet te wesen plach7).  
 
In 1493 woont op een van die hofsteden Wenmer Hoeff ook Hof genoemd. Wat zijn 
relatie is met de familie Heuff is onduidelijk. Ruim 100 jaar later woont op die 
zelfde hofstede Goossen Reijnen (1594)8). 
 
IIa. Willem Wouterss Hueven, overl. voor 31 januari 14829) 
trouwt Geertruijd , de weduwe van Otto van der Mase, overl. na 1 februari 149210). 
In 1326 komt een Otto van der Masen voor, die beleend is met het halve gericht te 
Leeuwen. Dus met het richterschap, wat destijds een aanzienlijke baan was. 
 
In 1462 is hij door de heer van Culemborg beleend met de 3 mg. 16 roede land op 
de Bulk te Avezaath, verkregen van Willem de Rover en met 7½ hont land bij de 
Korte Geersweg aldaar8). 
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Willem Wouters Hueven en zijn beide zoons, mr. Johan en Arent komen in 1462, 
1482 en 1492 voor in het leenboek van Culemborg. Ze werden toen beleend met 3 
morgen 16 roeden land op de Bulk te Kapel Avezaath, alsmede met 8 hont land, 
gelegen bij de Korte Geersweg te Kapel Avezaath11). 
 
In 1476 draagt Gijsbert van Buren Gijsbertss12) 4 morgen land in het Korenbroek en 
7 hont op de Hoge Korn, beiden in Avezaath over aan hun zoon Arnt Willemss. 
Willem en Gertrude hebben de lijftocht van dit land13). 
 
14 oktober 1480 blijken Wilhem Hoeve erfgenamen land te hebben in het 
Korenbroek ten zuiden van de Korenbroeksteeg. Het land daar ten oosten van is van 
Arnt Wouterss, zijn broer14).  
 
31 januari 1482 hebben ze lijftocht aan 4 morgen in het Korenbroek, 7 hont op de 
Hoge Korn. Met deze Culemborgse leengoederen is hun zoon Arnt 31 Januari 1482 
beleend15). 
 
In het Leenboek van de heren van Culemborg lezen we het volgende: Alde Avesait. 
(Kapel Avezaath) 
Wijllem Hueven van ons ontffang bij overgijfft Willems des Rovers drije marge lantz 
en XVI roed, gelegen tot Aelde Aevzaet, opt Bullick, boven naestgelant Gerijt van 
d'Steenhuys, bened. Herben van Delfft, modo Sinte Agate Vicarij tot Ald Avezaet. 
Ende noch VIIJ hont lantz, gelege bij den Korten Geerswech, boven naestgelant 
Herben vursz. en benede Gerijt van Steenhuys, then Zutphen rechte. Te verherg. 
(verheergewaden, dit is het betalen van het leenrecht) myt ene ponde guetz geltz. 
Orkunde onsz mane Wolter van Over Rijn en Gijsbert Aerntz. Ao LXIJ (1462) des 
guesdag (Woensdag) na sunte Margariet dach vurg. 
Modo (bij wijze van overgang op) meist. Johan Hueff, bij dode Wilhem sijns vaders 
voirg. Manne (ten overstaan van de leenmannen) Hubert en Zwed. van Culemb. 
bast.(bastaard) Zwed. van Eissenst. (Zweder van IJsselstein) Act. ultima Januarii 
Ao LXXXIJ (1482) 
Modo Arnt Hoeff ontf. bij dode meist Jans sijn broeders vorn. En sijn moed. 
Gertruijt Otten wijff vand Masen sijn moed. heft hoir lijftucht aen desen vurs. leen. 
Act. bij mane Zwed. van Eisschenst. Heur van Ophusen & opt ijrste dach van 
Februari Anno &XCIJ (1492)16, 17). 
 
De erfgenamen van Willem Hoeven komen in 1501 ook voor met land in het 
Korenbroek te Avezaath en op de Heuvelakker te Zoelen11). 
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Uit dit huwelijk: 
1. mr. Johan, overl. voor 1 februari 149217). 
Waarschijnlijk een gestudeerd man geweest, gezien zijn titel mr. Hij is wellicht een 
geestelijke geweest.  
Johan van Hoefft Willemss, is in 1463, door de heer van Culemborg, beleend met 
een hofstad te Rijswijk, groot 8 hont, strekkende van de Rijnbandijk tot aan de 
Wijfdijk (nu de Heuvelstraat)18), zijn neef Willem moet hem dan opgevolgd zijn in 
dit bezit19). 
 
31 Januari 1482 wordt hij beleend met 3 mg. 16 roede op de Bulk te Ald 
Avezaath20). 
 
2. Arent , volgt IIIa 
3. Gerrit Willemss , volgt IIIb 
4? Gijsbert, Giselbertus ter Hoeven, ter Hueven 
Gijsbert van der Hove werd beleend te Avezaath in 14764). 
Gijsbert van der Hoeve was in 1481 landeigenaar in Korenbroek 
 
Ghiselbertus ter Hoeven en Arnoldus ter Hoeve komen in 1472 voor bij de 
ingezetenen in deze streek, wiens goederen door Karel den Stoute verbeurd 
verklaard moesten zijn, omdat zij volgelingen van hertog Arnold van Gelre 
gebleven zijn19). 
 
 
IIIa. Arent Hoeff Willemss overl. na 1 februari 149213). 
Trouwt Margaretha21), overl. na 8 maart 150922). 
 
Margaretha was wellicht een dochter van Claerbout die Haze, die in 1481 land in 
het Korenbroek te Avezaath bezat en die in 1507 burgemeester van Tiel was. Alleen 
in de familie de Haas komt in die tijd de naam Claerbout voor23). 
 
1462 en 1465: naastgeland te Zoelen21). 
 
Op 14 juli 1462 is Arnt beleend met 7 morgen en een ½ hont land op de Roodakker; 
3 morgen en 16 roeden op de Bulk en 7½ hont bij de Korte Geerswech. Hij heeft 
deze Culemborgse leengoederen gekocht van Willem die Rouver, die er zelf in 
1453 mee beleend was24). 
 
In 1465 is hij beleend met 4 morgen land in het Korenbroek en komt hij als 
naastgelande voor te Zoelen en zijn achterneef Jan Arent Wouterss, ieder eigenaar 
van 6½ mg. in het Korenbroek en daarvan dragen zij ieder 2½ mg. over aan Gijsbert 
van Buren Gijsbertss25). Deze stukken lagen naast elkaar, hetgeen wijst op herkomst 
van één hand. 
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Hij is wellicht dezelfde als Arnoldus ter Hoeve en Arnoldus ther Hueven, die met 
vele welgeboren mannen uit deze streek in de oorkonden van Karel de Stoute 
voorkomt, omdat zij de zijde van hertog Arnold van Gelre gehouden hadden. Hun 
goederen werden verbeurd verklaard (1472)19). 
 
31 januari 1476 is Arnt Hueff, na opdracht door Gijsbert van Buren Gijsbertss 
beleend met 4 morgen land in Avezaath, in het Korenbroek. Oost Arnt Rijcquiinss, 
West de erfgenamen van Gerrit Hollen, Zuid de Broekdijk en Noord Arnt Wouterss; 
7 hont land op de Hoge Korn, Oost Walraven van Zoelen en West Wouter Goeriss. 
Deze landerijen zijn een Culemborgs leengoed. 
Arnt Hueffs vader, Willem Hoeff en Gertrude diens vrouw, hebben de lijftocht van 
dit land13). 
Arnt vernieuwd de leeneed van deze landerijen op 31 januari 148215). 
 
1492: beleend met land te Kapel Avezaath24). 
 
1493: beleend op de Heuvelakker21). 
 
1509: Zijn vrouw moet Margaretha geheten hebben, want onder deze naam komt te 
Avezaath de moeder voor van Gerrit Aerntss21) als die op 8 maart 1509, 3 morgen 
land in het Avezaathse Korenbroek verkoopt aan Dirk Janss van Buren. Margriet, 
Gerrits moeder, heeft de lijftocht van dit perceel.  
 
Uit dit huwelijk:   
1. Willem Hoef26) Overl. Rijswijk 1511-1512 
Willem Hoef wordt vermoord door Aelbert die Leuw te Rijswijk. De straf die de 
Leeuw hiervoor krijgt, doet vermoeden, dat hier een min of meer regelmatig 
gevecht heeft plaats gevonden tussen twee welgeboren mannen. In de rekening van 
Albert van Ermelen, Ambtman van Neder Betuwe aan de hertog van Gelre, komt in 
1514 de post voor: Item op St. Luciëndach, Aelbert die Leeuw tho Rhyswyk van 
eenen nederslach, he aen eenen van Avenzait gedaen had, genant Wilhelm Hoef, ind 
daerom he aen der lijnden geholden, doe mijn genedige Heer wederom binnen Tyel 
quam, ind des geen schijn en had. Aelbert de Leeuw hield de lijn vast, die aan het 
paard van de hertog vastgeknoopt was en verkreeg alzo vergiffenis i.p.v. 
verbanning. Hertog Karel van Gelre kwam in Tiel in januari 1512. Voor die tijd 
moet dus de "nederslach" of "manslag" hebben plaats gehad. Willem Hoef was 
blijkbaar de oudste zoon, omdat die naar de grootvader van vaderszijde genoemd 
werd en de oudste zoon voerde meestal de familienaam, terwijl de rest ingeschreven 
werd onder patroniem. Gerrit Arents komt in 1522 voor als Hoef. Hij was dus 
blijkbaar de tweede zoon en nam na de dood van zijn oudere broer de geslachts-
naam aan21). Willem Hoef is waarschijnlijk ook dezelfde als Willem Aertss wiens 
erven in 1523 voorkomen met land in de Poijerspoel te Kapel Avezaath. 
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Albert van Leeuwen, overl. 1546, was een zoon van Johan van Leeuwen en Soeta 
van Heessel27). 
 
2. Dirk , volgt IVa 
3. Jan Arend Willemss, volgt IVb 
4. Belia Arend Willemss 
Trouwt Dirk van Wijhe  
12 maart 1492 blijken Belije en Dirk de lijftocht van 3 morgen land in het 
Korenbroek te hebben. Het land is eigendom van Belia’s broer Wouter Arntss28). 
 
5. Pelgrim Arntss 
14 oktober 1480 blijkt Pelgrim land te hebben in het Korenbroek, ten zuiden van de 
Korenbroeksteeg. Met het leengoed waar het om gaat, was zijn vader beleend en het 
vererfde op zijn neefje Jacob Jan Arntss. Aan de andere kant van het leengoed lag 
het land van Jacobs broer Otto Jan Arntss14). 
 
