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GENEALOGIE (VAN) DIJKHUIZEN 

 

 

De kadastrale kaart van Epe (1832) met ten oosten van het dorp Epe de buurtschappen Dijkhuizen en Vemde. 

I
1
. 

Hendrick Daems, alias Vissersman, geb. ca 1580, gehuwd met N.N. 

kinderen uit dit huwelijk : 
1. Daem Hendriks, geb. te Epe-Vemde, doop 24-3-1605 (VOLG-II) 

2. Aert Hendricks, geb. te Epe-Vemde, doop 28-12-1606 te Epe 

3. Willem Hendricks, geb. te Epe-Vemde, doop 10-12-1609 te Epe 

4. Aert Hendricks, geb. te Epe-Vemde, doop 16-9-1610 te Epe 
5. Reyner Hendricks, geb. te Epe-Vemde, doop 7-5-1611 te Epe 

6. Aeltchen Hendricks, geb. te Epe-Vemde, doop 6-6-1613 te Epe 

7. Herman Hendricks, geb. te Epe-Vemde, doop 17-3-1616 te Epe 

 

II. 

Daem Hendriks, geb. te Epe-Vemde, doop 24-3-1605 te Epe, tr. ca 1630/1640 met Aeltjen Wijchmans, geb. 
ca 1610, 

kinderen uit dit huwelijk : 

1. Henrik Daems, geb. ca 1637 te Epe-Vemde (?), (VOLG-III) 

2. Fenneken Daems, geb. te Epe-Vemde, doop 10-11-1639 te Epe 
3. Aertjen Daems, geb. te Epe-Vemde, doop 7-11-1641 te Epe 

 

III. 
Henrik Daems, geboren ca 1637 te Epe-Vemde, tr. 21-4-1667 met Bette Dircks, geb. ca 1640, 

kinderen uit dit huwelijk : 

1. Aeltjen Hendricks, geb. te Epe-Vemde, gedoopt 24-11-1667 te Epe 
2. Derck Henrix van Dijkhuizen, geb. te Epe-Vemde, doop 12-4-1669 te Epe, (VOLG-IV) 

                                                                            
1
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3. Daem Hendricks, geb. te Epe-Vemde, doop 11-12-1670 te Epe, tr. Jentjen Jacobs 
4. Aelbert Hendriks, geb. te Epe-Vemde, doop 2-9-1677 te Epe 

 

IV. 

Dirk Henriks van Dijkhuizen 

Geboren te Epe-Vemde, gedoopt 12-4-1669 te Epe, tr. (1) Oene 17-8-1695 met Liesbeth Peters, geb. Oene 

mei 1661
2
, overl. voor 30-3-1721, do van Peter Berents en Aaltien Dries. Dirk Henriksen van Dijkhuisen 

staat in dec.1706 vermeld in het Lidmatenboek.
3
 

kinderen uit het 1
e
 huwelijk : 

1. Derck Dercks, geboren te Epe-Dijkhuisen, doop 16-8-1696, zoon van Derck Hendericx te Dijckhui-

sen en Elisabeth Peters 
2. Peter Dercks van Dijkhuisen, geboren ca 1700, overl.te Epe 

3. Aelbert Dercks, doop 24-7-1707, (VOLG-V) 

tr. (2) Epe 26-5-1715 met Geertjen Gerrits Vorstelman, geb. Epe-Schaverden
4
, gedoopt op 7-2-1692 te Epe. 

Geertjen Gerrits, weduwe van Dijkhuisen, hertrouwt 30-3-1721 met Jacob Gerrits Vorstelman
5
, j.m. van 

Emstereng 

kind uit het 2
e
 huwelijk :  

4. Gerret Derks, doop 17-1-1717 te Epe 
 

 

 

De kadastrale kaart van Nijkerk (1832) 

 

                                                                            
2
 er wordt geen datum vermeld 

3
 zie RBS 662.3 blz. 195 

4
 zie RBS 662.3 blz.231 

5
 zie RBS 662.3 blz.242 
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V. 

Aelbert Dercks van Dijkhuizen 

Geboren te Epe-Dijkhuisen, doop Epe 14-8-1707, vestigt zich ca 1734 in Nijkerk, overl. Nijkerk 13-10-

1775 op 68-jarige leeftijd, beroep : tabaksplanter, wordt in het Schatcedul van 1734 genoemd als woonachtig 
onder „Singel‟

6
. Volgens het Register Volkstelling 1749 beschikte hij over 2¾ morgen kleiachtige land-

bouwgrond  

tr. (1) 26-4-1734 te Nijkerk met Hendrikje Gerrits, doop Nijkerk 26-2-1708, overl. 30-5-1741,  do van Gerrit 

Egberts (van Putten) en Jannetje Hendriks, 
kinderen uit het 1e huwelijk :  

1. Dirk, doop 22-8-1734, (zoon van Aalbert Dirkze en Heijnderikje Gerrits), overl. 26-5-1797, 

(VOLG-VI-a) 
2. Gerret, doop 19-2-1736, (zoon van Aalbert Dirkze en Heijnderikje Gerrits)  (jong overleden) 

3. Gerret, doop 15-1-1737, later beroep tabaksplanter en winkelier in de Venestraat in Nijkerk, overl. 

9-1-1829, VOLG VI-b 
4. Lijsbet, doop 15-4-1739, (do van Aalbert Dirkze en Hendrikje Gerrits), tr. met Willem Dijkstra 

5. Jannetje, doop 5-11-1740, (do van Aalbert Dirkze en Hendrickje Gerritz)  (jong overleden) 

 

tr. (2) 26-11-1741 in Nijkerk met Evertje Hendrikse, geboren ca 1710/1720, overl. 30-12-1770. 
kinderen uit het 2e huwelijk : 

1. Hendrik, doop 9-12-1742, overl. 18-8-1820, beroep tabaksplanter, tr. 5-4-1788 met Jannetje Reij-

nierse van Westeneng.
7
 

2. Marritje(Maartje), doop 5-8-1744, overl. 24-7-1830, tr. (1) Teunis Jansen, tr. (2) op 14-6-1789 met 

Jan Albertsen Lichtenberg
8
 

3. Danus, doop 13-2-1746 (jong overleden) 

4. Daniel, doop 24-7-1749,  (VOLG-VI-c) 
5. Wouter, doop 9-10-1755, tr. Jannetjen Willems 

        kinderen uit dit huwelijk :  

1. Aalbert van Dijkhuizen, geb. 5-8-1789, doop 9-8-1789 te Nijkerk, overl. 17-9-1827 te Nij-
kerk, tr. 1-5-1811 Arisje (Jansen) Bouw, doop 12-6-1785 te Putten, do van Jan Jansen Bouw 

en Geertgen Reijmers. Arrisje hertrouwt op 6-3-1829 Aalbert Gerrits van Dijkhuizen, ta-

baksplanter, zoon van Gerrit Aalberts van Dijkhuizen en Willempje Aards,   kinderen uit dit 
huwelijk : 

i. Wouter van Dijkhuizen, geb.7-9-1811, doop 18-9-1811, zoon van Aalbert van Dijk-

huizen en Ansje Jansen Bouw, NH belijdenis op 20-3-1835, tr. 9-5-1834 met Geertje 

van Es, geb.Nijkerk ca 1808 
ii. Geertje van Dijkhuizen, geb. ca 1814, NH belijdenis op 23-3-1837, overl. 6-10-

1641, tr. 20-7-1836 met Hendrik van Moorselaar, tabaksplanter, geb. Nijkerk ca 

1814 
iii. Maria van Dijkhuizen, geb. 1817, N.H.belijdenis op 23-3-1837, tr. 27-3-1839 met 

Gerrit Jan Hartemink, geb. Nijkerk 1819 

iv. Evert, geb. 5-3-1822, vader tabaksplanter op de Vetkamp, (vader oud 32 jaar, moe-
der 37 jaar) 

v. Jannetje, geb. 4-11-1824, vader tabaksplanter 

 
Tabaksteelt in Nederland

9
 

 
De commerciële tabaksteelt is begin 17e eeuw in Europa opgekomen. Het eerst in Nederland en Engeland zo tussen 1610 en 1620, 
later o.a. in Frankrijk en Duitsland. De tabak werd oorspronkelijk in Zuid-Amerika geteelt en verkocht aan handelaren uit Nederland, 
Engeland, Spanje en Portugal, maar aangezien Spanje hun handelsmonopolie in hun machtsgebied niet aangetast wilde zien, werden 
er maatregelen getroffen om de handel door andere landen ongedaan te maken. Hierdoor werd de aanvoer van tabak verstoord en 
probeerde men in Europa de tabak te telen. De eerste tabaksteelt komt voor ca 1610 in Veere en ca 1615 in Amersfoort. De tabaks-
teelt verspreidt zich verder over de Veluwe en komt later in de Betuwe voor (1654 in Elst (OB), 1676 in Bemmel). Het telen van 

tabak was iets geheel nieuws in de landbouw en kon zich zo goed verbreiden omdat de vraag naar tabak groot was, waardoor de 
telers er, ondanks de risico's, goed aan konden verdienen. Men was in Nederland echter sterk afhankelijk van de weersomstandighe-
den tijdens de groei. Dit bepaalde mede de hoeveelheid en de kwaliteit. Tabak heeft tussen planten en oogsten een periode van 90-
120 vorstvrije dagen nodig. Daarna moet het dan nog gedroogd worden. Tabak werd in eerste instantie in de koude grond gezaaid, 
meestal rond half april. Later werden warme bakken, ofwel tabakskisten, toegepast, waardoor men eerder over goed plantmateriaal 

                                                                            
6
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7
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8
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kon beschikken en tevens minder uitval had. Als bemesting gebruikte men verse paardenmest eventueel gemengd met schapenmest. 
Om de bodem warmer en droger te maken werden reeds in het voorjaar opgehoogde bedden of wallen aangelegd en werd voor be-
scherming tegen wind heggen toegepast. Het land werd daarbij verdeeld in vakken (ook wel kwartieren, parken of perken genoemd), 
waardoor een heggenlandschap onstond, dat typerend was voor de tabaksbouw. Kenmerkend voor de tabaksteelt in Nederland was de 
zware bemesting met vette schapenmest eventueel aangevuld met duivenmest, en bebouwing op hetzelfde stuk land, jaar in, jaar uit.  
 

