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Inleiding molennummer 

Voor u ligt een molennummer van Gens Nostra, samengesteld ter gelegen
heid van het Molen jaar 2007. Waarschijnlijk is zeshonderd jaar geleden de 
eerste poldermolen in Holland - bij Alkmaar - gebouwd. ' Aanleiding om 
op een feestelijke manier het belang van de molen in Nederland te vieren. 
In het verleden is de molen een economisch belang in functionele zin en 
ook als bouwwerk beeldbepalend voor veel vroege dorps- en stadsaanzich
ten en polders. Tegenwoordig is wat daarvan nog rest minimaal van grote 
monumentale waarde. 

De windmolen voor het malen van graan bestaat in West-Europa sinds de 1zde eeuw en 
kwam eeuwen eerder al voor in het Midden-Oosten. De windmolen ten behoeve van het 
bemalen van een polder is een latere vinding en voorzover bekend op het grondgebied van 
het huidige Nederland voor het eerst toegepast bij Alkmaar, in Vlaanderen mogelijk al ruim 
voordien. Voor die tijd kon bemaling slechts met een geringe capaciteit plaatsvinden door 
middel van mens- of paardenkracht (rosmolens). De poldermolen is voor ons land bij uitstek 
het hulpmiddel - en symbool - geworden van de strijd tegen het water en het belangrijkste 
werktuig voor de drooglegging van grote watergebieden. De uitvinding van de windzaag
molen, tegen het eind van de 16de eeuw, leidt tot een belangrijke economische bedrijfstak. En 
mede door het gebruik van molenkracht voor allerlei andere doeleinden tot de aanleg van 
industrieparken nabij steden als Amsterdam en Dordrecht en bijvoorbeeld in de Zaanstreek 
en (relatief kleinschalig) op de Veluwe. Molens aangedreven door water - de omzetting van 
waterenergie in werkkracht - bestaan al in de Romeinse tijd. Met name in het oosten van het 
land zijn er kleine rivieren en beken die geschikt zijn om schepraderen van watermolens aan 
te drijven. Een interessant fenomeen is de bootmolen, ook al een vinding uit de Oudheid. In 
Maastricht komen zij in ieder geval al in de 14de eeuw voor.' En dan de voorloper van de hui
dige korenmolen in Geervliet- die in 1382 is gebouwd ter vervanging van een getij molen!' 

Halverwege de 19de eeuw waren in Nederland zo'n 10.000 molens in bedrijf. Interessant om 
te bedenken hoe de industriële energievoorziening in de 1rc tot 19dc eeuw was geregeld ten 
opzichte van nu. En om je voor te stellen hoeveel mensen in die sector werkzaam waren. Dat 
aan het uitoefenen van het molenaarsvak een lange leerweg vooraf ging en dat het molenaars
jargon duizenden woorden kent die niet tot het dagelijks Nederlands behoren.3 

Gezien het belang van de molen voor de Nederlandse economie is het niet verwonderlijk 
dat er over molens veel gepubliceerd is.• Tegenwoordig zijn er in Nederland nog ongeveer 
duizend molens te vinden, voornamelijk windwatermolens. Het belang van de molen is nu 
vrijwel teruggebracht tot de monumentale aspecten daarvan. 

Ook Gens Nostra wil met dit bijzondere nummer een bijdrage leveren. Aandacht is er voor 
geschiedenissen van enkele molenaarsfamilies, uitgebreid en in een notendop, maar ook voor 
onderwerpen, zoals de ontwikkeling van familienamen afgeleid van molens en werkzaamhe
den daarom heen, de diversiteit van beroepen verbonden met molens, verschillende molency
pes, regelgeving, belastingheffingen en het gebruik van een bijzondere bron bij het bepalen 
van de ruimtelijke ontwikkeling van een molenlocatie. Dit nummer beperkt zich tot enkele 
provincies. 

Over molens is op internet veel te vinden: het lijstje hieronder geeft een selectie waar van
uit eindeloos kan worden rondgezworven. Een mooi overzicht van Nederlandse molens uit 
heden en verleden geeft de Molendatabase. Wat zou het aardig zijn als daar (genealogische) 
gegevens met betrekking tot de achtereenvolgende molenaars, of in ieder geval literatuur
verwijzingen op dat gebied, aan zouden worden toegevoegd. Bij enkele kleinere sites is dat 
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al het geval. Molens lenen zich veelal goed voor gecombineerd historisch en genealogisch 
onderzoek. 5 Voorts zou het interessant zijn om expliciet te onderzoeken hoe vakkennis met 
betrekking tot molens zich heeft verspreid. 