1486: Pelgrim Aerntss wordt in 1486 door de heer van Zoelen beleend met 10 mg. 
land in het Korenbroek, met 5 hont land op de Hooge Korn aldaar. Naastgeland Jan 
Aerntss en Wouter Aerntss29). 
Hij heeft een kind: 
Claerbout Pelgrimss 
10 februari 1559 is Claerbouts neefje Jan Hoeff Willemss nog minderjarig. Jans 
Hoeff Willemss voogden waren zijn opa Gerrit Hoeff, Willem van Meenen en oom 
Claerbout Pelgrimss. De voogden vendiderunt jaarlijks 13 Carolus guld. uit de vnd. 
Jan Willemss gerechte helft van circa 5 morgen land in het Grasbroek te Avezaath. 
Ompaald O. Rijck Versteech, Z. de wetering, W. de erven van Aart Janss, N. de 
grote wetering. Jan Willemss oom en tante Gerrit en Fija stellen als borg de andere 
helft van de voornoemde 5 morgen. Op 20 april 1562 heeft Jan Hoeff Willemss de 
vnd. acte geapprobeerd als zijnde 15 jaar oud30). 
 
6. Gerrit , volgt IVc 
7. Wolter 
1492: beleend met land. In 1486 door de heer van Zoelen beleend met 6 mg. te 
Avezaath31). 
Beleend op 12 maart 1492 na opdracht neefje Jacob Janss Aerntss omtrent 2½  
morgen lant, gelegen in het Korenbroek, ten zuiden van de Korenbroekse Steeg  te 
Avezaath31). 
 
8. Claerbout 
Komt in 1562 voor als voogd van zijn oomzeggertje Jan Hoeff Artnss 
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IVa. Dirk Arntss Overl. na 1501 en voor 1523 
Trouwt zijn achternicht Jutte Jan Arendsdr., dochter van Jan Arend Wouterss 
 
Dirk Arntss is op 14 oktober 1480 vermeld in de ompaling van een Culemborgs 
leen, dat ten zuiden van de Korenbroekse Steeg lag en waarmee zijn oudoom Arnt 
Wouterss beleend werd14).  
 
Dirk Arents is in 1501 naastgelande van Gerrit Arents. Jutte Jan Arendss komt in 
1523 als weduwe met Jan Dirkss haar zoon, voor in het archief van de leenkamer te 
Zoelen. Ze draagt dan 3½ morgen in het Korenbroek op aan haar zwager en 
schoonzus Gerrit Arents Hoeff en Ermgard van Buren29). 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Dirkss 
 
IVb. Jan Arent Willemss, overl. na 1 februari 149215). 
Trouwt NN 
1492: 1 februari 1492 na opdracht door zijn vader Arnt én na afstand van de 
lijftocht van zijn oma Gertrude beleend met 4 morgen land in Avezaath, in het 
Korenbroek. Oost Arnt Rijc-quiinss, West de erfgenamen van Gerrit Hollen, Zuid 
de Broekdijk en Noord Arnt Wouterss;  
Aernt Janss seit bij dode sijns vaders Jan Aerntsz voors. ontvangen te hebben ende 
dat sijn brief verbrand soude sijn. In 1522 draagt hij dit land over aan zijn oom 
Gerrit Heuff 29). Op dezelfde dag is hij ook nog beleend met 7 hont op de Hoge 
Korn. Ompaalt West Wouter Gherijss en Jan Aerntss voorsschreven en nog 1½  
hont aldaar15). 
 
Jan Erntss mede beleend door opdracht van Gijsbert van Buren Gijsbertss met 5½ 
hont land31). 
Hij verkoopt 2 morgen land op de Bulk32). 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Arent , overl. na 1522 
beleend met 4 morgen land in Avezaath, in het Korenbroek. Oost Arnt Rijcquiinss, 
West de erfgenamen van Gerrit Hollen, Zuid de Broekdijk en Noord Arnt Wouterss; 
7 hont land op de Hoge Korn, Oost Walraven van Zoelen en West Wouter Goeriss. 
Hij draagt deze goederen over aan Geryt Heuff en Airtken van Buren, die er 7 
december 1522 mee beleend worden15). 
 
Arnt Janss beleend met 4 morgen in het Korenbroek en 7 hont op de Hoge Korn te 
Avezaath, nadat zijn vader is overleden15). 
7 december 1522 wordt Arnt Janss achterneef Gerrit Arntss Heuff beleend met dit 
leengoed15). 
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2.  Jacob Jan Arntss 
 
12 augustus 1488 geeft Jacob toestemming aan zijn broer Otto Jan Arntss om een 
verzuimd leen te verheffen. De heer van Culemborg had hun vader Johan Arnt 
Wouterss beleend met 4 morgen land in het Korenbroek in leen gegeven. Otto had 
het blijkbaar niet direct verheven33). 
 
In 1488 erft hij van zijn vader een camp lantz, haldende omtrent 2½ mergen lantz 
gelegen in Avezater Corenbroick, boven naistgelant (oom) Pelgrum Arntsz, 
noirtwert die Corenbrochsche Stege, westwert  (oom) Dirc Arntsz en zuijtwert Ott 
Janss siin brueder. En eenen camp lantz, haldende omtrent 3 mergen aldair 
gelegen, boven naist gelant (oom) Deric Arntsz, westwert Wilhem Hoeve 
erfgenamen, noirtwert die Corenbroichsche Stege ende zuytwert Johan Vogelsanck, 
schout te Buren. Ten onversterflichen erfleen (van de heer van Culemborg) te 
verheergewaden mit eenen golden francrisschen schilt. Jacobs vader had verzuimd 
dit leen te verheffen. Jacob doet dat op 14 oktober 148034). 
 
12 maart 1492 draagt hij de 2½ morgen in het Korenbroek over aan zijn oom 
Wouter Arntss14). De 3 morgen in het Korenbroek draagt hij op 22 juni 1501 over 
aan zijn oom Gerrit Arntss14). 
 
3. Otto Jan Arntss 
 
14 oktober 1480 blijkt Otto land te hebben in het Korenbroek, ten zuiden van de 
Korenbroekse Steeg en naast zijn broer Jacob Jan Arntss en oom Pelgrom Arnt 
Willemss14). 
 
12 augustus 1488 is Otto beleend met 4 mergen lantz van 7½ mergen gelegen in 
den kerspell van Avezait int Korenbroich, boven naistgelant Walraven van Zoelen 
ende beneden Jutte Johansdochter (zijn tante Jutte getrouwd met Dirk Arntss 
Willemss Hoeff), ten onversterflichen erfleen, te verheergewaden mit enen ponde 
guetz geltz. Otto heeft dit land geërfd van zijn vader. Otto heeft dit land verbuijt aan 
Dierich Aelbertss33). 
 
 
IVc. Gerrit Arents Hoeff , Overl. na 7 december 1522 en voor 13 maart 153115). 
Trouwt voor 22 juni 150135) Ermgard /Ermgart/Airtken/Art van Buren , overl. 
na 27 april 1531 en voor 13 mei 1552, Dochter van Johan Adriaanss van Buren21). 
Ermgard is een afstammelinge van de heren van Buren en van Karel de Grote. 
 
22 juni 1501 ontvangt Gerrit, na opdracht door Jacob Jan Arntss (Heuff) in leen van 
de Hr. van Culemborg circa 3 morgen land in het Korenbroek te Avezaath (Boven 
naastgeland Dirk Aerntss, West Willem Hoeven erfgenamen)17). Zijn moeder 
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Magriet heeft de lijftocht34). 8 maart 1509 is Dirk Janss van Bueren beleend met 
circa 3 morgen in het Korenbroek , die Gerrit in 1501 verworven had34). 
 
Gerrit Aerntss, als een toevengher (gemachtigde) tot behoef Ermgart sijn wijffs, bij 
dode Jans van Buren Ariaenss, dertien hont lant op de Treeft, oosten Tetinxweert, 
west Gerrit Aerntss zelf36). Adriaan van Buren is een bastaardzoon van Johan van 
Buren, heer van Ewijk31). 
 
Voert in 1522 de naam Hoeff 
7 december 1522 is Gerrit Arntss (na opdracht door zijn achterneef Arnt Janss) 
beleend met 4 morgen land in het Korenbroek en 7 hont op de Hoge Korn te 
Avezaath15). 
 
Hij ontvangt na opdracht van Arnt Janss (Heuff) circa 4 mg. land (Lbk 
Culemborg)36). 
1522: 7 december 1522 beleend met 4 morgen land in Avezaath, in het Korenbroek. 
Oost Arnt Rijcquiinss, West de erfgenamen van Gerrit Hollen, Zuid de Broekdijk en 
Noord Arnt Wouterss; 7 hont land op de Hoge Korn, Oost Walraven van Zoelen en 
West Wouter Goeriss. Zijn vrouw Airtken, krijgt de lijftocht15). Airtken laat zich 27 
April 1531, dus ruim een 6 weken nadat haar zoon Willem beleend is met de 
voornoemde goederen, nogmaals belenen15). 
 
Geryt Aerntss is namens zijn vrou Ermgart, na dode van haar vader Jan van Buren 
Adriaenss op 22 juni 1501 beleend met 13 hont land op de Treeft te Kapel 
Avezaath. Oost de Tetinxweert en west Gheryt Aerntss en 8 hont land op het Jacht. 
Oost de erfgenamen van Heer Wouter van Overrijn en West het Gasthuis van Tiel; 
en een ½ morgen land op de Eng. Oost en West de erfgenamen van Heer Wouter 
van Overrijn37). 
 
In 1523 verschijnt Jut Jan Arentss, wed. Dirk Arntss (Heuff) met Jan Dericss oer 
echten soene voor Adriaan van Buren, heer van Zoelen en den Aldenhaag en draagt 
over aan Gerrit Hoeff op 3½ mg. land in het Korenbroek38). Dit leen is tot een 
onversterfelijk erfleen ten Zutphense rechte gemaakt. Daarbij wordt bepaald dat het 
land na zijn dood niet aan zijn zoon Jan zal komen, maar aan zijn zoon Willem ende 
off Willem vurss. afflivich wordt voir, Gerrit sijnen vader, dan sullen deze vurss. 
IIIJ morgen lantz erven en comen op Gerrit sijnen brueder en als Gerrit ook mocht 
sterven voor zijn vader, dan zullen zij erven en komen aan Bartholomeus, zijn 
broer. Geschied op St. Valentijnsdag 152339). 
Ick Adrijaen van Buren, leenheer der hoffstede van Zoijlen doe kondt alle lude ind 
bekenne dat voir mij ende mijn manne van leen nabescreve, gecome is Jut Jan Arntz 
docht., wedue Derick Arntzs mit Jan Dericss oen echten soene en momber in deser 
sake gecare (gekozen) ind heft mij opgedrage in qwijt gescold alle recht ind 
toseggen als sij hadt ain IIIJ mergen lantz ter gueder mate gelege tot Avezait int 
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Karebroick (Korenbroek), dair oistwt. naestgelant is Gerit vand Lauwijck, westw. 
Gerit Hoeff etc. 
Ter selver tijt as dit gesciet was doe v. lijden en v. leend ick voir die selve manne 
van leen beheltlick mij ende ein ijgelijck sijns gued rechte dese vurss. IIIJ mergen 
lantz Gerit Hoeff ende sijne nacomelinge tot eene onversterfflick erffleen ten 
Zutphensche rechten etc., mit sulken vurwoirde dat dese IIIJ mge lantz. vurss. erve 
ende come sulle nae dooden Geritz vurss. op Willem sijne soen ind nijet op Jan, 
sijne soen ende off Willem vurss. afflivich wordt voir Gerit, sijne vader, dan sullen 
dese vurss. IIIJ mg lantz erven ende comen op Gerit sijne brued. ende off Gerit 
vurss. dan oec afflivich wordt voir sijne vader vurss. dan sulle sij erve ende come op 
Bartholomeus sijne brueder, sonder Argelist. Leenmanne hiervan Adryaen van 
Rossum end Jan van Rijemsdijck. Gesciet Anno Domino &c XXIII in die Valentini 
Marti (Het jaar onzes Heeren 1523, op Sint Valentijnsdag40) in maart) 
In 1531 wordt Ermgard door de heer van Culemborg met 4 mg. land beleend, 
wegens het overlijden van haar man en haar oudste <!> zoon. 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan, overleden voor 27 april 1531. Hij wordt oudste zoon genoemd15). 
2. Quirijn , volgt Va 
3. Bartholomeus, volgt Vb 
4. Willem , volgt Vc 
5. Otto, overl. na 13 mei 1552 
beleend met land van het rijksstift  Thorn 
Erfgenamen van een Otto Gerritss komen voor in de belending van een hofstad met 
2 morgen land, strekkende van de Vernekensweerd tot de Middelweg (1552)41). 
 