Werkwijze 
Na het planten van de tabak moest men hakken en schoffelen en 'inschoppen'; dit is het aanaarden van de planten door met een 

schopje of krabber de grond rondom de stengels op te hogen. Het gehele bed werd met aarde uit het pad verhoogd en de planten 
kwamen steviger te staan. Daarna volgde het 'toppen' van de tabak, dit is het afknijpen of uitbreken van de toppen of harten van de 
plant. Hoe eerder en lager de plant getopt wordt, des te dikker en breder de plant wordt. In de Betuwe topte men later en hoger, waar-
door het blad minder vet en dik werd en beter geschikt was voor het sigarendek- en omblad. Door het toppen onstaan weer dieven of 
zuigers, dit zijn uitlopers van de bladoksels. Deze moesten verwijderd worden, maar nadat de bladeren geplukt waren liet men de 
bovenste zitten, zodat men hiervan nog een naoogst had. Het oogsten van de tabaksbladeren ging als volgt : eerst de onderste blade-
ren (het zandgoed en het aardgoed, samen ook wel ondergoed genoemd)en daarna de bovenste bladeren (het bovengoed of bestgoed). 
Tenslotte werden nog de uitlopers geoogst. De geplukte bladeren werden naar de schuur gebracht en bij ieder blad werd in het onder-

ste deel van de middennerf een ca 10 cm lange insnijding gemaakt. Dit was het snijden van de tabak. De bladen werden door de 
ingesneden spleet aan spijlen geregen zo dat ze elkaar niet raakten. Deze spijlen waren aangepunte stokken van essen- of wilgenhout 
en ca 150-180 cm lang en 2½ cm dik. De spijlen werden daarna opgehangen om de bladeren te laten drogen. Dit drogen gebeurde 
eerst in de huizen van de tabakstelers en later werden er vooral op de Veluwe speciale tabaksschuren gebouwd. Het drogen van het 
zand- en aardgoed duurde ca 4 weken en van bestgoed 5-6 weken. Eventueel stookte men een vuurtje in de schuur of het woonhuis 
bij vochtig weer. Dat dit zeer gevaarlijk was behoeft geen betoog en werd ook herhaaldelijk verboden. Als de bladeren droog waren 
zorgde de fermentatie (een soort broeiproces) ervoor dat de tabaksbladeren pas 'echt' tabak werd; het blad moest glanzend en elas-
tisch zijn.  
 

vrouwen aan het werk op een tabaksplantage 
 

Tabaksschuren 
Aanvankelijk hing men het tabaksblad te 
drogen op zolders, in koestallen, op de deel of 
buiten onder een afdak. Veel kleinere tabaks-

planters zijn dit altijd blijven doen. In 1651 
werd er in Amersfoort zelfs op de zolder van 
de St. Joriskerk tabak gedroogd, dit tot ontstel-
tenis van de kerkeraad. Omstreeks 1660 werd 
begonnen met het bouwen van speciale schu-
ren om de tabak te kunnen drogen. Deze eerste 
schuren (en loodsen) hebben er waarschijnlijk 
uitgezien als wagen- of hooischuren. Later 

heeft men de wanden voorzien van draaibare 
luiken of kleppen, zodat men afhankelijk van 
de weersomstandigheden de luchtstroom door 
de schuur kon versterken of verzwakken en bij 
vochtig weer alles kon afsluiten. In de 19e 
eeuw onderscheidde men twee typen tabaks-
schuren. Het ene type heeft hoge zijwanden 
van 5-6 meter en smalle rechtopstaande luiken in de wanden. Dit type komt vooral voor in de streek Nijkerk-Amersfoort. Het andere 

type dat langs de Veluwezoom en Zuid-oost Utrecht voorkomt, heeft lage zijwanden van 1,50-1,70 m hoog en een steiler dak. De 
luiken hiervan waren hangend of staand.  
 

Drogen 
Als bij vochtig weer de tabak niet voldoende droogde, gebruikte men ook wel vuurpotten om de ruimte te verwarmen. Deze ijzeren 
vuurpotten, die met gloeiende cokes werden gevuld, zijn er meer dan eens de oorzaak van geweest dat de tabak en de hele schuur of 
woning in vlammen opgingen. Het op deze manier drogen van de tabak in de tabaksschuren en -boerderijen was dan ook een gevaar-
lijk onderneming. Maar er was nog een oorzaak van brand, nl. het onweer. Menigmaal was er sprake van blikseminslag, waarbij er 

met de regelmaat van de klok een (tabaks)boerderij afbrandde. 
 

Tabaksteelt in Nijkerk 
 

Deze is voor Nijkerk vanaf ca 1630 tot aan het einde van de 19e eeuw erg belangrijk geweest. 
In een verzoekschtift gericht aan de Ambtsjonkers van Nijkerk, vermoedelijk te dateren op 11 september 1764, vragen een aantal 
tabaksplanters aandacht voor de hoge lasten verbonden aan de aanvoer van schapenmest. Wat was het geval? Een aantal kooplieden 

in Nijkerk hadden ter stimulering van hun „negotie‟, van het Ambtsbestuur verlaging van de lasten aan de Vaart gekregen. Dat wilden 
de tabaksplanters, afhankelijk als ze waren van de aanvoer van die mest, natuurlijk ook: 
“So neemen wij ondergetekenden de vrijheijd bij deesen, om aan U Hoogwelgeboren te versoeken dewijle de negotie van de schaep-
meste, welke één van de grootste zenuwen van den tabak planterij is, want sonder mest en kunnen wij geen tabak bouwen, en alle de 
ingesetenen in dit Ampt principael uyt de tabakplanterij bestaet”  Per voeder mest moeten ze nu 6 stuivers betalen, verzocht wordt dit 
tarief terug te brengen naar 3 stuivers en ook voortaan gebruik te mogen maken van de aanwezige lichters10. 
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De Commissaris van de Vaart, Nicolaas Lhermenius, reageert op verzoek van de Jonkers door voor te rekenen wat de stad Amers-
foort in rekening brengt voor een schip geladen met schapenmest. Dat is heel wat meer. Voor een vaartuig beladen met 36 à 40 voe-
ren mest moet in Nijkerk 14 gulden en 16 stuivers (waaronder voor de „Vaart” 12 gulden) betaald worden, terwijl in Amersfoort per 
voeder 3 gulden en 5 stuivers betaald moet worden. 
Verder schrijft hij dat de Nijkerkse tabaksplanters op het idee van het request zijn gekomen omdat vorig jaar de houthandelaren een 
tariefsverlaging hebben verkregen, maar dat de waarde van een schip met bijvoorbeeld 250.000 talhout11 maar 350 gulden waard is 
en daarvoor aan de Vaart 25 gulden moest betalen, terwijl een schip met schapenmest 550 gulden waard is waarvoor slechts 12 gul-
den betaald moet worden.  
 

ORA Veluwe, toegang 0203, inv.nr. 861, folio 56,57 

 

Op dato ondergeschreven is ten overstaan van nabenoemde magescheidsvrinden verschenen Dirk Aalbertsen
12, Gerrit Aalbertsen

13 
en Willemtje Aarts egtelieden, Willem Dijkstra en Elisabeth Aalbertsen

14 egtelieden, Hendrik Aalbertsen
15

, Maartje Aalbert-

sen
16

, Daniel Aalbertsen en Wouter Aalbertsen, kinderen en erfgenamen van wijlen Aalbert Dirksen
17, over den boedel en nala-

tenschap van denselve opgerigt het volgende erf-magescheid, 
 
Aanvankelijk dient tot verstand deeses genoteert, dat de drie oudste nagelatene kinderen van Aalbert Dirksen, met naamen Dirk, 
Gerrit en Elsabeth Aalbertsen uit sijn eerste huwelijk bij wijlen Hendrikje Gerrits

18 geprocreëert zijn, en de vier overige kinderen 
met naamen Hendrik, Maartje, Daniel en Wouter Aalbertsen uyt sijn tweede of laatste huwelijk bij wijlen Evertje Hendriks

19 zijn 

sproten, dat de drie oudste kinderen wegens derselver moeders versterf bereeds bij het leven van haar vader zijn voldaan geworden, 
dog dat de vier gemelte kinderen van Aalbert Dirksen uit het tweede huwelijk verwekt, haar moeders versterf niet hebben ontfangen 
gehad, terwijl de vader na overlijden van sijn laatste vrouw in den vollen boedel is blijven sitten tot sijn doot toe, en dat eyndelijk 
parthijen condividenten de gerede en ongerede goederen deeses boedels hebben nagesien, opgenomen ende onderling tot een ieders 
genoegen gewaardeert en dat sij alle genoegsaame openingen van de staat en gesteldheid deeses boedels hebben ontfangen, en daar 
van volkomen geinformeert zijn, 
 
Dien tengevolge aan de vier jongste kinderen van wijlen Aalbert Dirksen uit sijn laatste huwelijk verwekt met naamen Hendrik, 

Maartje, Daniel en Wouter Aalbertsen, in voldoening van haarlieder vaders- en moeders versterf kragt deeses worden toe- en aange-
deelt alle de gereede en ongereede goederen, geld, actien en crediten, in- en uitschulden deeses boedels en nalatenschap, soo en als 
haar vader Aalberts Dirksen en sijn laatste vrouw in leven zijnde beseten en in stervende nagelaten hebben, bestaande het ongereede : 
 
1mo in een huys, tabaksschuur, berg en hoff en vrij gelegen tabaksland, groot te samen 1½ morgen, staande en gelegen te Nijkerk op 
Vetkamp, op haar selfs bewoond en gebruykt wordende, 
2do 3½ morgen mheenland in 2 campjes bij en aan malkanderen gelegen aan den Russenbeek oostwaarts deselve, bij haar selfs mede 
gebruykt wordende,  
 

mits dat sijlieden sullen gehouden zijn de schulden en lasten des boedels voor haare privative rekening te sullen houden, gelijk sij 
beloove de drie oudste kinderen daarvan te sullen bevrijden, kost- en schadeloos houden, en daarenboven aan die drie oudste kinde-
ren van wijlen Aalbert Dirksen in voldoening van haar vaders versterf te sullen uytkeren en betaalen een somma van 2.250 gulden 
eens, en dus aan yder van hun een som van 750 gulden, welke penningen aan haarlieden voor haar vaders versterf zijn ten deel geval-
len, 
 
Waarmede deesen boedel in alle vrindschap is gescheiden en gedeelt, belovende parthijen condividenten malkanderen een yder sijn 
toegedeelte in deesen te sullen vrijen, wagten en wharen, als erfmagescheid regt is op Veluwen, alles onder verband, submissie en 

renunciatie als na regten, 
In waarheid oirconde zijn hiervan twee alleensluydende gemaakt en door parthijen condividenten (de vrouwen soo veel nodig ge-
adsisteert met haare mannen en Maartje Aalbertsen met haar broeder Hendrik Aalbertsen als haren in desen gekosen momber) met 
en neffens ons ondergeschr. magescheidsvrinden ondertekend in Nijkerk den 6 Januari 1776 , 
 

was getekend  

Dirk Aalbertsen, Willemtien Aarts, Willem Rijksen, Elisabeth Aalbertsen, Hendrik Aalbertsen, Merjen Aalbertsen, Daniel Aalbertsen, 
Wouter Aalbertsen, 
 
Actum ten overstaan van ons ondergesteld als magescheids vrinden  
 
J. Doude, Henr. Flierd Ninaber, Wouter Jansen, Claas Aartsen 

 

VI-a. 