Graag willen wij de Stichting Jaar van de Molens en de Stichting De Hollandsche Molen 
bedanken voor hun stimulansen en adviezen bij de totstandkoming van dit nummer. De re
dactie heeft verschillende auteurs bereid gevonden om aan dit nummer mee te werken en is 
hen daar dankbaar voor. De inhoudsopgave geeft een overzicht van de diversiteit. 

Ter gelegenheid van het Molenjaar is de tentoonstelling 'Meesters en Molens, van Rem
brandt tot Mondriaan' georganiseerd. Die is tot 9 december 2007 in het Drents Museum te 
Assen te bewonderen.6 Verder hopen wij dat aan het eind van het jaar de wieken van alle wind
molens in Nederland in de 'vreugdestand'7 kunnen worden gezet, als teken dat een nieuwe 
mijlpaal is bereikt langs de weg naar het behoud van molens in de toekomst. 

Noten 
1. A. Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland, 1407/'08- rondom 1500, Stichting 

Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer 1990. 

2. Zie: A.M. Broekmeulen, 'Schipmolens op de Maas in Limburg', in: De Maasgouw 125 (2006), pag. 
125 e.v. Een schipmolen is een waterradmolen die op één of twee schepen is geplaatst. De raderen 
worden in beweging gezet door de stroming van de rivier. 

3. G.K. Koekelberg, Verklarend handboek voor molenwoorden uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur, Ro
tem: Studiekring Ons Molenheem 2000 (339 pp. ). 

4. P. Nij hof, Molenbibliografie, Zutphen 1982 ( 219 pp.). 
5. Zie bijvoorbeeld: G. van Woudenberg, 'De molenaarsfamilie van Maurik en hun molens in zuid

oost-Utrecht', in: Het Kromme Rij'ngebied, Tij'dschrift van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek, 40 

(2006), pag. 61 e.v. 
6. Drents Museum te Assen, van 18 september tot 9 december 2007. De bijbehorende catalogus is in

formatief en fraai geïllustreerd. 
7. Vroeger als uiting van vreugde bij een geboorte of een huwelijk op een molen. 

De redactie van Gens Nostra 

Enkele molensites: 
http://molen.startpagina.nl/ en http://www.molens.startkabel.nl/ ( algemene startpagina's) 
http://www.molendatabase.nl/ (uitgebreid overzich tvan nog bestaan deen verdwenen molens) 
http://www.molens.nl/ (site van De Hollandsch molen, de vereniging tot behoud van molens 
in Nederland, veel algemene informatie en geografisch zoeken op molens) 
http://www.houtzaagmolens.nl/Default.asp ( de zaagmolendatabase) 
h ttp://www.duizendzaansemolens.nl/ 
http://members.chello.nl/-j .nikkels/gen/papier/papiermolens.html (geschiedenis en over
zicht lokaties papiermolens Veluwe met genealogieën) 
http://webserv.nhl.nl/-smits/keune.htm (geschiedenis en de lotgevallen van de koren- en 
pelmolens en hun molenaars in Noordoost Friesland) 
http://beesel.molennet.nl/degrauwebeer/index.html (voorbeeld van een lokale - Limburgse 
-site) 
http://website.rkd.nl/RKDMain/RKD /Collecties/Beelddocumen tatie/Historische-Topogra -
fie (beeld bank Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie) 
http://www.timsmills.info/ (molenlinks naar honderden landen) 
http://web.inter.nl.net/hcc/B. Poppen/m-boeken.htm ( molenbibliografie) 
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Inleiding 

Genealogie en molenaars 
DOOR ERIK STOOP 

Zolang er molens bestaan, zijn er ook molenaars. Graan is door de mens niet in ongemalen 
toestand verteerbaar, het moet dus wel gemalen worden. Aanvankelijk gebeurde dat met 
de hand, later met molens. De eerste bewezen melding van een windmolen is van 1183, in 
Vlaanderen. Daarna nam het aantal snel toe, zodat op een gegeven moment ieder dorp wel 
een molen had, om het even of het nu ging om een industriemolen (zoals koren-, pel-, zaag- of 
oliemolens) of om poldermolens. Het is dus logisch dat er zeer veel molengerelateerde namen 
voorkomen.' 

We kunnen ons nu de vraag stellen hoe we voorouders/molenaars kunnen terugvinden in 
de archieven. Hiervoor is het handig als we weten of het om een poldermolenaar gaat of om 
een molenaar van een ander soort molen. 