1552: wordt na het overlijden van zijn moeder 13 mei 1552 beleend met 13 hont 
land op de Treeft te Kapel Avezaath. Oost de Tetinxweert en west Gheryt Aerntss; 
8 hont land op het Jacht. Oost de erfgenamen van Heer Wouter van Overrijn en 
west het Gasthuis van Tiel; ½ morgen land op de Eng. Oost en West de erfgenamen 
van Heer Wouter van Overrijn. Hij verkoopt deze goederen diezelfde dag nog aan 
Beatrix Janss37). 
 
6. Gerrit  
trouwt Fija Gerritss 
Van dit echtpaar stammen alle leden van de familie Heuff af. Er zijn bewust geen 
gegevens van Gerrit en Fija opgenomen in dit artikel omdat het dan enkele malen zo 
groot zou worden. Vaststaand feit is dat dit echtpaar op de Hooibeemd woonde. 
 
 
Va. Quirijn Hoeff , overl. voor 11 maart 160142). 
Trouwt N.N. 
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In 1560 samen met Dirrick Segerss buurmeester van Zoelen43, 44).  
 
19 oktober 1567 is Quirijn Gerijtss beleend, na opdracht door zijn neef Johan Huef 
Willemss met 7½ hont op de Hoge Korn. 13 April 1580 is de leeneed vernieuwd42). 
 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Crijnss, overl. na 1630 
 
31 juli 1592 is een Jan Krijnen, na opdracht door Otto van Whie (Wijhe) beleend 
met 4 morgen land in het Korenbroek33). 
 
Volgt in 1601 zijn vader op als buurmeester van Zoelen 
11 maart 1601 is zijn zoon Jan Quirijnen beleend met hetzelfde Culemborgse 
leengoed als zijn vader in 1567 is beleend42). 
 
30 november 1630 draagt Jan Krijnen dit Culemborgse leengoed over aan zijn 
dochter Hilleken Janss Vermeulen, die getrouwd is met Dirk Corneliss de Loos33). 
Of dit Jan Krijnen Heuff is, is wegens gebrek aan gegevens nog niet duidelijk. In 
1482 is Johan Arnt Wouterss (Jans achter- achterneef)  beleend geweest met dit 
perceel33). 
In 1629 komt dezelfde Hilleke Janss voor in Beusichem als ze beleend is met 2½ 
hont. In die acte staat vermeld dat haar moeder Anna Floriss heet en kort daarvoor 
overleden is en dat Anna Floriss vrouw is van Tomas Aelbertss en nicht van mr. Jan 
van Hattem45). 
 
 
Vb. Bartholomeus Gerritss Heuff 
Trouwt NN 
Uit dit huwelijk: 
1. Lambert  
1594: naastgelande in Avezaath46). 
 
 
Vc. Willem Hoeff, overleden voor 19 oktober 156715). 
Trouwt nn. (een van Meeteren?)46). 
 
1531: 13 maart 1531 beleend met 4 morgen land in Avezaath, in het Korenbroek. 
Oost Arnt Rijcquiinss, West de erfgenamen van Gerrit Hollen, Zuid de Broekdijk en 
Noord Arnt Wouterss; 7 hont land op de Hoge Korn, Oost Walraven van Zoelen en 
West Wouter Goeriss15). 
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In 1548 lenen zijn broer en schoonzus Gerrit Heuff en Fhije Geritss Echtl., van Aert 
Bosman 12 Keizersgulden. Als onderpand stellen Gerrit en Fhije een huis en 
hofstad met 3 morgen land in Avezaath. Ompaald O. Arien van Rossum, W. de 
gemene straat, Z. Henrick de Bondt, N. Arien van Rossum.  
Alsmede een huis en Avezaath O.W.Z. de gemene straat, N. Willem Heuff en 
voorts alles behalve de onderpanden bij de waarborgen gesteld, prima dies 
solutionis op Gregoriusdag anno 1548, vermogens brief van de echtelieden en twee 
erfwaarborgen, Cornelis Wolff en Seger Wijnen bezegeld in dato Gregorius avond 
1547.  
(Deze schuld stond in 1620 tot laste van Gerith Heuff tot Zoelen). Johan van 
Leeuwen heeft deze obligatie verworven en verkoopt die op 2 april 1580 aan 
Matheus Versteech47, 48). 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Johan Willemss, overl. Tiel? 159849). 
Trouwt 1. Catharina Vaeck 
Trouwt 2. (Johanna) Jenneke van Ekeningen of van Hekeningen. Overl. 10 
december 1601. 
 
Uit beide huwelijken geen nageslacht. Johan is trouwens de eerste (!) van zijn 
geslacht die “emigreert” naar Tiel, daar woont hij op het Hoogeinde. Van hem zijn 
enorm veel gegevens bewaard gebleven. 
 
In 1562 functioneren Gerrit Hoeff en Fija Gerritss, El. en Willem van Meeteren en 
Claerbout Pelgrimss als momboiren wegens Jan Hoeff Willemss, onmondig46). 
Hieruit zou kunnen blijken dat zijn moeder een van Meeteren is. 
 
 
IIb. Arend Wouterss, overl. voor 1486 
Trouwt Geertruid NN 
Arent Wouters, Johans vader vnd. selige gedachten, heeft twee stukken lands in zijn 
bezit. Er is echter niet vermeld waar die liggen11). 
 
12 januari 1476 is Arnt Wouterss vermeld in de ompaling van 4 morgen land in het 
Korenbroek, dezelfde als die in 1482 als hij met het Culemborgse leengoed beleend 
is15). 
 
14 oktober 1480 is Arnt Wouterss, na opdracht door zijn zoon Jan, beleend met 2½ 
morgen in het Korenbroek ten zuiden van de Korenbroekse Steeg en met 3 morgen 
eveneens in het Korenbroek en ook ten zuiden van de Korenbroekse Steeg 
gelegen14). Zijn zoon Jacob Jan Arntss is beleend met dit Culemborgse leengoed op 
7 Augustus 1488. Zijn vader leeft dan nog14). 
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31 januari 1482 is Arnt Hueff beleend, na opdracht van Gijsbert van Buren, met 4 
morgen land in 't Korenbroek in eigendom verkregen. Daarnaast ligt land van 
hemzelf en zijn broer Wilhem Hueff. Uit de ompaling blijkt duidelijk dat deze 4 
morgen oorspronkelijk tot één bezit behoord hebben. De Gijsbert van Buren is 
waarschijnlijk getrouwd met een zus van Arend Wouterss. 
 
Een Aernt Wouterss en Jan Wouterss worden na 1488 beleend met 5½ hont land in 
de Roetert in het Nieuwslag in Maurik50). 
 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Jan Arend Wouterss, volgt III 
2. Jacob 
 
IIIc. Jan Arend Wouterss.  
Zijn vrouw heet Gertrude en leeft 1 februari 1492 nog15). Haar meisjesnaam zou de 
Vos van Avesaet kunnen zijn! 
 
Jan Aerntss ontvang overmits opdracht Aernts Hueff en vertichtenisse (afstand) van 
Geertruijt, sijne moeder haer tochte, omtrent 4 mg lants gelegen in de kerspel van 
Avesaet int Coornbroeck, noordwest Arent Wouterss. N, noch seven hont op de 
Hooge Corn, west aldaar Wouter Gherijss en Jan Aerntss voorss. en nog 2½ hont 
aldaar in Februarij 1492. 
 
Jan Aerntss mede beleend bij opdracht van Gijsbert van Buren Gijsbertss met 5½ 
hont land. 
 
Verkoopt 2 mg. land op de Bulk 
 
In 1465 is Jan Arnt Wouterss beleend met 4 morgen land in het Korenbroek en 
komt hij als naastgelande voor te Zoelen en zijn achterneef Jan Arent Wouterss, 
ieder eigenaar van 6½ mg. in het Korenbroek en daarvan dragen zij ieder 2½ mg. 
over aan Gijsbert van Buren Gijsbertss8). Deze stukken lagen naast elkaar, hetgeen 
wijst op herkomst van 1 hand. Ook Gijsbert van Buren bezit blijkbaar een 
gedeelte51). 
Hij woont te Erichem52). Wordt in 1465 beleend met 4 mg. land in het Korenbroek 
te Avezaath Jan Arend Wouterss doet in 1482 en in 1486 opnieuw leenhulde aan 
het Huijs (kasteel) Soelen.  
 
14 oktober 1480 doet Johan Arnt Wouterss afstand van 2½ morgen en 3 morgen 
land, beiden in het Korenbroek, ten zuiden van de Korenbroekse Steeg gelegen ten 
gunste van zijn vader Arnt Wouterss. Op die zelfde dag heeft hij twee andere 
percelen overgedragen aan Johan Vos van Avezait14). 
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Johan Arnt Wouterssoen, wonende te Erichem wordt op 16 maart 1482 beleend (na 
opdracht door Gijsbert van Buren Gijsbertss) met 4 morgen land in het Korenbroek. 
Daarnaast licht Jutte Johanss met een stuk land53). 
 
Item Jan Aerntss, die dit voirs. land ontvangen had tot behoef van Jut voirscr. 
(voornoemd), die is gestorven en so is gecomen voor mij ende mijn mannen van 
leen hiernabescr. Jut Jan Arentsdr. haar echte man Dirk Arents (Hoef) en heeft 
voirgen. land van mij Lambert van Buren, heer van Zoelen verzocht en ontfangen. 
Het gaat hier om 6 morgen 2 hont in het Korenbroek (1488)52). 
 
1 februari 1492 wordt Jan Arntss met dit land beleend, nadat opa Willem en oma 
Gertrude afstand gedaan hebben van de lijftocht15). 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Arent Jan Arendss, overl. 1522 
 
Acte van eigendomsoverdracht van een tinsbrief, groot 1 rijnse gulden 'sjaars 
gaande uit 10 hont en 7 hont land in de Beempt te Zoelen door Aernt Aerntss aan de 
orde broeder Gosen van Rossem. 148954). 
 