Dirk Aalbertsen  

doop 22-8-1734, overl. 26-5-1797, tr. 6-4-1777 te Nijkerk met Stijntje Lammerts, resp. j.m.(!) en j.d. van 
Nijkerk. Stijntje is gedoopt op 5-1-1757 te Nijkerk als do van Lammert Gerritz en Wijmpje Rijks 
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 bossen aanmaakhout 
12

 doop 22-8-1734 
13

 doop 15-1-1737 
14

 doop 15-4-1739 
15

 doop 9-12-1742 
16

 doop 5-8-1744 
17

 overleden 13-10-1775 
18

 overleden 30-5-1741 
19

 overleden 30-12-1770 
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kinderen uit dit huwelijk : 
1. Hendrikje, geb. 5-10-1777, doop 8-10-1777, (do van Dirk Albertzen en Stijntje Lamberts) 

2. Aalbert, geb. 3-11-1778, doop 8-11-1778, (VOLG-VII-a) 

3. Lambertus, geb.13-3-1781, doop 14-3-1781, (zo van Derk Aalbertzen en Stijntje Lambertuszen), 
overl. 20-7-1781 

4. Lambertus, geb.26-7-1782, doop 28-7-1782, (zo van Derk A. en Stijntje Lambertuszen), overl.12-1-

1785 

5. Lambertus, geb. 15-11-1785, doop 20-11-1785, (zo van Dirk A. en Teuntje Lammerts), overl. 26-1-
1858, werkzaam als aannemer van o.a. bestrating

20
 

6. Wijmpje, geb.18-6-1788, doop 22-6-1788, (do van 

Derk A. en Stijntje Lambertuszen) 
7. Jannetje, geb.23-12-1790, doop 25-12-1790, (do van 

Derk A. en Steintje Lammers) 

8. Gerrit, geb. 6-10-1792, doop 10-10-1792, (zo van D.A. 
en Stijntje Lammerts), overl. 7-1-1793 

9. Gerrit, geb.1-4-1794, doop 6-4-1794 (zo van Dirk Aal-

bertsen van Dijkhuizen en Stijntje Lambertzen 

 
Deze voorstelling van de tabaksteelt en –handel, aanwezig in de (huidige) 

trouwzaal van het Raadhuis van Nijkerk, dateert uit 1773 en is gemaakt 

door de behangselschilder Cornelis van Leeuwen, afkomstig uit Naarden. 

Deze en nog meer schilderingen zijn vervaardigd in opdracht van de ambts-

jonkers  

 

 

VI-b. 

Gerrit Aalbertsen van Dijkhuizen 
Geb. 15-1-1737 te Nijkerk, planter, overl. 9-1-1829 op de leef-
tijd van 91 jaar, woont t.t.v. overlijden aan de Veenestraat 

nr.196, tr. 19-2-1775 te Nijkerk met Willempje Aards, geb. ca 

1755, beiden van Nijkerk. Ten tijde van een Royement d.d. 14 aug.1829 blijkt hij als weduwe Willempje 

Koppen na gelaten te hebben. 
De na zijn overlijden opgemaakte Memorie van Successie vermeldt dat tot het echtelijk vermogen behoor-

den:  

 7 morgen weiland in de Arkemheen, 

 3 morgen bouwland, de Schulpkamp genoemd, gelegen in de buurtschap Nautena, 

 ¾ morgen tabaksland met schuur en kamer eveneens onder Nautena bij het zogenaamde Spaans le-

ger, 

 2 morgen tabaksland in de buurtschap Slichtenhorst, 

 1 morgen tabaksland op Hogestraaten 

 een huisje met hof aan de Kipsteeg
21

 in Nijkerkerveen 

 een huis en kamer aan de Veenestraat nr.196 (de echtelijk woning) 

 een huis in de Veenestraat nr.194 

Al het eigendom is onbezwaard. De weduwe en de kinderen ondertekenen met een handtekening. Aalt, de 

predikant te Ouddorp, laat zich vertegenwoordigen door J.J.Perduijn, zijn gemachtigde. 

kinderen uit dit huwelijk : 
1. Albert, geb. 18-12-1775, doop 21-12-1775, jong overleden.  

2. Hendrikje/Hendrika, geb. 28-1-1777, doop 28-1-1777, tr. Derk Prins, wagenmaker, in 1829 wo-

nend op Kwadenbeek 

3. Aart, geb. 16-3-1779, tabaksplanter, overl. 23-10-1855, tr. ca 31-1-1802 met Evertjen van Dus-
schoten, j.d. van Nijkerk, geb.ca 1779, woonden in 1823 in de Veenestraat. In 1813 beschikte 

Aart over 2.98 ha tabaksplantage. 

        kinderen uit dit huwelijk :  
1. Gijsbertha, geb.1-8-1802, doop 4-8-1802, N.H.belijdenis op 13-3-1823, huwde Gijs-

bert Blokhuis, landbouwer in de buurtschap Slichtenhorst. 

                                                                            
20

 Archief Ambtsbestuur, inv.nr.15 
21

 thans Van Dijkhuizenstraat 
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2. Gerrit van Dijkhuizen, geb.28-   8-1805, doop 1-9-1805, overl. 1-5-1858, tabaks-
planter 

3. Willemtje van Dijkhuizen, geb.27-4-1808, doop 1-5-1808, tr. 15-12-1830 met Wil-

lem Blokhuis, bouwman, geb. Nijkerk ca 1807,  
4. Margrietje, geb. 18-11-1810, doop 2-12-1810, jong overleden  

5. Rijk, geb. 1814, tabaksplanter, NH belijdenis op 21-3-1833, overl. 20-3-1864 te Nij-

kerk, tr. 22-3-1837 met Teunisje Wulfen Bakker, ged. Kootwijk ca 1803 

6. Aalbert, geb.16-11-1816, overl. 8-1-1906, te Nijkerk, meester-timmerman, tr. (1) op 
24-4-1844 met Gerritje Kennis overl. 22-12-1857, 38 jaar ; tr.(2) op 11-11-1863 te 

IJsselstein met Aletta Bergman, geb. IJsselstein, overl. 5-3-1896, oud 73 

jaar.(VOLG VI-b-1) 

7. Geertje, geb.4-6-1823, was gehuwd op 21-7-1852 met Johannes van Coeverden, 

steenkoper 

4. Aalt, geb.3-1-1781, doop 9-1-1781, zeer jong overleden 
5. Aalbert, geb.3-1-1781, doop 9-1-1781, zeer jong overleden 

6. Aalbert, geb. 26-8-1782, tabaksplanter, woonde in 1829 aan de Vetkamp, doet op 19-3-1812 NH 

belijdenis, overl. op 12-9-1861 te Nijkerk, tr. (I) 8-8-1807 met Geertje Rosenhoedt, beide te Nij-

kerk, tr. (2) 22-5-1817 met Geertje van Hennekeler, geb. Nijkerk ca 1790, (kind uit dit huwelijk : 
Dirk, geb.18-12-1817), tr (3) 6-3-1829 met Arisje Bouw, de weduwe van zijn neef Aalbert van 

Dijkhuizen, zoon van Wouter A. van Dijkhuizen en Jannetjen Willems, die op 17-9-1827 was 

overleden. In 1824 betaalt eind 1824 voor de drie komende jaren 1825, 1826 en 1827 pacht voor 
visserij. Pachtsom 42 gulden per jaar

22
. Aalbert koopt in 1806 2 kampen tabaks- en aardappelen-

land.
23

 Aalbert beschikte in 1813 over 3.83 ha tabaksplantage. In de rangorde van de 20 grootste 

planters staat hij op nr.13
24

  

7. Margrieta/Margrietje, geb. 27-11-1785, doop 1-12-1785, tr. (1) met Willem van Ommeren, tr. 
(2) 15-4-1815 met  Gerrit Snapper, kalverkoper, geb. ca 1770 te Nijkerk, woonden in 1829 in de 

Veenestraat. 

8. Aalt (Gerrits) van Dijkhuizen, geb.10-3-1788, doop 12-3-1788 te Nijkerk, lidmaat 1-2-1806, ver-
trekt 1-2-1806 naar Hattem, komt op 19-1-1808 terug uit Hattem en vertrekt 15-9-1808 naar 

Leiden (voor de studie theologie). Op 4 augustus 1813 vraagt hij bij de Maire van Nijkerk een 

„certificat de moralité‟ aan, waarschijnlijk ten behoeve van zijn beroep naar Rijnsaterwoude, aan 
welke gemeente hij vanaf 7 november 1813 verbonden blijkt te zijn. Daarna dient hij de gemeen-

tes van Wijk, bij Heusden vanaf 7 april 1817, Ouddorp vanaf 8 maart 1818, waar hij blijft tot 

zijn overlijden op 10 december 1864. Hij was gehuwd met Margaretha Petronella Verkouw. Er 

is van hem een zogenaamde silhouet afdruk, afkomstig van schilderij in bezit van mevr. 
M.M.Houthoff-de Groot (1998), aanwezig in het Iconografisch bureau in Den Haag.(zie volgen-

de pagina) 

9. Bertha/Gijsberta, geb. 21-10-1790, doop 24-10-1790, tr. Jan Hendrik Sterk, verver, te Amers-
foort. 

 
ORA Nijkerk, inv.nr. 431, folio 38 (1806) 

 