Poldermolens 
Al in de late middeleeuwen zien we dat mensen gaan samenwerken om in de lagere gedeelten 
van ons land de voeten droog te houden. Na de fase van het via natuurlijke weg laten afvloeien 
van het bezwaarwater(= regenwater), namen ingelanden maatregelen om zich te beschermen 
tegen hoge waterstanden door middel van het aanleggen van dijken. Dat hing mede samen 
met de behoefte aan het vergroten van het areaal aan cultuurgronden. Om het regenwater uit 
de gevormde polder te krijgen moest ook weer worden samengewerkt, want om het water met 
hoosvaten weg te werken was veel menskracht nodig. Met een rosmolen (paarden) ging dit 
al gemakkelijker, maar pas met de ontwikkeling van de poldermolen ging het drooghouden 
minder arbeidsintensief.' In het westelijk deel van ons land wordt poldermolen ook (wind-) 
watermolen genoemd. 

Het samenwerken in de polder leidde tot de vorming van polderbesturen en in groter ver
band tot die van de (groot-)waterschappen. In zo'n bestuursstructuur was administratie van 
het grootste belang- alleen al vanwege de kostenomslagen over de ingezetenen - en mede om 
(oude) rechten te waarborgen diende deze bewaard te worden. De waterschapsarchieven zijn 
nu een zeer waardevolle bron voor genealogen. Zij bevatten namen van allerlei mensen die 
diensten verleenden aan, of op een andere manier te maken hadden met het polderbestuur. 
Zo zijn bijvoorbeeld van de polder Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven ( die in 1454 hun eerste 
molen stichtten) de namen bekend van vrijwel alle molenaars vanaf 1537.3 

Eén van de voordelen van alle poldersamenvoegingen en meer recent het samenvoegen van 
waterschappen tot grotere eenheden is dat nu ook de archieven meer gecentraliseerd zijn. Zo 
zijn alle voormalige polderarchieven van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te 
vinden in het streekarchiefRijnstreek in Woerden. Op dit moment zijn er 27 waterschappen 
in Nederland actief die allen hun eigen archieven hebben.4 

Behalve de polderarchieven is ook veel aanvullende informatie te vinden in (onder meer) 
klooster- en kapittelarchieven. Zo vinden we in het archief van het Kapittel van Sint Marie 
veel correspondentie met individuele polders. 5 

Interessant is te zien dat het beroep van watermolenaar vaak van vader op zoon overgaat 
en dat er in een bepaalde streek bekende families zijn die diverse molens bemalen. In Utrecht 
vinden we de naam Griffioen als watermolenaar op zeer veel molens,6 onder andere in Zeg
veld, Kamerik, Breukelen en Wilnis. Soms gingen ze ook aan de slag op een ander soort molen 
en zo vinden we ook een Griffioen als zaagmolenaarsknecht in Zwammerdam. 
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Een andere naam die we met name in Zuid-Holland veel tegenkomen is die van Noorlander. 
Ook vandaag de dag zijn er nog Noorlanders actief op molens, zij het nu in vrijwel alle geval
len als vrijwilliger.7 

Soms is het mogelijk iemand thuis te brengen aan de hand van foto's. Het type molen dat is 
afgebeeld kan al een sterke aanwijzing geven in welke omgeving molen en molenaar gezocht 
moet worden. In Noord-Holland vinden we de binnenkruiers, die we niet in andere delen van 
het land aantreffen. De wipmolen vinden we vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Er zijn een 
aantal molenkenners die zo eenvoudig kunnen zien om welke molen het gaat! 