2. Jutte Jan Arendss, overl. in of voor 148852). 
Trouwt haar achterneef Dirk Arend Willemss Hoeff 
 
Ze ontvangt in 1486 van Lambert van Buren, heer van Zoelen in leen 6 morgen 2 
hont land in het Korenbroek te Avezaath, die Arent Wouterss, Jut voorseid haar 
aldevader bij zijn brieve haar gemaakt en voor den leenheer aangegeven hadde. 
 
In 1488 staat Item Jan Aernts die dit voirs. land ontvangen had tot behoef Jut 
voorscr. die is gestorven en so is gecomen voor mij ende mijn mannen van leen, 
hierna bescr. Jut Jan Arentsdr. haar echtman Dirk Aerentss en heeft voorigen. land 
van mij Lambert van Buren versocht en ontfangen52). 
 
3. Otto Jan Arendss 
Een Otto Janss wordt in 1488 beleend door de heer van Culemborg bij beheffenisse 
door Jacob sijns bruders vier mergen lants int kersspel Avesaet int Coornbroec. 
Naastgel. Judt Jansdr. zijn suster52). Dit is waarschijnlijk een andere Otto Janss. Hij 
heeft weliswaar een zuster Judt Janss, maar Otto Jan Arendss zuster werd altijd 
Jutte Jan Arendss genoemd! 
 
4. Jacob 
12 augustus 1488 geeft Jacob zijn broer Ot Jan Arntss toestemming om een 
verzuimd leen alsnog te verheffen55) 13 hont land op de Treeft. Ten Oosten daarvan 
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ligt Tetincxweert en ten Westen land van Gheryt Aerntss en  8 hont op het Jacht. en 
een halve morgen op de Eng. De oudste belening is van Adriaan van Buren 
Ottenzoon. 
13 mei 1553 krijgt Otto Heuff  land en verkoopt het op dezelfde dag aan Beatrix 
Jansdr. die getrouwd is met  1. Koen Mertenss en 2. Jan Vogelsanck) hulder is haar 
oom Jan Vos van Avesaet. Jan Vos van Avesaet is waarschijnlijk een broer van 
Otto’s moeder) 
 
 
IIIb. Gerrit Willemss 
Het is niet zeker of dat dit een Heuff is, maar gezien de ligging van de landerijen 
lijkt verwantschap met de familie wel het geval. 
 
6 Acker lants gelegen in der mailscap van Riiswiich, den IJstersten, bestaende uit 2 
acker uptie Rietstucken, dairboven naestgelant Gerijt Hoefft Willemssoin ende 
beneden die paeplicke provende van Riiswiick56). 
trouwt NN 
uit dit huwelijk: 
1. Oth Gerritss, volgt IV 
 
IVd. Oth Gerritss, overl. na 4 augustus 157957). 
30 september 1556 is hij beleend (na opdracht door Henrick Willemss) met 3 
morgen 16 roeden op de Bulk in Kapel Avezaath. 30 September 1556 en 20 april 
1570 vernieuwd hij de leeneed57).  
Heeft een natuurlijke zoon57). 
1. Aert Gerritss, volgt V 
 
 
Vd. Aert Gerritss 
Aert Gerritss is op 4 augustus 1579 beleend met de 3 morgen 16 roeden die zijn 
grootvader ook al in leen had. Hij vernieuwt de eed 17 maart 1601 als Aert Oth 
Gerijtss. Diezelfde dag wordt Arijaen Zegerss met dit goed beleend57). 
 
 
Bronnen 
 
1 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, aanvullingen, blz.2 
2 Nijhoff, Gedenkwaardigheden 
3 H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp: Nederlandsche familie wapens, Arnhem 1975, blz. 109-114 
4 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 9 
5 Heraldieke Bibliotheek 1879, blz. 125 
6 Zie voor verdere informatie over de Malburg en zijn naaste omgeving: J.W.M. Oudhof (red.): 

Huis Malburg van spoor tot spoor, Amersfoort 2000 
7 Bijdragen en mededelingen Gelre: leenregisters graafschap/hertogdom Gelre, 1909, blz. 310 
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8 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 6 
9 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 7 en AHC 4781, blz. 19 
10 H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp: Nederlandsche familie wapens, Arnhem 1975, blz. 109-114 en 

Archief Heren en Graven van Culemborg (AHC) 4781, blz. 119 
11 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 17 
12 Gijsbert Gijsbertss van Buren, zou een zoon kunnen zijn van Gijsbert van Buren Johanss en 

Johanna van Rijswijk; kleinzoon van Johan van Buren, vermeld 1406-1418 en achterkleinzoon 
van Alard, heer van Buren (vermeld circa 1340-1408) en Geertruid Floriss van de Cranse. 

13 AHC inv nr 4781, folio 119 
14 AHC inv nr 4781, blz. 90 
15 AHC inv nr 4781, blz. 119 
16 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 61 
17 H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp: Nederlandsche familie wapens, Arnhem 1975, blz. 109-114 
18 AHC inv nr 4779, blz. 136 
19 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 10 
20 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 7 
21 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 18 
22 AHC inv nr 4781, folio 117 
23 Historische Namen Index Rivierenland: 180.000 namen uit het rivierengebied 
24 AHC inv nr 4781, blz. 106 
25 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 6 en 18 
26 Er komt in die tijd in Zoelen/Avezaath nog een Willem Aerntss voor. Of dat dezelfde is als 

Willem Hoef is niet duidelijk. De moeder zou dan een ander zijn! Als erve sijner moeder 
Mechtelt, eerst huysvrouw van Claes Wreden ende na huysfrou Jacobs van Schorrenberg 
geweest is Willem Aerntss in 1500 beleend met de Muggenberg en 7 mg. land te Kerk 
Avezaath. Ompaald O. de persoon van Avesaet, Willem van Langeraeck ende Johan van 
Buren, heer van Ewijk, West Johan van Rijswijk, Zuid heer Sweder Cobbinck, commandeur 
van Tiel en Wolter van Overrhijn Hackenss en Noord de gemeyne wetering. Mechtelt is 
weduwe van Claes Vreede en wordt op 11 juli 1481, na transport door Hendrik Johanss van 
Avesaat, beleend. Willem Aerts haer dochter man is dan hulder. Bron: Bijdragen en 
mededelingen Gelre: leenregisters graafschap/hertogdom Gelre, 1909, blz. 326. 

27 Navorscher, jaargang 40, blz. 247 
28 AHC inv nr 4781, folio 90 
29 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 21 
30 RA Neder Betuwe, nr. 203, folio 82 recto 
31 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 20 
32 Bijdragen en Mededelingen Gelre: leenregisters van het kwartier Nijmegen, paragraaf 134 
33 AHC inv nr 4781, blz. 100 
34 AHC inv nr 4781, blz. 98 
35 Leenregister Thorn 
36 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 19 
37 AHC inv nr 4781, blz. 92 
38 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 19 en 21 
39 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 21 en 22 
40 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 62 
41 AHC inv nr 4779, blz. 71 
42 AHC inv nr 4781, blz. 89 
43 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, aanvullingen, blz.3 
44 Gerigtelijk signaat van de Bank van Zoelen 
45 AHC inv nr  4781, blz. 46 
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46 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 22 
47 RA Neder Betuwe, nr. 203, folio 10 recto 
48 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 24 
49 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 11 
50 AHC inv nr  4782, blz. 55 
51 AHC inv nr  4781, blz. 95 
52 J.A. Heuff Azn. Geslacht Heuff, 1891, blz. 16 
53 AHC inv nr  4781, blz. 118 
54 Inventaris vh archief vd Ridderlijke Duitsche Orde, de Balije van Utrecht. inv.nr. 3079 
55 AHC inv nr  4781, blz. 135 
56 AHC inv nr  4781, blz. 147 
57 AHC inv nr  4781, blz. 109 
 
 
Kennismaken met .......  
 
M. van Beek-Montens 
 
 
De heer J.G.G.P. van de Griend  (lidnr. 111872) 
 
De woorden “Griend” en “Stein” hebben dezelfde betekenis, merkte de heer Van de 
Griend op. Deze benadering van het woord stein was nieuw voor mij. Toen ik later 
in het Middel Nederlandsch Handwoordenboek van Verdam een verklaring zocht, 
werd het geheel duidelijk. Stein betekent naast steen bijvoorbeeld ook graveele en 
steengruis. Je ziet het voor je, kiezelsteentjes, zand, drassig gebied ….. 
Dat het woordenboek ter sprake komt is geen toeval na een gesprek met Hans van 
de Griend. Zelden komen in een uurtje tijd zoveel boektitels en verwijzingen naar 
geschriften en wetenschappelijke werken aan bod. Die hebben zeker niet alle 
betrekking op genealogie. Genealogie kan men zien als een hulpwetenschap en – 
dat blijkt tijdens het gesprek – zo gebruikt de heer Van de Griend deze “hobby” dan 
ook. Nu eens leidt een genealogische ontdekking rechtstreeks naar historisch of 
maatschappelijk relevante research. Dan weer ontstaat op grond van gegevens die 
een stad, een dorp of zelfs een huis opleveren de behoefte de genealogische 
achtergrond te vinden die heeft geleid tot de ontwikkeling van een bepaalde situatie. 
Families en hun geschiedenis hebben hun invloed op de vorming van de 
maatschappij in sociaal, economisch, staatkundig en wetenschappelijk opzicht. 
Andersom zijn deze vier aspecten weer de gronden waarin de ontwikkelings-
geschiedenis van een familie haar wortels vindt.  
Toch was er een directe aanleiding voor Hans van de Griend om onderzoek te doen 
in het stadsarchief in Nijmegen. Het is al geruime tijd geleden – hij was nog student 
en woonde er daarom – toen  een vriend, van de gelegenheid gebruikmakend, hem 
vroeg eens een paar zaken na te gaan in het archief van de  burgerlijke stand. De 
vonk sloeg over. De vriend had er opeens een collega-genealoog bij. Dat bovendien 
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al eerder Hans’ vader geïnteresseerd raakte, was te danken aan toeval: buurman 
Bothof was een bekend NGV-lid. 
 
De familie Van de Griend stamt oorspronkelijk uit Herpt, een dorpje in Noord-
Brabant nu, maar destijds Hollands, aan de verdwenen Oude  Maas juist ten oosten 
van Heusden. Beide plaatsen, de een klein en ander groot, waren door de eeuwen 
heen voor elkaar van belang. “Te vergelijken met Bethlehem en Jeruzalem”. De 
familie die na de omwentelingen rond 1600 de toen al eeuwenoude 
stammoedernaam Van de Griend gaat dragen, maakte het speurwerk gemakkelijk 
door tot halverwege de negentiende eeuw nauwelijks te verhuizen. De bredere 
invloeden van de gebeurtenissen in de Europese geschiedenis waren in dit geval niet 
van groot belang. Later zou dat drastisch veranderen. Vooral toen de groot- en 
overgrootvader heel grote gezinnen bleken te hebben, ontstond de noodzaak tot het 
zoeken van nieuwe wegen, andere middelen van bestaan. De gevolgen werden 
genealoog Van de Griend duidelijk toen hij brieven en andere levenstekens vond 
van (verre) neven en achterneven wijd verspreid over de aardbol. Voor “neef” Hans 
was dat de reden hen op te sporen, contact te maken en zelfs in het vliegtuig te 
klimmen o.a. om gezamenlijk met deze familieleden herinneringen op te halen aan 
vroeger tijden. Vooral de reis naar Argentinië in 1990 heugt hem ten zeerste.  Maar 
dat was niet zijn enige genealogische vliegreis. In 1992 vertrok hij met 18 kg 
genealogische litteratuur op uitnodiging naar California voor de genealogie Van der 
Grinten. Toen hij terugvloog was daarvan slechts 1 kilo verwerkt! “Maar leuk was 
het wel” aldus Hans.  
 