N
o
 4 

Een Camp Tabakserf Aardappelen Land groot ongeveer ½ morgen, de Schaap Camp genaamd met 6 Hangen25
 westwaarts in de schuur staande op N

o
 

3
26

 en ¼ part van de Spijlen daarin bevinden wordende, als mede een Kist
27

 groot 9 Luiken van 13 aanristen, ieder Luik op dit Land Oostwaarts 

staande (waarvan de overige Kisten doorden Koper van No 3 zullen moeten afgenoomen worden, wanneer den Koper van dit Perceel zulks begeerd) 

als mede de Luiken en Heulen
28

 tot die kist behoorende en leggende in de Schuur, staande en gelegen in den Ampte van Nijkerk achter den Hogenhof, 

hebbende Oostwaarts de Weduwe R.van Renselaar, Westwaarts J.G.Hoff, Zuidwaarts Gerrit Aalbertsen en Noordwaarts de Schuren N
o
 3 de jure met 

recht daaraangeland zijn, zijnde vrij allodiaal
29

 goet, doende jaarlijks in Ord. verponding met de 3 f
tis

 per Gulden f. 2.-- morgen geld zo als ‟t word uit 

gezet, thiendplichtig, welke lasten door Verkoperen tot over den Jaar 1805 incluis zullen worden gezuiverd, de aanvaarding zal wezen ende kooppen-

ningen moeten betaald worden als vooren ---(de heg door dit en het land van Gerrit Aalbertsen staande blijft met denzelven in ’t Gemeen) 

 

                                                                            
22

 Archief Ambtsbestuur, inv.nr.15 
23

 Ora, inv.nr.431, actes 3 & 4 
24

 zie het boekje van R.J.van der Bie : Bekommering en ongewraakte vreugd, Tabaksteelt in Nijkerk (ca 1635-1900), 
25

 tabakschuur, lange, met pannen zonder dokken gedekte schuur, van vele luiken voorzien om den luchtstroom door te laten, en van binnen met 

latwerk, hangen genaamd, betimmerd, om daarin de tabak, aan spijlen geregen, te drogen. 
26

 een ander perceel betrokken bij deze veiling 
27

 Kistplank, bij de tabakscultuur om Nijkerk: plank die over de tabakskisten wordt gelegd en waarop men gaat zitten om de planten daaruit te kunnen 

plukken, zonder de jonge plantjes te vertrappen. 
28

 Heulen, bedr. en onz. zw. ww. De bovenkorst van den akkergrond tusschen de plantjes losmaken Samenst. Heulhouwtje, gereedschap (hakje) om 

mede te heulen Afheulen, afhakken (t. w. enkele plantjes bij het heulen) 
29

 Allodiaal bnw. Uit mlat. allodialis.  Oude rechtsterm. Gezegd van goederen die het vrije, oorspronkelijke, erfelijke eigendom zijn van den bezitter, 

die dus daarvoor geen leenheer erkent; het tegengestelde van feodaal.  
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Ingezet bij Aalbert Gerritsen op      f. 426.-- 

hoogt           f.  23.-- 

De Perceelen bedankt 

De Massa van voors. 2 Perceelen 

Ingezet bij Aalbert Gerritsen op      f. 1851.-- 

hoogt           f.    49.-- 

             ------------------- 

De Slag
30

 voor zijn Principaal, zijnde zijn Vader Gerrit Aalbertsen  f. 1900.-- 

Borgen :   Gerrit Aalbertsen en Aart Gerritsen 

 

Aalt (Gerrits) van Dijkhuizen, predikant 

 

Dat de afscheiding van 1834 in Ouddorp niet veel aanhangers kreeg is 

mede veroorzaakt door het 46(!)-jarig verblijf van Ds. A.G. van 

Dijkhuizen in onze gemeente (1818-1864). Deze predikant verwierf 

ver buiten dorp en eiland bekendheid. Niet alleen omdat hij omstreeks 

1825 een gezocht prediker was, die veel beroepen ontving, maar 

vooral omdat hij later in geschrifte - speciaal door middel van preken 

- van zich deed horen. Ds. van Dijkhuizen was een aanhanger van de 

"Oude Waarheid". De terugkeer van de Hervormde Kerk tot haar oude 

belijdenis was iets waarop hij vurig hoopte en waarnaar hij streefde. 

Maar voor twistgeschrijf en bekvechterij voelde hij niets. Voor af-

scheiding nog minder. Hij zag alleen heil in de weg van een getrouwe 

Woordbediening. Vandaar dat er veel preken van zijn hand in druk 

verschenen.
31

 

 

 

de preekstoel van de ned.herv.kerk te Ouddorp (thans hersteld hervormd) 

 

Aart van Dijkhuizen 

 
Uit de Memorie van Successie blijkt zijn nalatenschap te bestaan uit 

 hooi- en weiland, bouwland, tabaksland en erven ca 27 ha, 

 3 huizen, 3 schuren 

 stoel en zitplaats in de N.H.kerk 

 

VI-b-1 

Aalbert van Dijkhuizen 

Geboren op 16 november 1816 te Nijkerk, overleden 8 januari 1906 te Nijkerk op de leeftijd van 89 

jaar 

Zoon van Aart van Dijkhuizen en Evertje van Dusschoten 

Beroep vader : tabaksplanter 

Trouwt op 29 april 1844 te Nijkerk met : 
Gerritje Kennis 

Geboren op 3 april 1819 te Nijkerk, overleden te Nijkerk op 22 

december 1857 op de leeftijd van 38 jaar en acht maanden 

Dochter van Jan Kennis en Willempje Kulsdom 

Beroep vader : bakker 

kinderen uit dit huwelijk : 

 

1. Aart, 6 oktober 1844, overleden 22 juli 1847 

2. Wilhelmina, 21 mei 1846, overleden 24 mei 1923 op de 

leeftijd van 77 jaar 

3. Evertje, 10 maart 1849, overleden 4 april 1849 

4. Aart, 12 april 1850, overleden 3 december 1931 op de leeftijd van 81 jaar. Aart huwt op 21 

september 1892 te Amsterdam met Elisabeth Koek, geboren op 12 september 1859 te Am-

sterdam. Elisabeth overlijdt op 17 juli 1933 te Nijkerk 

5. Jan, 12 september 1852, overleden 3 december 1860 

6. Evertje, 8 november 1854, overleden op 30 april 1904 

                                                                            
30

 Afslaan in den zin van verkoopen of verpachten aan den hoogst afmijnende Openbare verkooping of verpachting, waarbij de prijzen door een 

bevoegd persoon in afdalende reeks worden genoemd, en de koop of pacht aan den hoogst afmijnende wordt toegewezen. Bij den afslag wordt het 

goed aan den eersten afmijner toegewezen,  
31

 www.hhgouddorp.nl/gemeente.html 
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7. Gerrit, 18 december 1856, overleden 15 juni 1865 

 

tr. op 11 november 1863 te IJsselstein met: 

Aletta Bergman,  

geb. ca 1822 te IJsselstein, dochter van Johan Samuel Bergman en Margaretha Bos, overleden op 5 

maart 1896 op de leeftijd van 73 jaar. Dit huwelijk is kinderloos gebleven. 
 
ORA Nijkerk, inv.nr.431, Nr.161, 6 Juny 1840 

 

Ter zelfder tijd Compareerde Aalbert van Dijkhuizen, oud 23 jaren, timmerman, wonende alhier, dewelke verklaarde dat Jan Dulmus, timmerman 

alhier, op Dingsdag den 2
e
 dezer een effer aan hem te koop heeft aangeboden, die hij Comparant niet van hem gekocht heeft. 

De Comparant heeft na voorlezing bij deze verklaring volhard en met ons geteekend den 6 Juny 1840 

get. E.G.Ardesch, A.van Dijkhuizen 

 

Aalbert, begonnen als timmerman, ontpopte zich steeds meer als aannemer. Dit is te zien in het Ar-

chief van het Ambtsbestuur, waarin hij vanaf 1846 regelmatig vermeld wordt bij de aanbesteding 

van gemeentelijke werken. In 1846 gaat het om bruggen en duikers, in 1847 bouwt hij een hout-

loods op zijn perceel Vetkamp B 1378, in 1854 een sluiswachterswoning en  in 1868 en 1875 is hij 

betrokken bij de verbouw en uitbreiding van de Armenschool. 

De hierna volgende weergave van enkele momenten waarop de financiele situatie van Aalbert is 

beschreven, geeft een beeld van de groei van het vermogen van deze tak van de (Van) Dijkhuizen‟s: 

 
23 april 1844 : Huwelijksvoorwaarden bij huwelijk Aalbert van D. en Gerritje Kennis

32
 

 

Inbreng door de bruidegom: 

 

 2 woningen onder één kap, staande aan de Kleterstraat te Nijkerk 

 1/6 (kinds) deel in de boedel van zijn ouders 

 gezaagde houtwaren en timmermansgereedschappen alsmede contant geld, vorderingen, 2.000  

 kleding en lijfsieraden 

 

Inbreng door de bruid: 

 

 het bedrag van 1.540 gulden 

 haar kleding en lijfstoebehoren 

 

12 februari 1858 : Beschrijving bezittingen bij overlijden van Gerritje Kennis op 22-12-1857
33

 en acte van Scheiding en deling 

 

 huis met 4 annexe woningen, houtmagazijn, staande aan de Vetkamp naast de Botermarkt, 4.200, 

 houtwaren in huis en magazijn, gerede goederen op zolder en deel, in de keuken, opkamer, voorkamer, kelder en verschillende vertrekken 

t.w.v. 2.097, 

 geld en gelwaardige papieren 4.587, 

 effecten (1.000 gulden, 2.500 roebels (5.075 gulden), 254 Engelse ponden (800 gulden),  

 inschulden (uitgeleend) 6.370, 

 boekschulden (vorderingen op klanten) 2.753, 

 totaal incl.rente e.d. 26.941 gulden. 

 

9 november 1863 : Huwelijksvoorwaarden bij huwelijk Aalbert van D. en Aletta Bergman
34

 

 

Inbreng bruidegom: 

 huisraad, inboedel, houtwaren en timmermansgereedschappen 6.500, 

 obligaties in guldens 2.000, in roebels 7.500, rente 100, 

 contanten 995, 

 vorderingen op klanten 7.800, 

 uitstaande leningen incl.rente 9.800, 

 huren en pachten 375, 

 partij inlandse tabak in bladen -.--, 

 onr.goed : 2 woningen aan de Vetkamp, 3 woningen achter de Oostermolen, 1 kamp tabaksland met schuur aan de Grindweg, 1 boerenwo-

ning in het Veen, 1 huisje in het Veen, 1 perceel bouw-en veengrond ook in het Veen, ½ perceel bouwland onder Putten in de Puttereng, 

 huis en bedrijfsschulden 1.220, 

 verplichtingen tegen over zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk met Gerritje Kennis. 