Korenmolens 
Korenmolenaars waren kleine zelfstandigen, die weinig administratie zullen hebben bijge
houden. En als ze dat al deden zal die bij verkoop van de molen niet bewaard zijn gebleven. 
De molenaars waren veelal eigenaar van de molen en om die reden zijn de notariële archieven 
van grote waarde. Een molen verandert doorgaans niet van plaats en dat geeft - vanaf de 
tweede helft van de 19de eeuw - binnen het bevolkingsregister goede aanknopingspunten en 
soms bij zondere vondsten. Wie in Woerden zoekt naar bewoners op het adres van molen De 
Windhond zal zeer veel namen aantreffen van mensen, die daar maar kort hebben gewoond. 
Vaak zijn dit molenaarsleerlingen die, om ervaring op te doen, bij meerdere molens enige tijd 
werkten. Een andere rijke bron is het tijdschrift De Molenaar, dat vanaf 1898 werd uitgegeven. 
Helaas zijn de oude jaargangen zeer moeilijk te vinden. De jaargangen vanaf 1923 zijn in 
te zien bij de Stichting Molendocumentatie (sMD) in Amsterdam.• Helaas bestaat er op dit mo
ment geen index op dit tijdschrift. Evenmin heeft de SMD genealogische ingangen op haar 
verzamelingen. In een aantal van de provinciale molenboeken, zoals die van Noord Brabant, 
Zeeland en Limburg• worden per molen zo veel mogelijk de eigenaren/molenaars genoemd. 
Tenslotte is er bij veel plaatselijke historische verenigingen veel kennis aanwezig over de 
plaatselijke molen(s) en hun bewoners. Bovenstaande geldt overigens evenzeer voor andere 
industriemolens, zoals bijvoorbeeld vol-, olie- en trasmolens. Net als bij de poldermolens zien 
we bij de koren- en industriemolens lokale verschillen in bouw die ons kunnen helpen bij 
identificatie. Dat dit niet altijd makkelijk zal zijn, is duidelijk, temeer daar er in de achttiende 
en negentiende eeuw rond de 10.000 molens hebben gestaan op het (huidige) Nederlands 
grondgebied. Nu is dat aantal gereduceerd tot iets meer dan 1.000 stuks, maar gelukkig blijft 
dit aantal stabiel dank zij de landschappelijke en historische waarde die aan molens wordt 
toegekend. Naast de complete molens zijn er ook nog een groot aantal rompen en stompen 
blijven staan. '° 

Halverwege de negentiende eeuw zien we dat de molenaars stoom gaan gebruiken naast 
windkracht. Later werd vaak een ruwoliemotor aangeschaft. Hiervoor was een hinderwetver
gunning noodzakelijk waaronder ook de Fabriekswet van 1875 en het Koninklijk besluit van 
1824 gerekend." Bij een hinderwetvergunning hoort een plattegrond, die vaak waardevolle 
informatie oplevert. 

De grotere industriemolens, zoals houtzaagmolens en oliemolens, waren relatief arbeids
intensieve bedrijven, veelal in het bezit van een particuliere eigenaar, die niet zelf in het 
bedrijf werkzaam was. In de Zaanstreek zijn hiervan vele voorbeelden aanwezig. Uit dit soort 
bedrijven zijn firma's ontstaan die nu nog bestaan, zoals Duijvis en Honig. Mogelijk dat zij in 
hun bedrijfsarchieven nog genealogisch interessante gegevens hebben. 12 De geschiedenis van 
houtzaagmolen De Ster in Utrecht geeft zo'n geïntegreerde beschrijving van molenaarsfami
lies en ontwikkeling van het bedrijf tussen 1721 en 1988.'3 
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Molenmakers 
In gebieden waar grote concentraties molens voorkwamen, zoals de Zaanstreek en de polder
rijke gebieden, kwam het beroep van molenmaker veel voor. Door de eeuwen heen was dit een 
gespecialiseerd beroep, weliswaar meestal voortkomend uit een gewoon timmermansberoep, 
maar de molenmakerij vroeg zoveel specifieke kennis dat dit een apart ambacht werd. Zo 
noemde de beroemde Leeghwater zich timmerman en molenmaker. 

Voor het beheer en onderhoud van de poldermolens kan weer in de waterschapsarchieven 
worden gezocht. Vaak werd het onderhoud aan de molens aanbesteed voor een periode van 
zes tot acht jaar. Daarover zijn gegevens terug te vinden als de naam van degene die het werk 
werd gegund, en stukken met betrekking tot de aanbesteding. Zo komen ook andere namen 
te voorschijn. 

Bij de bouw van korenmolens ligt dit veel moeilijker, vrijwel nooit wordt de bouwer met 
name genoemd en als de naam van de molenmaker gevonden wordt, is dat vrijwel altijd een 
toevalstreffer. 

Noten 
1. Jan M. Spendel, Molen en molenaar in familienamen, Utrecht 2005. 

2. In het westelijk deel van het land wordt een poldermolen ook een watermolen genoemd. Dit leidt 
soms tot verwarring met molens in het oosten van het land die door water worden aangedreven. 