In huis Teisterbant waar men mij gastvrij verwelkomt, lijkt de geschiedenis alom 
tegenwoordig. Als ik een prachtige oude wijnflesonderzetter bewonder, zegt Hans 
met nadruk dat vooral zijn vrouw Anneke verantwoordelijk is voor al het moois, 
ouds en antieks in hun woning. Daarmee heeft zij een boeiende achtergrond 
geschapen voor hun beider belangstelling voor schoonheid in heden en verleden en 
voor een aangenaam bezoek in Kerk-Avezaath.  
 
 
Mevrouw  P.C. Vogelenzang – de Wit  (lidnr. 120637) 
 
Hoewel mevrouw Vogelenzang in Horssen woont, is zij lid van de NGV afdeling 
Betuwe en dat is niet voor niets. Haar hele familie lijkt zijn oorsprong te vinden in 
Opheusden. Als echte Opheusdense vormt zijzelf daarop geen uitzondering. Toen ik 
haar opbelde om een afspraak te maken leek zij zich enigszins overvallen te voelen. 
“Ik heb er in het verleden wel veel aan gedaan, maar tegenwoordig komt het er niet 
meer van”. Gelukkig stemde zij wel in met deze ontmoeting. Haar opgewekte 
enthousiasme was een plezierige ervaring!  
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Hoewel de naam Vogelenzang er bijzonder genoeg voor is, was het niet die 
familienaam die aan de basis lag van haar onderzoek. Bovendien had iemand daar al 
naspeuringen naar verricht. Dat bracht mevrouw Vogelenzang op een idee. In haar 
eigen familie leefden nogal wat vragen, een gevolg van het feit dat haar moeder al 
op 17-jarige leeftijd wees werd, waardoor zij over haar grootouders, die zij nooit 
heeft gekend, niet veel had gehoord. Van Eldik heette haar oma, haar grootvader 
was Van Drumpt. Geen gemakkelijke opgave, want beide namen komen veelvuldig 
voor en dankzij vernoemingen naar ouders en grootouders is dat ook het geval met 
de voornamen. 
Mevrouw Vogelenzang bracht menige dag door in een archief, twee maal per week 
soms. In Kesteren was zij kind aan huis, maar ook de archieven in Nijmegen en 
Arnhem moesten geheimen prijsgeven en de het gemeentelijk archief in Opheusden 
niet te vergeten. Vaak was zij in gezelschap van haar moeder, die zich al gauw even 
zeer voor dit stamboomonderzoek interesseerde als haar dochter. Zij hebben veel 
plezier gehad bij allerlei ontdekkingen. Soms leek het een echte ontdekkingsreis. De 
gegevens burgerlijke stand bleken openhartig in de informatieverschaffing en zo nu 
en dan zelfs zeer verrassend. Zij bezocht plekken waar voorouders leefden en vond 
het, als hedendaagse mens, gewend aan ruimte en comfort, moeilijk voor te stellen 
hoe grote gezinnen vroeger leefden in de beperkte ruimte van heel kleine huizen. 
Soms werkte mevrouw Vogelenzang samen met Kees de Jong, die zij ontmoette in 
het archief en die dezelfde familie als doelwit had, waardoor zij elkaar flink konden 
ondersteunen. Zij deed navraag bij oudere mensen in het dorp van wie de 
herinneringen verder terug gingen. Waardevolle informatie leverde dat op. Dikke 
stapels papier getuigen van de enorme hoeveelheid werk die is verzet. Kopieën van 
geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes, kadastergegevens, gegevens uit de 10-
jarentafels, uit kerkelijke registers - te veel om op te noemen - onderbouwen de 
resultaten van het onderzoek naar deze families. 
Terwijl haar verhaal over het onderzoek hoe langer hoe enthousiaster klonk, 
ontdekte mevrouw Vogelenzang telkens een nieuw aanknopingspunt, waarmee zij 
nu eens verder zou gaan… Bestaande vragen kwamen opnieuw boven drijven: hoe 
zat het toch met de heer Wallenaar, de stiefvader van haar moeder? Hij werd 
geboren in Nijmegen en kwam via Amsterdam in Opheusden terecht. Had hij nog 
meer familie? Wat deed hij bij de spoorwegen? En zijn zoon Jacobus jr.? Toen deze 
overleed hingen bij de NS de vlaggen halfstok. Hoe zit het met die kleinzoon 
Wallenaar die ooit naar Oost-Duitsland is vertrokken? 
Was een meisje Lindner inderdaad uit Duitsland afkomstig toen ze zo’n dikke twee 
eeuwen geleden in het huwelijk trad met een Van Eldik in Opheusden? Vragen 
genoeg. Naar de antwoorden gaat mevrouw Vogelenzang nog zoeken. Zij verheugt 
zich erop weer naspeuringen te doen in een archief. En zij hoopt dat haar moeder, 
mevrouw De Wit opnieuw graag van de partij zal zijn. De kwartieren aan 
vaderszijde vragen nog om onderzoek: De Wit en Vink. Deze takken moeten ook 
worden gezocht in Opheusden. De kwartieren Van Eldik en Van Drumpt vragen om 
aanvulling. Het vinden van de achtergronden van Jacobus Wallenaar sr., de 
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onbekende grootvader van mevrouw Vogelenzang neemt een belangrijke plaats in 
op haar genealogische verlanglijstje. 
 
Voor informatie is mevrouw Vogelenzang te bereiken op het e-mailadres 
n.vogelenzang@planet.nl . 
 
 
Het Over-Betuwse geslacht SPEIJERS. Een aanzet tot een genealogie, met een 
tak in Amsterdam (rectificatie) 
 
W. van de Westeringh 
 
 
Voorwoord 
In het jubileumnummer (= in feite: “Stukken en Brokken IV”) van Aqua Vitae (8ste 
jg., nr. 2a (+ 2b), (2005) is een aanzet gegeven tot een genealogie van het Over-
Betuwse geslacht SPEIJERS (blz. 59 – 70). Door de voortvarendheid van de 
redactie om dit speciale nummer van ons afdelingsblad op tijd voor het jubileum in 
september gereed te hebben, draagt mijn bijdrage duidelijk de sporen van een 
concept of werkexemplaar. De opmerkzame lezer zal dit ongetwijfeld niet ontgaan 
zijn. 
Onbedoeld werd hiervan het gevolg dat er nu een rectificatie gegeven moet worden. 
Er is voor gekozen om het gehele artikel opnieuw te publiceren, zodat 
verbeteringen, aanvullingen enz. als één geheel bij elkaar staan. 
 
Inleiding 
Het geslacht Speijers treffen we in de Over-Betuwe eeuwenlang vooral aan in de 
omgeving van Heteren en Valburg. De oudste vermeldingen dateren uit de 
zeventiende eeuw. Meestal gaat het daarbij om patroniemen, terwijl dat later minder 
wordt en de naam Speijers gebruikelijk wordt. De naam Speijers (of soms ook: 
Speyers)  komt ook voor onder de schrijfwijzen Speuijers, Spuijers e.d.. 
Opmerkelijk is het dat in het begin de naam Speijers ook in Wageningen en 
omgeving voorkomt, met vaak dezelfde voornamen. Toch is tot nog toe geen 
verband vastgesteld tussen de Betuwse en de Wageningse Speijers-en. 
Het genealogische overzicht vangt aan met het echtpaar Hendrik Geurtsen 
(Speijers) en Stoffeltje van Ommeren. Het is echter nog maar de vraag of Stoffeltje 
van Ommeren wel de voormoeder van de Betuwse Speijers-en is, want haar 
voornaam treffen we later niet meer aan bij haar nageslacht. Geen enkele 
kleindochter met de voornaam Stoffeltje is bekend en ook Stoffel komt niet voor. 
Een verband met de voornaam Steven is niet zo waarschijnlijk. Ook de genealoog 
ir. J. van Beijnum (1897-1985), bekend om zijn uitgebreide kennis van o.a. Betuwse 
geslachten, heeft Stoffeltje van Ommeren niet kunnen “vinden”. 
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In het hier gepresenteerde overzicht van de oudste generaties Speijers, zijn niet bij 
iedereen hun beroep vermeld, omdat die niet bekend zijn of nog niet uit andere dan 
de gebruikelijke bronnen achterhaald zijn. 
Wel is het zo dat in de 17de en 18de eeuw onder de Speijers-en veel grote en kleine 
boeren voorkwamen, evenals timmermannen. Nog steeds zijn er Speijers-en in de 
Betuwe die in de agrarische sector werkzaam zijn en nog tot in het midden van de 
vorige eeuw was er een Speijers met een timmermanswerkplaats in Heteren. In de 
19de eeuw beoefenden meerdere Speijers-en ook de tabaksteelt. 
Bij de boeren onder de Speijers-en speelde de boerderij “’t Hoff” te Heteren een 
belangrijke rol. Veel Speijers-en en ook andere geslachten zullen afstammen van 
een Speijers op deze boerderij. De oude boerderij is helaas in de Tweede 
Wereldoorlog verwoest. Over de historie van de boerderij “’t Hoff” en de pachters, 
later de eigenaren ervan: zie bron1). 
 
Er bleken zich in de 17de eeuw ook al Betuwse Speijers-en in Amsterdam te 
bevinden. Kennelijk was men, om werk te vinden, naar de grote stad gegaan. 
Opmerkelijk is het dat ook Wageningse Speijers-en in die periode in Amsterdam 
aangetroffen worden. 
Het mag nog eens gezegd worden: als men personen “kwijt” is, kijk dan eens in een 
grote stad  --- vooral in Holland, want daar was werk: scheepvaart en handel en 
daarmee samenhangende ambachten --- of ze daar misschien te vinden zijn! 
 
 
Genealogisch overzicht het Betuwse geslacht SPEIJERS 
 
I Hendrik Geurtsen (Speijers/Spuijers), verm. timmerman te Heteren, op 

lidmatenlijst Heteren 1665, tr. waarsch. (1) N.N., tr. verm. (2) vóór 1660 
Stoffeltje van Ommeren, op lidmatenlijst Heteren 1665, in 1685: “niet wel en 
bij haer zinnen en was”, overl. ca. 1691. 

 Kinderen uit verm. (1): 
 1. Steven, leeft nog 1692, mogelijk won. te Amsterdam, en in dat geval begr. 

ald. 27-1-1712, ongehuwd. 
 2. Geurtje, leeft nog 1692, tr. Heteren 25-11-1683 Tonis Jansen van Ingen, 

wedr. Josijntje Peters van der Meijs, te Kesteren. 
 3. Willemina, leeft nog 1692, tr. Jan Peters; later misschien nog  Jacob van 

der Hoef. 
 4. Maria, geb. Heteren 1657/58, overl. vóór 1692, ondertr. Amsterdam 26-5-

1685, Jochem Tijssen Broekhoven, geb. Geertruidaberg 1657/58, 
timmerman, zn. van Matthijs Broekhoven. Hij hertr. (ondertr. Amsterdam 
30-8-1692) Christijntje van Baerle, wed. Stephanus van Strijen. 