 
1906 : Memorie van successie opgemaakt n.a.v.het overlijden van Aalbert op 8 jan.1906 

 

 Er wordt gerefereerd aan het testament opgemaakt door de echtelieden op 28 okt.1895 voor notaris A.C.Pliester te Putten waarin de ver-

plichting voor Wilhelmina om in zijn nalatenschap in te brengen een bedrag van 7.000 gulden, of zoveel minder op haar erfdeel te ontvan-

                                                                            
32

 not archief notaris A.D.S.Colenbrander (0168-3865, acte 3090) 
33

 not archief notaris D.S.Colenbrander (0168-3882, acte 6311 en 6384) 
34

 not archief notaris D.S.Colenbrander (0168-3889, acte 7687) 
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gen. Daarvoor ontvangt zij een legaat uit zijn aandeel in de huw.gemeenschap, bestaande uit drie huizen staande aan de Langestraat en de 

inboedel, 

 een aantal woningen t.w.v.50.100, 

 20 rentende hyp.vorderingen op diverse personen te Harderwijk, Nijkerk, Hoogland, Ermelo en Putten, t.w.v. 38.900, 

 17 rentende niet hyp.vorderingen op personen te Appel, Nijkerk en Harderwijk t.w.v. 6.410, 

 2 renteloze vorderingen t.w.v. 350, 

 effecten en andere voederingen ca 46.000, 

 diversen (rente en huren ./. passiva), 

 totaal 147.203 gulden. 

 
1923 : memorie van successie ter gelegenheid van het overlijden van Wilhelmina op 24 mei 1923 

 

 ingevolge testament opgemaakt op 13-9-1918 voor notaris Westra opgemaakt, legateert zij 

 A. het kerkgebouw met consistorie, erf en grond aan de Vodsteeg
35

 te Nijkerkerveen, B. alle daarin aanwezige meubelen en verdere zaken, 

C. de pastorie met schuur, erf en tuin aan de Vodsteeg en D. een bedrag van 20.000 gulden, 

 zij begeert dat in de Nederduits Hervormde Gemeente te Nijkerveen steeds een predikant zal worden beroepen die gewoon is in de kerk-

diensten één of meer evangelische gezangen te zingen, als daaraan niet wordt voldaan zal het 3
e
 legaat vervallen en het 4

e
 met 2.000 gul-

den worden verminderd,
36

 

 aan het Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Gereformeerde Nederduitsch Hervormde geërfden van Nijkerk 8.000 gulden, aan de Ne-

derduitsch Hervormde kerk te Nijkerk 4.000 gulden en aan de Diaconie van dezelfde kerk ook 4.000 gulden, 

 mijn gezelschapsdame Anna Maria Scheers
37

 het vruchtgebruik van de hierboven genoemde 16.000 gulden, de inboedel m.u.v. van de za-

ken die Aart wenst te behouden, het recht om één jaar in mijn woning aan de Langestraat gratis te blijven wonen, 

 aan mijn broeder Aart het recht kosteloos gebruik te mogen maken van de kerkbank, staanmde in de zuidoost hoek tegen de oostelijke 

muur van de Nederduitsch Hervormde kerk te Nijkerk. 

 

Bij K.B. van 5 jan. 1924 nr.50 is machtiging verleend tot aanvaarding van de legaten aan de kerken van 

Nijkerveen en Nijkerk. 

De nalatenschap bestaat uit : 

 

het kerkgebouw aan de Vodsteeg met inbegrepen de inboedel, torenuurwerk, geschat op 2.150 

gulden 

de pastorie staande aan de Vodsteeg, 3.300  

onroerend goed te Nijkerk en Harderwijk t.w.v. 34.625 

roerende goederen 1.391, waarvan door de aangever 120 wordt genomen, zodat rest voor Anna 

Maria Scheers 1.271 

hyp. vorderingen etc. 

totale waarde 209.606 gulden 

 

Raadslid  

In de vergadering van de gemeenteraad van 5 september 1899 worden een aantal nieuw verkozen raadsle-

den geinstalleerd tot lid van die raad. Het zijn : J.J.Schussler, E.van der Pol, Mr.G.C.Marcus, A.van Dijk-

huizen en M.Prins. Het betreft herkozen en nieuw gekozen leden. 

Burgermeester A.F.L.G.H.van der Steen van Ommeren heet ze met de volgende woorden welkom: 

“En thans, Mijne heeren, is het mij bijzonder aangenaam, U een hartelijk welkom in ons midden te mogen toeroepen. U, Mijne heeren, herbenoemde 

Raadsleden. omdat Gij reeds door woorden en daden getoond hebt de belangen dezer Gemeente te willen behartigen en U, Mijne heeren, benoemde 

Raadsleden, omdat ik de volle overtuiging bezit dat Gij voornemens zijt, het goede voorbeeld dier anderen te wilen volgen.  

Wij behooren voort te gaan met te arbeiden aan de geleidelijke ontwikkeling en den vooruitgang van de Gemeente onzer inwoning en wanneer die 

arbeid geschiedt in vriendschappelijke samenwerking met erkenning en waardering van ieders bijzondere gevoelens en het ontzien van eigenaardig-

heden, die alk onzer allicht bezit, dan voorzeker zal zij, met Gods onmisbaren zegen slechts kunnen strekken tot heil, welzijn en voorspoed van Nij-

kerks ingezetenen. 

Mijne heeren, U allen wensch ik van harte toe, dat het U gegeven zal mogen worden dien zegen van Uwen te hervatten en te ondernemen arbeid 

rijkelijk te ondervinden. 

Dat zij zoo” 

 

De heer A.van Dijkhuizen roept mede namens zijn medelid, den heer M.Prins, als nieuwe leden, 

de voorlichting van den Voorzitter en de andere raadsleden in, waar zij als jongere raadsleden 

dien steun zullen blijken te behoeven. 

 

Wethouder 

Op 22 april 1905 wordt in de Notulen van de vergaderingen van B.&W. vermeld dat Aart van 

Dijkhuizen in verband met het overlijden van G.vande Flier wethouder is geworden. 

Op 20 mei 1919 waren er wederom verkiezingen voor de gemeenteraad van Nijkerk. Op een 

bewaard stembiljet staan 7 partijen en/of groeperingen vermeld. 

Lijst : 1 CHU, lijst 2 : ARP, lijst 3 : SDAP, lijst 4 ?, lijst 5 ?, lijst 6 : Liberale Partij, lijst 7 : 

R.K.Staats Partij. 

Op lijst 1, nr. 1 staat Van Dijkhuizen, A. 

 

Aart is van 1919 tot 1923 weer raadslid geweest 

 
De Reformatie te Nijkerk 

Op 30 maart 1908 werd het bouwen van toren en kerk (te Nijkerkerveen) met inbegrip van 

predikstoel, doophek en zes banken naar een ontwerp van den architect E.Knevel te Ermelo 

aanbesteed voor f. 14.250 en het gebouw door Ds. J.J.van Noort te Amsterdam, geboren te 

Nijkerkerveen, en door de drie predikanten der N.H.kerk te Nijkerk plechtig ingewijd. 

                                                                            
35

 thans Nieuwe Kerkstraat geheten 
36

 deze voorwaarde is in de jaren ‟50 vervallen 
37

 Anna Maria Scheers, geb. 31-1-1858 te Barneveld, woont sinds 1896 bij Wilhelmina als „juffrouw van gezelschap‟ 
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Door de firma B. Eysbouts te Asten (N.B.) werd een uurwerk en eene klok voor den toren geleverd. 

In het jaar 1911 werd tevens eene pastorie gebouwd. 

Alles geschiedde voor rekening van den heer A.van Dijkhuizen Jr., kerkvoogd der N.H.kerk en wethouder der gemeente, en van zijne zuster, mejuf-

frouw W.van Dijkhuizen, die mede de noodige fondsen voor het beroepen van een predikant beschikbaar stelden. 

De kerkeraad der N.H.gemeente te Nijkerk besloot op 27 maart 1911 uit de diaconiefondsen 30.000 gulden beschikbaar te stellen voor de armverzor-

ging der te stichten gemeente, waarop goedkeuring en machtiging tot het overgeven dier gelden aan de te vormen gemeente van het classicalebestuur 

en het provinciale kerkbestuur op 4 october 1911 werd verkregen. Daarna werd op 12 october d.o.v. een kerkeraad geformeerd en werden notabelen 

gekozen. De predikant te Dubbeldam, Jacob Arend van Voorthuizen, hoopt er in mei 1912 zijne intrede te doen.
38

 

 
Lid kerkeraad en kerkvoogdij 

Op 22 juni 1897 worden de broeders Van Aller, Van de Ven en Van Dijkhuizen welkom geheten als nieuwe leden van 

de Kerkvoogdij. 
Op 13 februari 1903 wordt hij belast met toezicht op de gebouwen. Een verkie-

zing tot secretaris van het college op 12 juni 1903 weigert hij aan te nemen  

 

De notulen van de KR doen op 20 november 1906 kond dat W.Blokhuis een 

legaat heeft ter beschikking gesteld ten behoeve van de bouw van een kerk in 

Nijkerkerveen. 

Op 28 januari 1908 deelt Aart mee : 

“dat hij en zijn zuster Wilhelmina voornemens zijn in het Nijkerkerveen een 

kerk te doen bouwen welke aan ± 400 personen zitplaatsen zal bieden. De heer 

van Dijkhuizen kan nog geen mededeling doen of dit kerkgebouw al dan niet 

aan de Kerkvoogdij in beheer zal worden aangeboden.” 

Deze mededeling “wordt met dankbaarheid voor kennisgeving aangenomen”  

 
Nijkerks Nieuwsblad d.d. 7 dec.1931, nr. 98 

NIJKERK, Donderdagmorgen overleed alhier een onzer meest bekende ingeze-
tenen, de heer A. van Dijkhuizen, na een langdurig lijden, in den ouderdom van 

bijna 82 jaren. De heer Aart van Dijkhuizen was van 1899 tot 1923 lid van den 

raad en bekleedde van April 1905 tot April 1918 het wethouderschap. Voorts 

was hij jaren lang thesaurier-kerkvoogd van de Nederl. Hervormde kerk en bestuurslid van verschillende vereenigingen, 
waarvan vooral de Vereen. voor Ziekenverpleging, waarvan hij het eere-lid maatschap bekleedde, zijn liefde had. Ook 

van de Christ. Hist. kies vereeniging was de thans overledene eerelid. 

Zijn grootste bekendheid verkreeg de heer Van Dijkhuizen echter wel door het stichten van de kerk met pastorie in het 

Nijkerkerveen. Tezamen met zijn zuster stelde hij de fondsen beschikbaar voor den bouw van deze gebouwen, terwijl 

een kapitaal werd vastgezet voor het predikants-tractement. Deze schoone daad is voor het Veen van veel belang ge-
weest, de buurtschap heeft zich sedert dien tot een geheel dorp ontwikkeld, en uit dankbaarheid is aan een der wegen in 

die buurtschap den naam Van Dijkhuizenstraat gegeven. Ook van de Christ. school in het Veen was de overledene be-

stuurslid.   