3. Rob Alkemade en Erik Stoop, De Middelste Molen bij Cabauw, Bussum 2004. 
4. http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst-van-Nederlandse-waterschappen. 
5. www.utrechtsarchief.nl. 
6. Griffioen Rijk De Griffioenen uitgave in eigen beheer. 
7. http://www.simav.nl/162-0ude%20Wetering%2omolen/cees%2onoorlander/Noorlanders.htm. 
8. Stichting Molendocumentatie te Amsterdam is iedere donderdag geopend voor bezoekers. Graag 

voor bezoek telefonisch aanmelden onder nummer 020-6238703. 
9. S. H.A. M. Zoetmulder (e.a.), De Brabantse molen, Helmond 1974; M. van Hoogstraten, De molens van 

Zeeland, Middelburg 1964 en P. W. E.A. van Bussel, De molens van Limburg, Eindhoven 1991. 
10. http://www.molendatabase.nl/ voor bestaande molens en http://www.molendatabase.org/ voor 

restanten en verdwenen molens. 
11. http://www.feweb.vu.nl/gis/research/bodem/rapporten/v hall/Hbijl 14. pdf. 
12. http://www.zaanstad.nl/reposi tories/pdfs/ gaz-archievenoverzich t2004. pdf. 
13. Bernet van Leeuwen, Houtzaagmolen De Ster, De opkomst, ondergang en wederopbouw van een molen te 

Utrecht, Utrecht 1999. 

Jacob Maris (1837-1899 ), De vijf molens, 1878 ( collectie Centraal Museum, Utrecht) 
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Molens hebben recht op wind 
DOOR TON HOKKEN 

In het archief van de Grafelijkheidsrekenkamer zijn veel gegevens te vinden die betrekking 
hebben op molens. Dat hangt samen met de oorspronkelijke rechten van de landsheer, waar
onder het windrecht- het absoluut recht om windmolens op te richten en te exploiteren.' Een 
recht dat door de landsheer soms voor een bepaald gebied is overdragen, bijvoorbeeld aan een 
ambachtsheer. 

De Grafelijkheidsrekenkamer was - vanaf 1446 - belast met het toezicht op het beheer van 
de domeinen van de Grafelijkheid van Holland, oorspronkelijk de bezittingen van de graven 
van Holland. De feitelijke zeggenschap daarover was - na vele rechtsopvolgers, onder meer 
van het Bourgondische en het Habsburgse Huis - in 1587 overgegaan in handen van de Hof 
van Holland. Het gebied waarover de bevoegdheid zich uitstrekte is in de loop van tijd gewij
zigd, van Holland en Zeeland tot (onder Karel V) ook Friesland, Utrecht, Overijssel, Gronin
gen en Drenthe, tot na de Opstand alleen nog Holland.2 

In het archief bevinden zich registers op de appointementen, zowel met betrekking tot bij
voorbeeld de visserij als ook tot de windrechten. De aanvrager kreeg, onder zekere condities, 
de zogenaamde windbrief, waarin de wind in erfpacht werd uitgegeven, tegen een jaarlijkse 
vergoeding, de windpacht. De locatie van de molen diende zorgvuldig te worden uitgezocht.' 
De oprichting van de molen mocht geen hinder aan een ander veroorzaken. En de molen 
moest ook voldoende wind kunnen vangen. Een vanzelfsprekende voorwaarde, maar in de 
buurt van een dorp of stad soms lastig te realiseren, of op den duur in stand te houden. In or
donnanties van de overheid werden dan ook regels voor omringende bebouwing en geboomte 
gesteld, want aan het verkrijgen van het recht om een molen op te richten was 'het recht van 
windvang' gekoppeld. Regels die, in andere vorm, nu nog bestaan. 

Ook een ander recht werd nogal eens verbonden met het windrecht, het recht van molen
dwang. Wat betekende dat inwoners van een bepaald gebied gedwongen waren hun koren te 
laten malen op een bepaalde molen. 

In de jaarlijkse rekeningen is bij de uitgaven informatie te vinden over bouw en onderhoud 
van molens. Toelichting kon variëren van eenvoudige opmerkingen over klein onderhoud, 
tot hele vertogen over het bouwen van een nieuwe molen, het halen van molenstenen van 
elders, het maken van bestekken en dergelijke. 4 

Aan de inkomstenkant staan de pachtsommen. 
Het onderstaande afschrift is een voorbeeld van de laatste categorie. Het dateert van 1653 

en betreft Heusden en omgeving. 5 De wind pacht wordt bij iedere molen genoemd evenals de 
persoon aan wie de windbrief is verleend en de functie van de molen. Ingrijpende gebeurte
nissen in de geschiedenis van een molen worden jaar op jaar herhaald, ook vijftig jaar na dato 
van dit afschrift nog. Uit de tekst is op te maken dat, ten gevolge van de terugloop in grootte 
van het garnizoen soldaten in Heusden, de klandizie voor de molens zodanig is teruggelopen 
dat meerdere molens niet meer worden bemalen. 