 5. Huibert, overl. vóór 1692, tr. N.N. (N.N. hertr. Roelof Hermsen). 
  Één dochter: Huijbertje Speijers, tr. Jan Willemsen. 
 6. Geurt; volgt II. 
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 7. Catharina, lidmaat Heteren 1678, overl. ca. 1711, tr. Heteren 17-4-1675 
Sander Coenders, uit Heteren. 

Hendrik Geurtsen (Speijers/Spuijers) is waarschijnlijk identiek aan Hendrik 
Geurtsen, anno 1649 timmerman te Heteren. 
 
II. Geurt Hendriksen (Speijers), geb. Heteren, tr. Zetten 13-10-1667 Naleke 

Jelissen (= van de Wal), geb. Indoornik (op de wal tussen de beide Linge-
weteringen), overl. ca. 1707 – 1717, dr. van Jelis Jansen van de Wal en 
Jenneke Cornelissen. 
Kinderen: 

 1. Jelis, ged. Heteren 13-1-1672, jong overl.. 
 2. Hendrik, ged. Heteren 2-5-1673; volgt IIIa. 
 3. Geertje (Geertruyt), leeft nog 1717. 
 4. Jenneke, ged. Heteren 3-3-1675, leeft nog 1707. 
 5. Jelis, ged. Heteren 2-3-1677; volgt IIIb: Amsterdamse Speijers-en 

(bijlage). 
 6. Sweer (Assueer), lidmaat Heteren 1707, overl. Heteren 1749, tr. Heteren 

8-4-1725 Gerritje (Geurtje) van de Waal, dr. van Hendrik van de Waal en 
Meghtelt Duijm. Waarsch. geen kinderen. 

Het is (nog) niet bekend of Geurt Hendriksen (Speijers), evenals zijn vader en 
schoonvader, ook timmerman was, of dat hij landbouwer was. 
Over het geslacht Van de Wal: zie bron2). 
 
IIIa. Hendrik (Geurtsen) Speijers, ged. Heteren 2-5-1673, landbouwer op “’t 

Hoff” te Heteren, gekocht in 1724, overl. Heteren 1745-49, tr. vóór 1706/07 
Hendrijn  Sanders, overl. na 1755, dr. van Sander Coenders en Catharina 
Hendriksen Speijers (= I.7). 

 Kinderen: 
 1. Geurt, ged. Heteren 6.2.1707; volgt IVa. 
 2. Steven, lidmaat Heteren 1739, overl. vóór 1755, verm. ongehuwd. 
 3. Katrijn (Catharina), ged. Heteren 25-9-1712, overl. Heteren 9-9-1785, tr. 

(1) Heteren 4-12-1739 Samuel Hendriks, ged. Heteren 16-11-1710, 
landbouwer, overl. Heteren 1749/1750, zn. van Hendrik Jansen en 
Elisabeth Wultingh, tr. (2) Elst 24-6-1752 Huibert Verburgh/Verburg(t), 
ged. Elst 16-1-1724, landbouwer te Heteren, overl. Heteren 9-1-1789, zn. 
van Evert Verburg(t) en Jenneke van Ommeren (hertr. Derk Teunissen). 
Huibert Verburg(h) hertr. Zetten 14-10-1788 Aartje Arissen (en zij hertr. 
Jan Lijbers). 

 4. Jenneke, ged. Heteren 27-10-1715, overl. Heteren ca. 1754, tr. Heteren 
28-2-1744 Jan Jelissen van de Wal, ged. Randwijk 4-10-1721, 
landbouwer Heteren, overl. Heteren 1803, zn. van Jelis Jansen van de Wal 
en Gerritje Cornelisse Jager.Jan Jelissen van de Wal hertr. Heteren 21-3-
1755 Neeltje van Lonkhuyzen. 
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 5. Cornelis, ged. Heteren 20-6-1717, overl. vóór 1755, verm. ongehuwd. 
 6. Sander, geb. Heteren; volgt IVb. 
 7. Naleke, geb. Heteren, lidmaat 1744, overl. aan de “rode loop” (= 

dysenterie) Heteren 9-9-1783, tr. (1) Heteren (ondertr. 12-4-1753) Gerrit 
van de Westeringh, geb. Opheusden, landbouwer op “’t Hoff” te Heteren, 
overl. Heteren 1766, zn. van Wouter (Gijsberts) van de Westeringh en 
Eytien (= Ida) Willems, tr. (2) Heteren 30-8-1767 Brand Cornelissen, uit 
Valkenhuizen bij Arnhem, ged. Oosterbeek 8-9-1729, overl. Heteren 10-
1-1813. Brand Cornelissen hertr. Heteren 16-5-1785 Cornelia van Hien. 

 8. Geertruij, geb. Heteren, lidmaat 1744, overl. Heteren 13-1-1781, tr. 
Heteren 11-5-1761 Gijsbert van de Westeringh, geb. Opheusden, 
landbouwer op “de Steeg” te Heteren, overl. Heteren 13-9-1780, zn. van 
Wouter (Gijsberts) van de Westeringh en Eytien Willems. 

Over de boerderij “’t Hoff”: zie bron1). Over het geslacht Van de Wal: zie bron2). 
Over het geslacht van Lonkhuyzen: zie bron (3). Over de “rode loop” (= dysenterie 
of bloeddiarree): zie bron4). Over het geslacht Van de Westeringh en boerderij “de 
Steeg”: zie bron5). 
 
IVa. Geurt Speijers, ged. Heteren 6-2-1707, landbouwer op “de Rouwendaal” te 

Heteren, overl. Heteren 6-2-1794, tr. Valburg 10-5-1743 Aagje Hermsen, 
ged. Valburg 20-2-1718, overl. Heteren 27-8-1792, dr. van Herman Jansen 
en Willemina Coenders. 

 Kinderen: 
 1. Naleke, ged. Heteren 18-10-1744; verdere gegevens onbekend. 
 2. Hendrik, ged. Heteren 16-9-1745, overl. Heteren 14-11-1775, verm. 

ongehuwd. 
 3. Harmen (Hermanus), ged. Heteren 20-6-1747; volgt Va. 
 4. Geurt, ged. Heteren 9-5-1749; volgt Vb. 
 5. Hendrina, ged. Heteren 24-10-1751, overl. Heteren 19-5-1823, tr. Heteren 

3-5-1772 Hendrik Samuels, ged. Heteren 8-1-1741, landbouwer te 
Heteren, overl. Heteren 19-5-1818, zn. van Samuel Hendriks en Catharina 
Speijers (= III.3). 

 6. Willemina, ged. Heteren 12-9-1756, overl. Valburg 25-11-1845, tr. 
Heteren 18-5-1777 Johannes Mauritius de Hartog, geb. Randwijk 9-1-
1752, schoolmeester en koster te Valburg, overl. Valburg 16-12-1812, zn. 
van Geurt de Hartog en Hendrika Derksen. 

Over het geslacht De(n) Hartog: zie bron6). 
 
IVb. Sander Speijers, geb. Heteren, verm. timmerman, overl. na 1752, tr. (1) 

Heteren 24-4-1746 Elisabeth Hendriksen, ged. Heteren 17-9-1719, dr. van 
Hendrik Hendriksen en Naleke Lauwrensen, overl. Heteren 1752-54, tr. (2) 
Elst 31-1-1755 Anneke van Hattem/Hattum, ged. Elst 15-1-1708, overl. 
Heteren 11-5-1776, dr. van Arien van Hattem en Geertruyt van Kaukerken. 
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 Kinderen uit (1): 
 1. Hendrik, ged. Heteren 28-4-1747; volgt Vc. 
 2. Jan, ged. Heteren 9-6-1748, verdronken (gevisiteerd: 12-4-1753). 
 3. Naleke, ged. Heteren 7-10-1749, overl. vóór 1755. 
 4. Cornelis, ged. Heteren 19-2-1752; volgt Vd. 
 
Va. Harmen/Hermanus  Speijers, ged. Heteren 2-6-1747, landbouwer te Valburg, 

overl. Valburg 25-3-1839, tr. (1) Randwijk 5-4-1771 Geertruida van de Wal, 
ged. Heteren 24-1-1745, overl. Valburg 1783/86, dr. van Jan Jelissen van de 
Wal en Jenneke Speijers (= III.4), tr. (2) Valburg 8-5-1786 Jacoba Willemina 
Troost, ged. Valburg 6-1-1765, overl. Valburg 26-11-1833, dr. van Derk 
Troost en Gerritje Janssen van Doorn. 

 Kinderen uit (1): 
 1. Johannes Arnoldus, geb. Valburg 3-2-1772; volgt VIa. 
 2. Jenneke, geb. Valburg 9-5-1773, overl. vóór 1786. 
 3. Aagje, geb. Valburg 12-4-1775, overl. Valburg 7-2-1790. 
 4. Hendrina, geb. Valburg 21-4-1776, overl. vóór 1786. 
 5. Johanna, geb. Valburg 6-12-1778, overl. vóór 1780. 
 6. Johanna, geb. Valburg 7-2-1780, overl. Valburg (gem. Elst) 2-4-1812, 

ongehuwd. 
 7. Geurt, geb. Valburg 19-9-1781,overl. Valburg ca. 21-12-1837, ongehuwd. 
 8. Jan Jelis, geb. Valburg 12-5-1783, overl. vóór 1786. 
 Kinderen uit (2): 
 9. Geertrui, geb. Valburg 15-2-1787, overl. Valburg 1823, ongehuwd. 
 10. Gerritje, geb. Valburg 10-9-1788, overl. Valburg 25-1-1790. 
 11. Hendrik, geb. Valburg 7-12-1789; volgt VIb. 
 12. Gerritje, geb. Valburg 30-8-1791, overl. Valburg 23-2-1837, tr. Valburg 

30-4-1819 Derk van de Westeringh, geb. Heteren 22-4-1788, landbouwer 
en tabaksplanter te Valburg, overl. Valburg 30-11-1879, zn. van Wouter 
van de Westeringh en Hendrina van de Wal. 

 13. Aagje, geb. Valburg 15-5-1793, overl. Ellecom 15-2-1865, tr. Valburg 18-
8-1834 Sander Hupkes, wedr. Aaltje Hulsteyn, geb. Middachtersteeg, een 
buurtschap van De Steeg 10-10-1787, landbouwer ald., overl. Ellecom 21-
6-1862, zn. van Geurt Hupkes en Johanna Wentink. 

 14. Derk, geb. Valburg 29-3-1796, overl. vóór 1798. 
 15. Derk, geb. Valburg 22-3-1798, landbouwer, overl. Randwijk 3-6-1870, tr. 

Heteren     9-5-1840 Jacomina Wilhelmina Roest, geb. Randwijk 10-1-
1802, overl. Randwijk 20-1-1870, dr. van Jan Roest en Ariaantje Alberts. 