Behalve deze algemeen bekende en gewaardeerde daad, heeft de heer Van Dijkhuizen in stilte zeer veel goed gedaan en 

zijn nagedachtenis zal dan ook in de geheele gemeente met groote dankbaarheid in de herinnering blijven voortleven.  

De ter aarde bestelling had heden middag onder groote belangstelling plaats, wij hopen daarop in een volgend nummer 

nog even terug te komen.   

 
Nijkerks Nieuwsblad d.d. 9 dec.1931, nr. 99 

NIJKERK. Zooals wij reeds meldden had Maandagmiddag onder zeer groote belangstel-
ling de ter aarde bestellingplaats van het stoffelijk overschot van den heer A. van Dijk-

huizen. 

Naast de dragers liep de Kerkereaad van de Hervormde Kerk van Nijkerkerveen, die later 
op de begraafplaats, als dragers optraden. Bij dien stoet sloten zich o.a. aan de regenten 

van het Oude-Mannen- en Vrouwenhuis en de mannelijke verpleegden met den vader, de 

Burgemeester en weth. Van de Bunt, vertegenwoordigers van de Ziekenverple-

ging en van de Chr. Hist. Kiesvereen. en voorts verschillende inwoners van Nijker-

kerveen, waaronder ook een aantal vrouwen.  

Op de begraafplaats, waar ook zeer velen van hun belangstemming blijk gaven, werd 
allereerst het woord gevoerd door Ds Keller, die schetste wat de overledene voor de ge-

meente van Nijkerkerveen geweest was en daarbij woorden van troost tot de achterblij-

venden richtte. Namens het gemeente-bestuur bracht de Burgemeester dank voor het vele 

dat de heer Van Dijkhuizen als raadslid en wethouder in het belang van de gemeente had 

verricht, terwijl als laatste spreker de heer Fossen den dank van de vereen. voor Zieken-

verpleging vertolkte voor alles wat de overledene ook voor deze vereeniging, die hem zoo na aan het hart lag, heeft ge-

daan.  

Een neef van den overledene dankte voor de belangstelling. 

                                                                            
38

 archief N.H.kerk Nijkerk, inv.nr.141/b (pag.155 van een boek over de geschiedenis van de N.H.Kerk Welk ?)  
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NIJKERK. Maandag had een ledenvergadering plaats van de Ver. voor Ziekenverpleging.  

De voorzitter opende de vergadering op de gebruikelijke wijze, waarna hij eenige woorden wijdde aan de nagedachtenis 
van den eere-voorzitter, den heer A. v. Dijkhuizen, die dien middag grafwaarts was gedragen. De nagedachtenis aan den 

heer Van Dijkhuizen zal bij de vereeniging, die zooveel aan hem te danken heeft, zeker steeds  in hooge eere blijven.  
 

VI-c. 

Daniel Aalbertsen van Dijkhuizen  

doop 24-7-1749, overl. 8-4-1814, tabaksplanter, adres t.t.v. overlijden Vetkamp 25 

 
tr. (I) 16-6-1782 te Nijkerk Rijkje Jans onder huw. voorw. d.d. 16-6-1782, overl. 13-12-1785, woont in 1782 

aan de Vetkamp. Zie ook : Momberkamer 23-8-1787 acte 55 (hieronder opgenomen) 

kinderen uit dit 1
e
  huwelijk : 

1. Aalbert, geb. 19-1-1783, doop  21-1-1783 te Nijkerk, (VOLG-VII-c) 

2. Evertje, geb. 18-7-1784 doop 20-7-1784, tr. 26-10-1811 Johannes Baltzer (van A‟dam), schilder 

3. Pieternella, geb. 27-11, doop 1-12-1785, w.s. jong overleden want in het hierboven genoemde stuk uit de 

Momberkamer d.d. aug.1787 is er sprake van 2 kinderen  
 
Archief Momberkamer Nijkerk, folio 57/58 

 

Op dato ondergeschreven is ten overstaan van nabestaande magescheidvrienden tussen Daniel Aalbertsen weduwnaar van Rijkje Jans, ter eenre, en 

Hendrik Aalbertsen en Breunis Stoffelsen als aangestelde voogden over den twee
39

 onmundige kinderen van genoemde Daniel Aalbertsen bij 

wijlen Rijkje Jans in egte verwekt ter andere zijden, ten effecte van afgoeding
40

 wegens der onmundige moedersversterf het navolgende erfmage-

scheid opgerigt en gesloten, 

 

Aanvanckelijk verklaren parthijen door examinatie van de huwelijkse voorwaarden tusschen voornoemde Daniel Aalbertsen en zijn vrouw opgerigt, 

mitsgaders van den Inventaris deses boedels door gemelte weduwnaar geformeert als anders volkomen van den staat en gesteldheid desselver boedels 

te zijn geinformeert. 

 

Wien ten gevolge aan voornoemde weduwnaar Daniel Aalbertsen bij desen word toe- en aanbedeeld een huys staende hier te Nijkerk op Vetkamp 

bij hem selfs bewoond wordende, met de annexe camers, stoven en tabaksland daar bijeen gelegen, breder op den Inventaris Cap. 1 gespecificeert, 

dan nog den huysraad, inboedel en andere gereede goederen op den Inventaris Cap. 4 gemeld, en dan nog de contante penningen en inkomende 

schulden in Cap. 5, waar en tegens denselve tot zijne privative lasten neemt de uytgaande schulden en lasten des boedels Cap. 8 voorkomende, belo-

vende daar van zijne kinderen te bevrijden, kost- en schadeloos te houden, en bovendien deselve geduirende haare minderjaarigheid te onderhouden 

in kost en drank, kleding als anders, ook deselve te laten leeren leesen en schrijven, en meerderjaarig geworden zijnde, aan yder van hun uyt te keeren 

den somme van 100 guldens, 

 

Aan den voogden hiervoren genoemd word ten behoeven van haare pupillen toe- en aanbedeeld dezelve moederskindsgedeelte zoo desselven van haar 

vader heeft aangeerft en bij haar moeder al nog beseten zijnde op den Inventaris Cap. 2 gementioneert, als mede de klederen en ciraden Cap. 6, welke 

klederen en ciraden de voogden bekennen ontfangen en aan sig genomen te hebben, waar en tegens den weduwnaar zijn eygen klederen en ciraden 

voor sig behoud, 

 

Waermede, etc. 

 

Nijkerk den 23 augustus 1787  

 

Daniel Aalbertsen 

 

Hendrick Aalbertsen 

Dit + merck is door Breunis Stoffelsen na gedaane voorlesing in presentie van ons ondergeschreven magescheidsvrinden eygenhandig geset, 

 

w.g. J.Doude, L.Bast, P.Grafsteede, K.Wernink 

 

Daniel Aalbertsen, weduwnaar van Rijkje Jans Tr. (2) 19-9-1787 te Nijkerk met Aaltjen Teunissen, j.d., doop 

21okt.1759 te Putten, do van Teunis Jansen en ? Hendrikse. 
kinderen uit dit 2

e
 huwelijk : 

1. Teunis, geb. 11-10-1787, doop 14-10-1787 

2. Hendrik, geb. 6-11-1788, doop 12-11-1788 
3. Gerritjen, geb. 27-1-1790, doop 31-1-1790, overl. 29-3-1857 

4. Hendrik, geb. 2-2-1791, doop 6-2-1791 

5. Elisabeth, geb. 14-7-1792, doop 15-7-1792, overl. 23-3-1837 

6. Wouter, geb. 19-4-1794, doop 4-5-1794, overl. 25-7-1862, tabaksplanter, tr. 15-1-1814 met Nennetje 
Birkhof, geb. Nijkerk 23-10-1792, doop 24-10 

7. Jannetje, geb. 18-2-1796, doop 22-2-1796, overl. 14-9-1797 

8. Alijda, geb. 27-6-1797, doop 2-7-1797 
                                                                            
39

 t.w. Aalbert, geb. 19-1-1783 en Evertje, geb. 18-7-1784 
40

 afgoeding : van afgoeden met het achterv. -ing.  Uitkeering van het aan iemand toekomend goed, t. w. aan medeërfgenamen bij boedelscheiding, of 

aan voorkinderen bij tweede huwelijk, strekkende tot hunne voldoening en tot afrekening. 
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9. Jannetje, geb. 9-12-1798, doop 12-12-1798 
10. Jan, geb.10-8-1802, doop 15-8-1802, de vader heet nu Daniel Aalbertse van Dijkhuizen, beroep ta-

baksplanter, tr. 2-5-1832 met Willemijntje Vastenburg, beroep naaister, ged. Nijkerk, oud 33 jr. Ook 

een ondernemende man, in 1829 wordt hij in het Archief van het Ambtsbestuur genoemd als betrok-
ken bij het onderhoud van wegen. 

11. Gerrit, geb. 27-1-1805 

 

VII-c 

Aalbert Danielsen (van) Dijkhuizen  
Doop 19-1-1783 in Nijkerk, overleden 24-8-1843

41
 op de leeftijd van 60 jaar, zoon van Daniel Aalbertsen en 

Rikje Jans, beroep timmermansknecht, woont op Kwadenbeek,  
tr. 13-11-1803 te Voorthuizen met Annetje Ernsten, geb. 4-4-1775 te Putten, j.d. van Putten 

kinderen uit dit huwelijk :  

1. Rijkje, geb. 22-11, doop 28-11-1804, tr. Tieleman Willem Roosen 
2. Daniel, geb. 26-11, doop 3-12-1806, overl. 25-1-1829 

3. Evert, geb. 11-11, doop 22-11-1808 

4. Heijntje, geb. 9-8, doop 19-8-1810 

5. Johannes, geb. 21-12-1817  (vader=34 jaar en moeder 40 jaar oud) 

 

VII-a. 

Aalbert Dijkhuizen 
Zoon van Dirk Aalbertsen en Stijntje Lambertsen, doop/geb 3-11-1778, overl. te Amersfoort op 12-4-

1858
42

, tr. 14-4-1809 te Nijkerk met Martina Petronella Rippenhuizen, gedoopt te Bergen op Zoom als 

Catharina Peternella Rupenhausen
43

 (vader Johannes en moeder Johanna Jacoba van Besouwe) op 13-12-

1784 te Bergen op Zoom, overleden te Amersfoort op 4-8-1864
44

. In 1840 woonden Aalbert en Martina 
Petronella al in Amersfoort, zo blijkt uit de huwelijksbijlagen. In 1858 woonden ze op het adres Zogstraat, 

wijk C. In 1864 woonde Martina Petronella Achter de Pothskamp, wijk C. 