Ander ontfanck van molens inde Stadt en Landen van Heusden 

De nieuwe molen die gestelt is op de stadt bij de Herptse Poort tot Heusden is gepacht om al
leen hart coorn te breecken ende geen mout, voor den tijt van drie jaren ingaende 1 meij 1652 

ende verschijnt het j: darde jaer op 1 meij xvjC. drieenvijfftich gepacht bij Cornelis Jaeobsen 
Willem Aertssen Brouwers om iiijC.xxv f. 
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(marge) Bij de contrerolle gehouden ende geattesteert bij de heer Reekenmeester de Graeff, 
ende Griffier Buijs als Commissarissen iije jaer 

Den wintmolen genaempt den Buijtenmolen en is niet konnen verpacht werden is met den 
bovestaende wel afgehangen geweest maer en mocht niet genoech gelden. Wiert opgehou
den, ende en is naer der hant niemant gekomen om den selven te pachten, soo dat door het 
cleijnne en swach garnisoen, tgantsche jaer heeft stil gestaen, en niet en is bemalen geworden 
dus hier niet 
(marge) Dat dese moolen wel opgehangen doch nijet verpacht, maer opgehouden is, blijer bij 
de voorsz Contrerollers 
Den blijcke dat d' sel ve moolen t' geheele jaer stillegestaen ende nyet bemaelen is geworden 
Zedert overgelevert verclaringe vande Secrets. van Heusden L van Haren en Lourens Engel
bertz Derixcz van desen Rendants Compoir, naerbij de selve deposeren dat de voorsz Buijten
moolen inde jaren 1652 & 1653 onverpacht ende onbemalen is gebleven. Dat mede de cleijnen 
rosmolen comende hiernae folio 59 sedert den j juneij 1652 rotten viij augustj 1657 geduijrich 
mede on verpacht is gebleven. 

Den molen genaempt den Binnenmolen staende op de Wal verpacht alleen om mout te breec
ken en geen hart coorn aen Vincent Kessel, voor den tijt van drie jaren ingegaan j meij xvjC. 
tweeenvijftich. Ende verschijnt het j: darde jaer primo meij xvjC.drieenvijftich compt jC. f, 
Den rosmolen is verpacht aende Burgemeesteren van Heusden den rijt van drie jaren inge
gaen j meij xvjC. tweeenvijfftich a thien ponden sjaers compt voort jaer dat eerst verschijnt op 
den primo meij xvjC. drieenvijfftich sijnde het eerste darde jaer dus hier x f, 
(marge) Rantsoen 
tRantsoen vantvoorstaende drie part bij de rendant tegen ijst opt pont Liij f, x st 

Den cleijnnen Rosmolen is mede niet verpacht konnen werden om redenen als vooren, derhal
ven tgeheele jaer heeft stil gestaen en is niet bemalen dus hier niet Niet 
(marge) Dat deze molen van den j Junij 1652 rotten viijen Augustus1657 on verpacht is gebleven 
ende stille heeft gestaen, blij et bij verclaringe int vooren folio 58 verso overgenomen 

De Wijck selve wintmolen is den jare xv' . eenentachtich ontrent St. Barberen <lach omgewaeijt 
en ter neder gestort waer door cesserende de Recognitie inden jare xv' . achtentnegentich den 
xj Jullij volgende de acte vande Camer vande Reecekeninge vergunt den wint aen Wouter Jop
pen omme een wint molen te mogen stellen tot Aelburch, breeder blijckende bij de Acte gere
gistreert int vijffde boeck van de Apointementen folio Cxcj om twaelff ponden sjaers compt 
voor een jaer xij f, 
(marge) Zijn devoir gedaen omme dese molen wederomme ten proffijte vande graeffelicheijt te 
verpachten 
Zijn alsnoch sonder verder uijtstel der bes itter van desen moolen affgevordert sijne brieve 
van verbande, nae luijt vande Acte inden text gevoert ende deselve ter naester reeckeninge 
overgebracht 

De Gendertsche molen is op den xixen October xv'.negenentachtich nedergestort bij de sol
daten afgebrant, ende wederom bij de Camer van Reeckeninge vergunt eenen coorn molen te 
mogen stellen op den xix October xvj'aenJacob Wouters mits jaerlijcx tot erfpacht betalende 
acht ponden, dan is eerst den eersten October xvj .' twaelf ganckbaer geweest compt voor den 
jare xvj.' drieenvijfftich viij f, 
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(marge) Erffpacht 
Zijn alsnoch sonder langer uijtstel der Contrabrieven mede gevordert ende overgebracht 

Voor den wint molen ten Elshout ontfinck de Graeffelijckheijt vijff ponden, dan was mede te 
niet geraeckt, ende daer na den wint vergunt aenden heer van Oudtheusden om drie ponden 
sjaers op erfpachts recht, mits deselve te mogen redimeren den penninck tweeen dartich blij
ckende bij de Acte geregistreert in het xj boeck vande apointementen fo: Cxcix, compt voor 
den jare xvj.' drieenvijfftich iij f. 