  Één kind: Jacoba Wilhelmina Adriana, geb. Randwijk 11-4-1841, overl. 
Randwijk 1-1-1853. 

 16. Johanna Maria, geb. Valburg 28-2-1800, overl. Heteren 24-6-1874, tr. 
Valburg 29-4-1829 Derk van Lonkhuyzen, geb. Heteren 12-3-1797, 



  
 

34 

landbouwer en tabaksplanter te Heteren, overl. Heteren 22-12-1865, zn. 
van Hendrik van Lonkhuyzen en Christina Engelina Troost. 

 17. Johannes Coenradus, geb. Valburg 2-2-1802, overl. ca. 25-2-1823, 
ongehuwd. 

 18. Arnolda Hendrina, geb. Valburg 10-8-1803, overl. Valburg 18-12-1883, 
tr. Valburg 12-7-1832 Gosewinus Gerardus Cochius, geb. Valburg 5-10-
1789, landbouwer, overl. Valburg 14-1-1869, zn. van Johannes Gerardus 
Casparus Cochius en Anna Dibbets. 

 19. Jacob Willem, geb. Valburg 14-12-1804; volgt VIc. 
 20. Hendrina, geb. Valburg 21-7-1807, 
 21. Hendrina, geb. Valburg 22-5-1809, overl. Londen (G.B.) ca. 18-8-1870, 

tr. Valburg 24-5-1837 Jelis van de Wal(l), geb. Arnhem 7-1-1810, goud- 
en zilversmid te Arnhem, later koopman te Londen, overl. Londen (G.B.) 
1860-70, zn. van Willem van de Wal(l) en Dorothea Willemina Brandes. 

Over het geslacht Van de Wal: zie bron2). Over het geslacht Troost: zie bron7). Over 
het geslacht Janssen van Doorn: zie bron8). Over het geslacht Van de Westeringh: 
zie bron5). Over het geslacht Van Lonkhuyzen: zie bron3). Over het geslacht 
Hupkes: zie bron13). 
 
Vb. Geurt Speijers, geb. Heteren 9-5-1749, landbouwer op “de Prinsenhof”, later 

“de Rode Toren” te Heteren, overl. Heteren 15-5-1825, tr. (1) Heteren 24-9-
1775 Johanna van Harpen, ged. Heteren 13-4-1755, overl. Heteren 23-5-
1776, dr. van Willem François van Harpen en Catharina van Leeuwen, tr. (2) 
Driel 11-5-1777 Jacoba Geurtsen, geb. op “de Baarskamp” te Driel 20-2-
1757, overl. Heteren 9-8-1839, dr. van Arien Geurtsen en Teuntje Budding. 

 Kinderen uit (2): 
 1. Johanna, geb. Heteren 4-7-1778, overl. 15-1-1856, tr. Heteren 29-1-1801 

Willem de Haas, geb. IJzendoorn 22-1-1771, landbouwer te IJzendoorn, 
overl. 15-9-1836, zn. van Willem de Haas en Trijneke de Haas. 

 2. Arien, geb. Heteren 16-4-1780, jong overl.. 
 3. Aagje, geb. Heteren 15-7-1782, jong overl.. 
 4. Geurt, geb. Heteren 22-8-1784; volgt VId. 
 5. Arie Hendrik, tweelingbroer met Geurt, geb. Heteren 22-8-1784; waarsch. 

jong overl.. 
 6. Aagje, geb. Heteren 26-9-1786, overl. Randwijk 22-3-1870, tr. Heteren 

16-4-1811 Gerrit van de Pol, geb. op “de Wylickshof” te Lakemond 31-5-
1783, landbouwer, eerst te Wageningen op “de Wolfswaard”, later op “’t 
Klaphek” te Randwijk, overl. Randwijk11-4-1867, zn. van Thomas 
(Pelgrims) van de Pol en Grietje Otten (Reijers). 

 7. Arien, geb. Heteren 15-3-1788; volgt VIf. 
 8. Teuntje, geb. Heteren 26-11-1789, overl. Opheusden 7-10-1825, tr. 

Heteren 11-2-1819 Reijer Thomas van de Pol, geb. op “de Wylickshof” te 
Lakemond 23-2-1791, molenaar, later landbouwer te Opheusden, overl. 
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Opheusden 9-9-1784, zn. van Thomas (Pelgrims) van de Pol en Grietje 
Otten (Reijers). Reijer Thomas van de Pol hertr. Kesteren 20-10-1827 
Angenita van Kraaikamp. 

 9. Naleke, geb. Heteren 30-4-1792, overl. Heteren 18-1-1867, tr. Heteren 
29-4-1824 Heimen Sipman, geb. Opheusden 10-6-1798, landbouwer te 
Heteren, overl. Heteren 21-2-1859, zn. van Johannes Sipman en Heiltje 
Costermans. 

 10. Gerritje, geb. Heteren 15-4-1794, overl. Heteren 15-10-1883, tr. Ochten 
29-4-1813 Wouter Cornelis van IJzendoorn, geb. IJzendoorn 17-2-1794, 
landbouwer, zn. van Arie van IJzendoorn en Johanna Beijer. 

 11. Anna Hendrika, geb. Heteren 11-4-1797, overl. Hien 12-8-1862, tr. 
IJzendoorn 4-6-1825 Arend Sipman, geb. Opheusden 13-2-1800, 
landbouwer te Hien, overl. Hien 26-12-1851, zn. van Johannes Sipman en 
Heiltje Costermans. 

 12. Hendrina, geb. Heteren 12-2-1801, overl. Valburg 21-9-1881, tr. Heteren 
19-12-1826 Geurt de Hartog, geb. Valburg 11-11- 1798, landmeter, 
burgemeester, landbouwer en tabaksplanter op “de Mellard” te Valburg, 
overl. Valburg 16-12-1866, zn. van Johannes Mauritius de Hartog en 
Willemina Speijers (= IVa.6). 

  Hieruit stamt de schrijver Jan de Hartog. 
Over het geslacht Van de Pol: zie bron10), over het geslacht De(n) Hartog, zie bron6). 

 
Vc. Hendrik Speijers, ged. Heteren 28-4-1747, timmerman te Heteren, overl. 

Heteren 15-8-1792, tr. Driel 26-4-1778 Christijn van Binsbergen, ged. Driel 
23-11-1755, overl. Heteren 19-3-1831, dr. van Jacob van Binsbergen (hertr. 
Driel 1770: Neeltje Derksen) en Elizabeth Jansen (ook wel: Barten). 

 Christina van Binsbergen hertr. Heteren 16-5-1793 of Driel 15-8-1793 
Cornelis Joosten. 

 Kinderen: 
 1. Sander, geb. Heteren 27-3-1779; volgt VIg. 
 2. Elizabeth, geb. Heteren 9-4-1781, jong overl.. 
 3. Jakob, geb. Heteren 3-4-1782; volgt VIh. 
 4. Elizabeth, geb. Heteren 28-3-1785, overl. Heteren 16-12-1859, tr. Heteren 

20-8-1812 Peter Bitter, geb. Heteren 22-8-1787, daghuurder en 
tabaksplanter, overl. Heteren 27-5-1868, zn. van Herbert Bitter en 
Johanna de Vries. 

 5. Jan, geb. Heteren 24-2-1788; volgt VIi. 
 6. Hendrik, geb. Heteren 5-10-1790, overl. Heteren 25-4-1858, ongehuwd. 
Over het geslacht Van Binsbergen: zie bron11). 

 
Vd. Cornelis Speijers, ged. Heteren 19-2-1752, tabaksplanter op de hofstede “de 

Uilenburg” te Heteren, overl. Heteren 3-4-1808, tr. Heteren 5-5-1796 
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Willemina van Steenderen, geb. Homoet 1770/71, overl. Heteren 12-3-1818, 
dr. van Willem van Steenderen en Wendelina Hendriks. 

 Willemina van Steenderen hertr. Heteren 23-4-1809 Gerrit Gerritsen. 
 Kinderen: 
 1. Elizabeth, geb. Heteren 2-3-1797, overl. Driel 1-2-1884, tr. Heteren 30-

11-1826 Johannes Jager, geb. Driel 30-10-1793, tabaksplanter, overl. 24-
9-1868, zn. Jacob Jager en Cornelia van Beem. 

 2. Willem, geb. Heteren 12-3-1799; volgt VIj. 
 3. Wendelina, geb. Heteren 1-3-1801, overl. Driel 28-8-1880, ongehuwd. 
 4. Sand(e)rina, geb. Heteren 9-8-1803, overl. Heteren 6-2-1848, ongehuwd. 

Zij had drie “onechte” kinderen; volgt VIk. 
 5. Hendrik, geb. Heteren 1-6-1806, soldaat, overl. in de gevangenis te 

Oegstgeest-Poelgeest 21-9-1836, ongehuwd. 
 
VIa. Johannes Arnoldus Speijers, geb. Valburg 3-2-1772, landbouwer en 

tabaksplanter, overl. Valburg 20-10-1848, tr. Valburg 4-6-1809 Aagje 
(Agatha) Ruwens, ged. Valburg 28-4-1771, overl. Valburg 3-5-1841, dr. van 
Frederik Ruwens en Grietje van Eck. 

 Kinderen: 
 1. Geertruida Frederica, geb. Valburg 2-7-1809. 
 2. Frederik Hendrik, geb. Valburg (gem. Elst?) 28-5-1812, tr. Gerritje 

Goedhart. 
 
VIb. Hendrik Speijers, geb. Valburg 17-12-1789, landbouwer te Valburg, overl. 

Slijk-Ewijk 3-12-1831, tr. Valburg 17-7-1828 Judith van Wijk, geb. Slijk-
Ewijk 20-2-1806, overl. Neerbosch 26-12-1872, dr. van Jan van Wijk en 
Maria Jansen van Doorn. 

 Judith van Wijk hertr. Valburg 11-5-1833 Jan Jansen. 
 Kinderen: 
 1. Hermanus Johannes, geb. Slijk-Ewijk 10-5-1829, ongehuwd. 
 2. Johannes Wilhelmus, geb. Slijk-Ewijk 11-11-1831, tr. Gerardina 

Margaretha Agatha Bloem, wed. (1) Evert de Haas, (2) Hendrik Cornelis 
de Leeuw. 

 
VIc. Jacob Willem Speijers, geb. Valburg 14-12-1804, tabaksplanter en 

landbouwer, overl. Arnhem 17-11-1885, tr. Heteren 26-2-1846 Jana (Anna) 
Geurtsen van Baarskamp, geb. Driel 15-6-1821, overl. Arnhem 6-9-1886, dr. 
van Arien Geurtsen van Baarskamp en Willemina Cornelia van den Toorn. 