Martina Petronella had in ieder geval 2 zusters t.w. 
1. Antje Rippenhausen, gehuwd met Christiaan van Schendelen, daghuurder, geboren volgens de over-

lijdens acte te Brielle ca. 1794, dochter van Johannes. Zij overleed op 6-4-1855 op de leeftijd van 61 

jaar. 
2. Johanna Christina, te Zutphen gehuwd met Hendrikus Suerink

45
  

kinderen uit dit huwelijk : 

1. Dirk, geb.18-4, doop 6-5-1810, als moeder wordt genoemd Maartjen Ribbenhuis, tr. 16-9-1840
46

 

te A‟foort Maria Kraijestein, zijn beroep is timmerman. 
2. doodgeboren kind, geb. 11-9-1812 

3. Johannes, geb. 24-8-1813, tr. 2-6-1841
47

 te Amersfoort met Geurtje Bakker, geb. 8-3-1815 te 

Hoevelaken. Zijn beroep is timmerman. 
4. Christina, geb. 31-12-1815, tr. 30-8-1843

48
 te Amersfoort met Martinus van der Heijden, geb.1-

5-1818. Zijn beroep is katoenspinner. Voor het huwelijk is door de Gemeente Amersfoort voor 

beide partners een Certifiaat van Onvermogen verstrekt. 
5. Johanna, geb. 11-11-1817 te Nijkerk, beroep dienstbode, tr. 4-11-1840

49
 te Amersfoort met 

Adrianus Bolderdijk, geb.6-10-1817. Zijn beroep is koetsier. 

6. Lambertus, geb. 29-7-1820 te Nijkerk. Volgens geb. acte nr. 109 is vader timmermansknecht 

op Kwadenbeek, 42 jaar oud, terwijl moeder 34 jaren telt.  (VOLG-VIII-a)   
 

VIII-a. 

Lambertus Dijkhuizen  
Geb. 29-7-1820 te Nijkerk, overleden 3-10-1870

50
 te Zeist, beroep schoenmaker,(N.H.) vertrekt naar Am-

sterdam, vestigt zich in mei 1847 te Zeist, komend van Amsterdam
51

 (?), tr. 2-7-1845
52

 te Amersfoort met 

                                                                            
41

 Nijkerk, acte nr. 106 
42

 A‟foort acte nr. 145 
43

 op 21-6-1786 werd haar broer Johan Charelles gedoopt met als achternaam Rippenhausen 
44

 A‟foort acte nr. 228 
45

 Zutphen, huw.acte nr 1, toegang 0207, inv.nr. 1735 
46

 A‟foort acte nr. 72 
47

 A‟foort acte nr. 49 
48

 A‟foort acte nr. 50 
49

 A‟foort acte nr. 81 
50

 Zeist, acte nr. 89 
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Reintje van der Weerd, geb. 25-5-1822 te Leersum, do van Rijk van der Weert en Sophia Meijer, sinds 1839 
woonachtig te Zeist, overl. 6-7-1886 te Zeist

53
. 

Volgens de Memorie van Successie, opgemaakt na zijn overlijden, liet Lambertus geen onroerende goederen 

na. 
kinderen uit dit huwelijk : (allen in Zeist geboren) 

1. Albertus, geb. 19-4-1847, overl.22-5-1916, beroep schoenmaker, tr. 1-11-1883
54

 Margaretha Elisabeth 

Struve, geb. 17-3-1855 (VOLG-IX-a) 

2. Sophia, geb.17-9-1849, dienstbode, tr. Zeist 23-11-1876 Gerrit Fukkink, geb.te Driebergen, beroep : 
koetsier, later winkelier(zie onder getuigen bij huwelijk Dirk) 

3. Rijk, geb.16-7-1854, vertrekt op 27-12-1870 naar Amersfoort als kwekeling/onderwijzer, tr. 20-10-1880 

in Rhenen met Gerarda Willemina van Altena, geb.ca 1854 in Rhenen. 
4. Martina Petronella, geb.16-2-1861, tr. Jurrie Willem Tetenburg, geb. 4-5-1847 te IJsselstein 

5. Dirk, geb. 30-7-1863, (VOLG-IX-b) 

6. Reinardus Lambertus, geb.27-5-1868, vertrekt op 29-3-1883 naar Amerongen. 
 

IX-a 

Albert Dijkhuizen 

Geb. 19-4-1847, overl.22-5-1916, beroep schoenmaker, tr. 1-11-1883
55

 Margaretha Elisabeth Struve, geb. 
17-3-1855. Het gezin woonde in Zeist aan de Brinkweg nr. 4 (8), later nog aan de Laan van Beek en Royen 

nr. 7 

kinderen uit dit huwelijk : (allen in Zeist geboren) 
1. Lambertus Reinier, geb. 4-8-1884, overl. 4-7-1893 

2. Helena Catharina, geb. 9-3-1886, vertr. 25-10-1905 naar Rheden 

3. Simon Adriaan, geb. 4-11-1887, vertr. 29-9-1906 naar Amsterdam, Marnixstraat 188-2, tr. 5-6-1913 

met Gerritje Hootsen. 
4. Richard Gerardus, geb. 30-4-1890, vertr. 20-11-1909 naar Utrecht, op 3-2-1911 weer terug in Zeist, 

vertr. in 1914 naar Noord Amerika. 

5. Reinette Sophia, geb. 14-4-1893, vertr. 11-9-1913 naar IJsselstein, tr. 11-11-1920 Nicolaas Jacobus 
Coevoet 

 

IX.-b 
Dirk Dijkhuizen,  

Geb.30-7-1863, overleden 3-9-1919 te De Bilt, beroep schoenmaker, schrijft 

zich op 5-6-1889 in te De Bilt, op het adres Bunnikseweg A-39, tr. 10-8-1892
56

 

Grietje Bastiaanse, geb. 22-3-1870 te Utrecht, beroep t.t.v. haar huwelijk : 
dienstbode, overl. 3-8-1949 te Hilversum.  

Getuigen bij hun huwelijk op 10-8-1892 waren :  

1. Albert Dijkhuizen, schoenmaker te Zeist, oud 45 jaar, broer van de 
bruidegom 

2. Gerrit Fukkink, winkelier, 41 jaar, zwager van de bruidegom, te Utrecht 

3. George Louis Bleij, kok, 
29 jaar, zwager van de 

bruid, te Utrecht 

4. Cornelis Willem Spieren-

burg, bleeker, oud 61 jaar, 
te Utrecht  

 

 
Grietje Bastiaanse, onze Oma van moederskant, was de dochter 

van Johannes Hendrikus Bastiaanse
57

, geb. 3-5-1824 te Rotter-

dam, overl. Utrecht  29-10-1897, beroep : bediende
58

 en Grietje 

                                                                                                                                                                                                                                                            
51

 aldaar niet te vinden 
52

 acte nr. 47 
53

 Zeist, acte nr.79 
54

 Zeist actenr 45 
55

 Zeist actenr 45 
56

 Utrecht  acte nr. 359 
57

 Uit onderzoek door Gerrit Zoet, een nakomeling van onze Oudtante, blijkt dat de familie Bastiaanse in Rotterdam R.K. was 
58

 zie acte nr. 1936, in 1863 dus 
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Heijkoop, geb. ca 1832 te Culemborg, overl. te Utrecht  op 18-8-1909
59

, zonder beroep. In 1863 en 1870 
woonde het gezin in de Rijnsteeg, wijk K nr.347 Grietje Heijkoop woonde ten tijde van haar overlijden op 

het adres Springweg 142.  

Grietje Bastiaanse had nog een zus, genaamd Wilhelmina Maria Gerharda Bastiaanse, geb. 4-12-1863
60

 en 
overleden op 23-2-1948, zij trouwde met George Louis Bleij op 25-2-1886

61
. De familie Bleij was in Utrecht 

lid van de Waalse (Hervormde) Gemeente. 

 

Uit het huwelijk George L. Bleij-Wilhelmina M.G.Bastiaanse werden geboren : (allen in Utrecht) 
      v.l.n.r. : dienstmeisje (?), Gré Bleij, moeder  

      Bleij, Jet Bleij, Nellie Bleij  (ca 1930) 

 

1. Jan Hendrik (Jan) Bleij, geb. 2-6-1886, overl. 7-10-1962, tr. in 1913 met Jacoba Westerink 

2. Margaretha Wilhelmina Cornelia (Gré) Bleij, geb. 27-5-1887. overl. 9-10-1972 

3. George Louis (George) Bleij, geb. 26-6-1888, overl. te Arnhem op 7-2-1972, tr. op 12-12-1918 met 
Jeanette Louise Bagnay 

4. Henriette Jacqueline (Jet) Bleij, geb. 10-9-1889, overl. te Utrecht op 29-10-1964 

5. Neeltje Adriana (Nellie) Bleij, geb. 10-11-1890, overl. 21-7-1931 
6. Wilhelmina Maria Gerarda (Willie) Bleij, geb. 18-7-1895, overl. te Utrecht op 6-4-1962, tr. op 21-

12-1916 met Gerrit Drost 

 

De ons bekende tantes Gré en Jet bleven ongehuwd en woonden op de Wittevrouwensingel nr.  42 in 
Utrecht. 

 

De gezusters Bastiaanse hadden ook nog een broer, Hendrikus Johannes Bastiaanse, geb. ca 1872. Hij trouwt 
20-5-1896 met Jansje Wilhelmina Schreijer. 

 

Dirk Dijkhuizen had zijn werkplaats annex winkel aan de Utrechtseweg nr. 67 (ook 186), nu bekend als  
Dorpsstraat vanouds Steenstraat.  

Dirk was vrijgesteld van militaire dienstplicht bij de Nationale Militie wegens lichaamsgebrek nr.162 ( Vleu-

gelvel (pterygium) in belangrijken graad ) d.w.z. “Geheele vergroeijng van de neusgaten, of gedeeltelijke, 

wanneer daardoor de ademhaling of de spraak wordt bemoeijelijkt” 
Volgens de overlevering had Opa Dijkhuizen ook een probleem met één van zijn ogen. Hij zou als kind een 

pen in zijn oog gekregen hebben. Op de foto is daar wel iets van te zien. 

 
Volgens het Patentregister 1892/93 is het adres A-90 en is Dirk schoenmaker met 1 knecht.  

Het volgende dienstjaar 1893/94 is hij met de verkoop van schoenen begonnen, want hij staat vermeld als : 

schoenmaker + 1 knecht, winkelier  
 

Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Utrecht (dossierummer 2699) bevestigt het boven-

staande want als vestigingsdatum wordt 15 augustus 1893 genoemd.                                    