Den Wint en Rosmeulen tot Vlijmen is inden jare xvj.' elf ingegaen den ixApril Gerrit Splinter 
van Vooren vergunt jaerlijcx voor een Recognitie van negen ponden als blijckt bij het achtste 
boeck van de Apointementen fo: Lxxj ende sijn op den lesten Junij xvj. ' elf voorsz. die van de 
Reeckeninge met den selven Gerrit Splinter van Vooren geaccordeert ende verdragen, dat hij 
in plaets ende tot voldoeninge van twaelffhondert guldens, dien hij aende Graeffelijckheijt 
schuldich was, ten Comptoire vanden Rentmr. van Heusden inder tijt, ten behoeven vande 
Graeffelijckheijt jaerlijcx tot erfpacht ende op erfpachtsrecht betalen soude vrij geit twee en 
veertich ponden, daer inne gecomprehendeert de voornoemde Recognitie van negen ponden 
waervoor hij verbonden ende gehijpotiqueert heeft specialijck den Wint ende Rosmolen tot 
Vlijmen, mitsgaders de huijsinge ende erve bij hem onlancx aldaer gekocht ende betimmert 
met de meljeuratie respectivelijck blijckende bij de Constitutie brief, ter Camer berustende 
nu bij coop Jan Lievaertsz ende GrietgenAriaen Goderts erfgenamen, compt voor den jare xvj.' 
drieenvijfftich xLij f. 

Aen Jan Woutersen Hoorn tot Vlijmen is bij Apointement bij de Camer van Reeckeninge ver
gunt een olij meulen tot Vlijmen te mogen stellen, mits betalende jaerlijcx op erffpachtsrecht, 
de somma van xxx sch. en de selve niet anders als tot een olijmolen te mogen gebruijcken, 
staende geregistreert in het xiij boeck van de Apointementen fo: if .vij verso compt voor den 
jare xvj .'drieenvijfftich j f. x sch. 
(marge) Erffpacht 
Zijn hier aff de Contrabrieven sonder verder uijtstel weder gevordert ende overgebracht 

xxiijen. Somma van Moolens 

Noten 
1. F.C.J. Ketelaar, Oude zakelijke rechten, vroege,; nu en in de toe

komst, Leiden 1978, pag. 192 e.v. 
2 . Zie voor een kort overzicht de inleiding op de inventa

ris van de Grafelijkheidsrekenkamer (Nationaal Archief) 
3.01.27.01 Registers en stukken (1233) 1446-1728 (1815). In
ventaris 3.01.27.03 bevat de Index op de Windrechten, bij 

appointement verleend door de Grafelijkheidsrekenka
mer, 1528-1797. Voor in de inventaris zit een lijst alfabe
tisch op plaatsnaam. 

3. Bij wind watermolens in overleg met het polderbestuur. 
4. Vriendelijke mededeling van B. van Dooren te 's-Graven

hage. 

Korenmolen te Genderen, voor 1915, onbekende fotograaf 
(informatie molendatabase) 
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5. 3.01.27.02 - Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der Domeinen van Holland: Afgehoorde en 
Gedeponeerde Rekeningen, (1425) 1446-1728 (1793) inv.nr. 2822 fol. Lviij v0 - Lxj'. De transcriptie is 
zo dicht mogelijk bij het origineel gebleven. Omwille van de duidelijkheid zijn namen in hoofd
letters gesteld, ook waar dit in het origineel niet het geval is. Parafen en dergelijke zijn weggela
ten. 

rubrielî varia 

CLEIJNMEEL 
Gouda gerecht 4-2-1590 Arien Henricxz molenaer ondertr. Aeltgen Aertsdr, beyde van der 
Goude. 