 Kinderen: 
 1. Hermanus, geb. Valburg 11-1-1847, ongehuwd. 
 2. Willemina Cornelia, geb. Valburg 15-6-1849, ongehuwd. 
 3. Jacoba Willemina, geb. Valburg 9-4-1851, tr. Antonij Wilhelm Woonink. 
 4. Arien, geb. Valburg 2-12-1852, tr. Maria Wilhelmina Kamphuis. 
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 5. Johanna Maria, geb. Valburg 6-11-1854. 
 6. Mechelina Gerarda, geb. Valburg 4-10-1856, ongehuwd. 
 7. Jacomina Willemina Diderika, geb. Valburg 17-4-1859, ongehuwd. 
 8. Derkje, geb. Valburg 28-7-1861, overl. Valburg 15-5-1862. 
 9. Hendrika Christina, geb. Valburg 6-5-1864, tr. Gerrit Cornelis Brons. 
 10. Willem Gerrit Adrianus, geb. Valburg 17-8-1867, ongehuwd. 
Over het geslacht Geurtsen van Baarskamp: zie bron12). 
 
VId. Geurt Speijers, geb. Heteren 22-8-1784, landbouwer op “’t Hoff” te Heteren, 

overl. Driel 1-10-1830, tr. Heteren 12-11-1806 Jenneke van de Westeringh, 
geb. Heteren 6-5-1783, overl. Driel 4-10-1854, dr. van Wouter van de 
Westeringh en Hendrina van de Wal. 

 Kinderen: 
 1. Jacoba, geb. Heteren 4-4-1807, tr. Derk Smids. 
 2. Wouter, geb.Heteren 24-8-1808, tr. Johanna van Gelder. 
 3. Hendrina, geb. Heteren 31-3-1810, tr. Jan van Lonkhuyzen. 
 4. Geurt, geb. Heteren 14-3-1812, tr. Gijsbertje van Ginkel. 
 5. Hendrika, geboren Heteren 22-1-1814, tr. Bernardus Slothouber. 
 6. Cornelis, geb. Heteren 15-11-1815, tr. Hendrina van de Westeringh. 
 
VIf. Arien Speijers, geb. Heteren 15-3-1788, landbouwer, overl. Heteren 16-6-

1848, tr. Valburg 25-4-1820 Johanna Maria de Hartog, geb. Valburg 5-3-
1790, overl. Heteren 15-12-1875, dr. van Johannes Mauritius de Hartog en 
Willemina Speijers (= IVa.6). 

 Kinderen: 
 1. Johannes Mauritius, geb. Heteren 8-4-1821. 
 2. Geurt, geb. Heteren 21-9-1822, landbouwer op “de Prinsenhof” te 

Heteren, tr. Catharina Willemsen. 
 3. Willemina, geb. Heteren 3-5-1824. 
 4. Jacoba, geb. Heteren 2-8-1826, tr. Cornelis Johannes Breunissen. 
 5. Johannes Mauritius, geb. Heteren 26-6-1828, landbouwer op “de 

Olieakker” te Heteren, ongehuwd. 
 
VIg. Sander Speijers, geb. Heteren 27-3-1779, timmerman, overl. Driel 14-4-

1838, tr. Heteren 26-3-1812 Maria van Ark, geb. Driel 8-2-1780, overl. Driel 
13-3-1859, dr. van Anthony van Ark en Geertruij Roelofsen. 

 Kinderen: 
 1. Hendrik, geb Driel 20-1-1813, tr. Geertrui van de Westeringh. 
 2. Geertrui, geb. Driel 11-2-1815, tr. Arnoldus Arts (hertr. Johanna Jacobs). 
 3. Antoni, geb. Driel 14-10-1816. 
 4. Christina, geb. Driel 4-12-1818, tr. Jan de Kat, wedr. Hendrina van 

Rinsum. 
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VIh. Jakob Speijers, geb. Heteren 3-4-1782, boerenknecht en tabaksplanter, overl. 
Heteren 8-10-1861, tr. Heteren 1-5-1811 Johanna Wetters, geb. Elst 18-4-
1784, overl. Heteren 28-2-1858, dr. van Dirk Wetters en Dirkje Massink. 

 Kinderen: 
 1. Hendrik, geb. Heteren 25-2-1812. 
 2. Antonia, geb. Heteren 10-2-1814, tr. Derk Janzen (Janssen) 
 3. Hendrik, geb. Heteren 4-2-1816, tr. Naleke (Neulke) Elizabeth Janzen 

(Janssen). 
 4. Derk, geb. Heteren 20-3-1818, tr. Grietje van de Craats. 
 5. Christina, geb. Heteren 17-3-1820, overl. 12?-5-1850, ongehuwd. 
 6. Dirkje, geb. Heteren 23-1-1822, tr. Dries Elings. 
 7. Catharina, geb. Heteren 15-4-1825, tr. Coenraad Cornelissen. 
 8. Dochter, levenloos Heteren 6-3-1829. 
 
VIi. Jan Speijers, geb. Heteren 24-2-1788, timmerman, overl. Randwijk 18-5-

1869, tr. (1) Heteren 27-4-1825 Wendelina Huisman, geb. Gesperden (onder 
Hien) 1794/95, overl. Randwijk 3-11-1843, dr. van Goossen Huisman en 
Martijna Jansen, tr. (2) Renkum 30-11-1844 Barendina van Bleek, geb. 
Renkum 29-1-171790, overl. Randwijk 3-10-1849, dr. van Gerrit van Bleek 
en Gerritje Geurts. 

 Kinderen: 
 1. Hendrik, geb. Randwijk 22-1-1826, tr. Catharina de Bruyn. 
 2. Jan, geb. Randwijk 13-1-1827. 
 3. Martinus, geb. Randwijk 13-12-1828. 
 4. Christiaan, geb. Randwijk 22-3-1831. 
 5. Christiaan, geb. Randwijk 29-3-1833. 
 6. Martinus Sander, geb. Randwijk 19-12-1835, tr. Maria Jacobs van den 

Hof. 
 7. Sander, geb. Randwijk 2-10-1838. 
 
VIj. Willem Speijers, geb. Heteren 12-3-1799, arbeider, overl. Herveld24-1-1858, 

tr. Valburg 1-6-1843 Cornelia Elings, geb. Herveld 14-8-1811, overl. 
Herveld 19-5-1896, dr. van Derk Elings en Willemina van Schaik. 

 Kinderen: 
 1. Jan, geb. Herveld 17-9-1844, tr. Geertrui Vink. 
 2. Cornelis, geb. Driel 20-2-1847, tr. Antonia Reinen. 
 3. Derkje, geb. Driel 21-5-1849, tr. Willem Jansen van Doorn.  
 
VIk. Sand(e)rina Speijers, geb. Heteren 9-8-1803, beroep: arbeidster, overl. 

Heteren 6-2-1848, ongehuwd. Ze had drie “onechte” kinderen met de naam 
Speijers: 

 1. Cornelis, geb. Heteren 6-2-1831, overl. Heteren 1831-1835. 
 2. Cornelis, geb. Heteren 22-10-1835, tr. Willemina Jas. 
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 3. Hendrik, geb. Heteren 21-12-1841, tr. Maria Wilhelmina Sauer, 
gescheiden (1870)  

  echtg. van Wessel Jacobus Hendrik Gerrit Mierdink. 
 
Bijlage: Betuwse Speijers-en in Amsterdam 
Zoals in de inleiding al gezegd is, woonden en werkten er eeuwen geleden ook al 
Speijers-en in Amsterdam. Opmerkelijk is het dat in diezelfde tijd er ook 
Wageningse Speijers-en in Amsterdam aangetroffen worden. 
Evenals in de Betuwe werd ook in Amsterdam de naam verschillend geschreven, 
soms alleen als patroniem dus zonder Speijers, soms wel als zodanig maar dan vaak 
in een andere schrijfwijze, bijv. Spuijers. 
Voor zover bekend, was de eerste Betuwse Speijers die in Amsterdam trouwde, 
Maria Hendriksen  Speijers, die op 26-5-1685 in ondertrouw ging met Jochem 
Tijssen Broekhoven. De eerste mannelijke Speijers die voor nageslacht in 
Amsterdam zorgde, was haar neef (oomzegger) Jelis Geurtsen Speijers. Het is niet 
onmogelijk dat ook haar broer Steven Hendriksen Speijers en haar zuster Willemina 
Hendriksen Speijers die met Jacob van der Hoef getrouwd was, in Amsterdam 
gewoond hebben. 
 
Genealogisch overzicht van Betuwse tak SPEIJERS in Amsterdam 
 
IIIb. Jelis (ook: Jillis, Gillis) Geurtsen Speijers/Spuijers, ged. Heteren 2-3-1677, 

huistimmerman, poorter van Amsterdam 3-3-1706, begr. Amsterdam 23-11-
1759, ondertr. Amsterdam 20-3-1705 Geertruid Hendriksdr. Ri(c)kmans 
(Reckmans), geb. Amsterdam 1676/77, leeft nog 1717, dr. van Hendrik 
Gerrits Rikman, komenijhouder. 

 Kinderen: 
 1. Gesina Jillisdr. Spuijers/Speijers, ged. Amsterdam 5-4-1706, jong overl.. 
 2. Johanna Jillisdr. Spuijers/Speijers, ged. Amsterdam 24-8-1710, begr. 

Amsterdam 24-8-1779, ondertr. (1) Amsterdam 8-4-1740 Johannes Smits 
(Smidt), diamantzetter, ondertr. (2) Amsterdam 22-2-1760 Bartholomeus 
van Haren, wedr. Anna Theodora Middelhof. 

 3. Gesina Jillisdr. Spuijers/Speijers, ged. Amsterdam 19-6-1712, verm. begr. 
Amsterdam 27-1-1713. 

 4. Hendrik Gilliszn. Spuijers/Speijers, ged. Amsterdam 1-5-1714; volgt IV. 
 Of er nog meer kinderen waren, is (nog) niet bekend. 
Jillis Spuijers kocht in 1731 (kwijtschelding 5-7-1731) “een Huijs en twee 
agterhuijsen ende hunnen erven, staande en geleegen op de Rosegraft aan de 
noordzijde agter het hoeckhuijs van de Laaste dwarsstraat”. In 1742 stond Gill. 
Spuijers voor de “personeele quotisatie” te boek voor een “koffiewinkel”. 
P.S. Jelis Speijers/Spuijers  was huistimmerman; in Amsterdam werkten ook 
scheepstimmerlieden. 
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IV. Hendrik Gilliszn. Spuijers/Speijers, ged. Amsterdam 11-5-1714, 
diamantzetter, begr. Amsterdam 24-5-1763, ondertr. Amsterdam 7-7-1755 
Elisabeth Krol(l)/Crol(l), ged. Heteren 11-2-1714, overl. in of na 1763, dr. 
van Jan Crol en Hendrina Derksen. 

 Kind:  
 1. Geertruijd Johanna Spuijers, ged. Amsterdam 3-1-1758, begr. Amsterdam 

4-12-1784, ondertr. Amsterdam 5-7-1782 Joannes Visser, ged. 
(doopsgez./geref.) Amsterdam 24/27-10-1734, koopman, zn. van Jurriaan 
Visser en Maaike Klopper. 

We zien hier dus dat een Speijers/Spuijers die in Amsterdam geboren was, trouwde 
met een meisje uit Heteren, het dorp waar zijn vader geboren was. 
 
Het is (nog) niet bekend of de hier genoemde Betuwse Speijers-en in Amsterdam 
voor blijvend nageslacht (Spuijers/Speijers) gezorgd hebben. 
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