 
Dirk heeft wat overgehouden van zijn harde werken in de schoenverkoop en – reparatie. Volgens de opge-

maakte Memorie van Successie
62

 bedroeg het saldo „der (huwelijks) gemeenschap‟ f. 19.962.  

De specificatie van dat bedrag luidt als volgt: 
 
actief 

meubilaire en huishoudelijke goederen, geschat op 596 

voorraad winkelgoederen 3.500 

depostio bij de Spaar-en Voorschotbank voor Utrecht e.o. tegen 4½ % 2.000 

idem tegen 4 % 2.000 

6 obligaties van f. 500 t.l.v. de N.V. Electrische Steendrukkerij en Clichéfabriek, vh. Van Gerle Mando en Co te Utrecht, rentend 

5% 

3.000 

deposito bij de Boazbank voor Utrecht 1.177 

een huis en erf aan de Beverstraat nr.14 te Utrecht 3.000 

een huis en erf aan de Heereweg zuidzijde nr.85 te Utrecht 4.000 

een huis en erf aan de Beverstraat nr.4 te Utrecht 3.000 

contanten, renten en huren 249 

totaal 22.522 

                                                                            
59

 Utrecht, copie acte  in dossier 
60

 Utrecht, acte nr. 1936 
61

 Utrecht, acte nr. 68 
62

 Utrecht, nr.14/7541 
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passief 

hyp.lening van mevr.H.J.Beunk, weduwe van A.Nieuwenhijsen te Driebergen wegens op 9 juni 1914 geleend geld volgens acte 

verleden voor notaris Ph.J.C.Tissen te Utrecht tegen 5% rente 

1.200 

wegens geleverde schoenen door H.Hartog te Utrecht 191 

idem door Lips in Waspik 155 

rente 14 

schuld aan dochter Grietje wegens voor haar belegd in 1919 500 

idem aan Reinette Lamberta 300 

idem aan Neeltje Adriana 200 

saldo 19.962 

  

Grietje zet na het overlijden van Dirk het „schoenenmagazijn‟ voort, tot 1 januari 1925, zoals blijkt uit de op 

6 maart 1925 gedateerde uitschrijving uit het Handelsregister. 
Op 11-11-1926 verhuist ze naar Utrecht, F.C. Donderstraat 47, op 9-1-1934 vestigt ze zich weer in De Bilt, 

komend van Utrecht, en wel op het adres Utrechtseweg 303. Op 4-10-1935 laat ze zich opnieuw uitschrijven 

naar Utrecht, Lange Jufferstraat 25. Van dat adres is ze tussen 1940 en 1945 naar Hilversum (Gijsbrecht van 
Amstelstraat) vertrokken.  

 

Kinderen uit dit huwelijk : (allen in De Bilt geboren) 
1. Grietje (Gré) Dijkhuizen, geb. 4-5-1894, overl. 21-10-1953, uitgeschreven op 18-6-1926 naar 

Utrecht, Amsterdamsestraatweg 805a,  

wegens haar huwelijk met Arie G. van Duist op 10-6-1926,  

Kind uit dit huwelijk : Henk Arie van Duist, geb. 19-2-1931, tr. 28-12-1956 met Anna Maria Petro-
nella  Brouwer, geb. 11-6-1935 te Utrecht, (VOLG-X-a) 

2. Reinette Lamberta (Nettie) Dijkhuizen, geb. 7-7-1895, overl. 5-10-1979, uitgeschreven op 9-7-1912 

naar Utrecht, Fred.Hendrikstraat 55, op 1-8-1913 weer terug in De Bilt, op 19-2-1915 uitgeschreven 
naar Herwijnen voor een dienstje bij mevrouw Mijnlief, op 9-3-1917 komt ze uit Bloemendaal terug, 

waarna ze op 26-4-1917 weer wordt uitgeschreven naar Utrecht, Nieuwe Gracht 12, uitgeschreven, 

op …..weer in De Bilt ingeschreven, daarna met haar moeder op 11-11-1926 uitgeschreven naar 

Utrecht
63

, F.C.Donderstraat 47, tr. 29-1-1931 Evert (Eef) Matser, geb. 25-8-1897, overleden 27-5-
1971, kinderen uit dit huwelijk : (beide in Hilversum geboren) Netty, geb.23-11-1932, overl. 25-11-

1932 en Willem Dirk, geb.17-6-1934, tr. 16-5-1966 met Catharina Maria Jansen, geb.27-3-1943 

(VOLG-X-b 
3. Neeltje Adriana (Nel) Dijkhuizen, geb. 7-3-1898 te De Bilt, uitgeschreven op 27-9-1915 naar Zeist, 

Wilhelminalaan 1, (huishouding of winkel ?), op 4-12-1916 weer in De Bilt ingeschreven, heeft 

daarna tot haar huwelijk gewerkt bij Bakker Top in de Wittevrouwenstraat in Utrecht, overleden 8-2-
1974 te Utrecht, tr. 12-7-

1922
64

 met Matthijs Kranen, 

geb. 4-3-1898 te Schiedam, 

overleden 20-6-1953 te 
Utrecht, 

kinderen uit dit huwelijk : 

Johanna Christina Kranen, 
geb. 8-3-1928, overleden 17-

5-1991, tr. 2-12-1953 Johan-

nes Dirk Weyburg, geb. 10-
3-1928 en Dirk Kranen, geb. 

Utrecht 12-2-1940, tr. 28-6-

1967 Hendrika Josina Dek-

ker, geb. 3-4-1945, (VOLG-

X-c) 
4. Sophia Martina Dijkhuizen, 

geb. 23-8-1903, overl.14-9-
1903 

 
v.l.n.r. Oma , Gré, onbekende, Nettie, Thijs, Nel+hond, Gé Wiersma      (ca 1935) 

 

X-a  

                                                                            
63

 op de gezinskaart staat bij haar uitschrijving de opmerking : ingetrokken rente  
64

 Zuilen, actenr. 13 
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Henk Arie van Duist, geb. 19-2-1931, tr. 28-12-1956 met Anna Maria Petronella  Brouwer, geb. 11-6-1935 
te Utrecht 

kinderen uit dit huwelijk :   

1. Hendrik Arie van Duist, geb. 20-6-1957 te Utrecht, tr. 27-3-1986 te Delft met Marjolein van Giesen, 
geb.18-2-1959, gescheiden mei 1996, kinderen uit dit huwelijk : Lennart van Duist, geb. 2-9-1986 te 

Delft en Melissa van Duist, geb. 7-4-1989 te Haarlem. 

2. Margriet Anne van Duist, geb. 21-4-1960 (tweeling met Frank Theo) te   Utrecht. 

3. Frank Theo van Duist, geb. 21-4-1960 te Utrecht, tr. 14-4-1986 te Gorinchem met Jolanda Groene-
veld, geb. 18-4-1964, kinderen uit dit huwelijk :  Remco van Duist, geb. 1-4-1989 te Gorinchem en 

Laura van Duist, geb. 10-4-1992 te Gorinchem 

4.   Ellen Joan van Duist, geb. 21-2-1964 te Culemborg, tr. 22-5-1996 te Rhoon met Johannes Hubertus 
Jacobus Maria Verstappen, geb. 31-1-1962 te Nederweert. 

 

X-b 
Willem Dirk Matser, geb.17-6-1934 te Hilversum, overl. 8-8-2008 te Zevenbergen, tr. 16-5-1966 met Cat-

harina Maria (Ineke) Jansen, geb.27-3-1943 te Rotterdam 

kinderen uit dit huwelijk : 

1. Maarten Willem Matser, geb. 15-5-1967 te Rotterdam, op 20-5–1994 gehuwd met Johanna Martina 
Dekker geb. 17-7-1969 te Maasdam, kinderen uit dit huwelijk : Nienke Catharina Florina Matser 

geb. 14-3-1996 te Almere Buiten, Thijs Willem Matser geb. 27–9–1998 te Almere Buiten en Jelle 

Johannes Matser geb. 10–7–2000 te Almere Buiten, 
2. Mathilde Elisabeth Matser, geb 23–5-1970 te Rotterdam, op 14–1-2000 gehuwd met Rudolfus Adri-

anus Verdel, geb. 3–12–1968 te Rijswijk (Z-H), kinderen uit dit huwelijk : Simon Christoff Verdel 

geb. 23–4-2000 te Leiden en Sara Elise Verdel, geb. 6–12–2002 te Leiderdorp. 

        

X-c 

Dirk Kranen, geb. Utrecht 12-2-1940, op 28-6-1967 gehuwd met Hendrika Josina Dekker, geb. 3-4-1945 te 

Utrecht, kinderen uit dit huwelijk :   
1. Bart Matthijs Kranen, geb. 9-1-1969 te Bennekom (Gem.Ede),  

2. Marieke Rianne Kranen, geb. 21-2-1970 te Bennekom(Gem.Ede), op 16-5-1997 te Ede gehuwd met 

Gijsbertus van den Berg, geb. 20-2-1968 te Lunteren (gem.Ede) , kinderen uit dit huwelijk :  Prisca 
Rianne, geb. 7-6-1998 te Ede, Gijsbert William (Bram), geb. 8-6-2000 en Dianne, geb. 2-1-2003, al-

le geboortes vonden plaats in Ede. 

3. Robert Ernst, geb. 8-3-1972 te Aalten  

4. Wouter Dirk, geb. 6-11-1976 te Ede, tr. 1-4-2006 te Amsterdam met Tamar Horsting. Kind uit dit 
huwelijk : Rivka Irene Josina, geb.21-7-2008 te Amsterdam. 
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Na ongeveer 45 jaar vond er een ontmoeting tussen de nako-

melingen van de gezusters Dijkhuizen plaats waarbij ook 

Henk van Duist aanwezig was!  

Deze ontmoeting vond plaats in het rustieke voormalige 

Gemeentehuis van Zuilen op 9 november 2002. 

 

 
v.l.n.r. : de neefs Henk van Duist, Wim  

Matser en Dick Kranen  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Geraadpleegde archieven & websites:  

 

1. Gemeentearchief Nijkerk, bevolkingsregister na 1811, en DTB vóór 1811 
2. Gemeentearchief Epe DTB vóór 1811 

3. Gemeentearchief De Bilt, m.n. bevolkingsregister na 1811, Patentregisters jaren 1890, Naamlijst inwoners 

1889/1890, Adresboeken 1909 en 1920 
4. Utrechts Archief 

5. Gelders Archief te Arnhem 

6. Gemeente Archief Zeist. 

7. Genlias 

8. Streekarchivaat Noord Veluwe/Epe 

 

 