Weeskamer Gouda 3, fol 153, d.d. 28-12-1593: Adriaen Henricksz molenaer, Frans Bastiaensz 
en Engel Thysz als voochden van Henrick en Marijken, des vsz. Adriaen Henricksz weeskk. 
geprocreert bij wijlen Aeltgen Aertsdr, syn huysvrouwe za., vervangende Pauwels Symonsz, 
heurl. medevoocht, bewijzen zijn kk. hun moeders erfdeel, elck 350 car. gld. Onder verband 
van zijn huys, erff en rosmolen op den houck van den Lange Groenendael by de corte Groe
nendaels brugge a/d zuydtsyde. All vlg. seeckere schriftel. accoordt tusschen henl. gemaect op 
16-12-1593. 

Oud Notarieel Archief Gouda, inv.nr. 71, fol 106, d.d. 7-2-1618: Engel Thijsz, wedr. van Jan
neken Cornelis Boelhouwers, voor 1/4 part, de kinderen van Frans Bastiaensz gehuwd met 
Joos gen Cornelis Boelhouwers, samen mede 1/4 part, Henrick Ariensz Cleijnmeel, voor hem
zelve, en voor Michiel Damen gehuwd met Maritgen Ariensdr, beijde kinderen van Aeltgen 
Aerts geprocr. bij Arien Henricxz Cleijnmeel zal., beijde mede voor 1/4 part, en de kinderen 
van Maerten Cornelisz Boelhouwer, mede voor 1/4 part, alle erfgenamen van Maritgen Corne
lis Boelhouwers, heurl. schoonzuster en moei je resp., accoord met Henrick Cornelisz Neus. 

STUIJFSACK 
Carolus Pietersz Vijve, coor[n]molenaer tot Goudriaen, out ontrent 28 jr., get. t.v.v. de dros
saert van Langerack, Willem Lissandt, alsmede van Bastiaen van de Graeff, koster en voorsan
ger alhier, als de voornaemste ingelanden in seker weer, van outs genaemt het Benschop per 
weer alhier, dat z ij op versoeck van Teunis Willem Danen nevens Cornelis Jansz Stuijffzack, 
coornmolenaer binnen de stede Oudewater, [Ariaentgen Claes Stuijffsack] en Pieter Claesz 
Stuijffzal<, tes:.1.men kinderen en erfgenamen van Claes Jansz Stuijffsack, op 15/25 meij 1.1. 
ten huijse van Cors Huijbertsz Smith, herbergier a/d kerck van Langeraeck sijn gecomen, ten 
eijnde Teunis Willem Damen van hem, deposant, nevens de verdere erfgen. souden opdra
gen seecker 1 m. lants bij Teunis Willemsz van haerl. gecocht, gel. in Benschopper weer. Ook 
Adriaentgen Claes Stuijffsack wordt als erfgenaam genoemd. Geschil over de koopsom. ' 

Noot 
1. Oud rechtelijk archief Langerak 26, fol 235vo, d.d. 28-5-1682. Met dank aan H.M. Kuypers te Voor

schoten. 
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Portret van ... molenaar De Wilde 
en zijn vrouw1 

DOOR TON HOKKEN 

Dignus George de Wilde (foto 2), geb. Oud-Vossemeer 20-8-1865, molenaar op 'De Vos', overl. 
Oud-Vossemeer 18-7-1940, zn. van Cornelis de Wilde, molenaar, en MariaJacomina Ampt, tr. 
Oud-Vossemeer 6-11-1891 Anna Jacoba Gilj"amse (foto), geb. Ouwerkerk (Schouven-Duiveland) 
4-2-1865, onderwijzeres, overl. Oud-Vossemeer 20-3-1947, dr. van Everardus Wilhelmus Gil
jamse, smid, en Adriaantje Lijntje Wagemaker. 

Uit dit huwelijk, geb. te Oud-Vossemeer: 
1. Marie Adriana, geb. 15-5-1892, overl. Bergen op Zoom 29-7-1983, tr. (gescheiden Breda 20-

9-1927) Oud-Vossemeer 4-2-1914 Jan Krijn van Dijke, geb. Tholen 30-7-1891, landbouwer, 
zn. van Jacob van Dijke, landbouwer, en Elisabeth Cornelia Goudswaard. 

2. Everardus Cornelis, geb. 15-8-1895, molenaar, overl Bergen op Zoom 1-5-1974, tr. Halsteren 
5-12-1924 Suzanna]anna Meulenberg, geb. 's Heerarençlskerke (Zuid Beveland) 27-8-1894, 

over 1. Oud-Vossemeer 18-3-1979. 

De korenmolen 'De Vos' (type standerd) in Oud-Vossemeer op het eiland Tholen, dateert van 
1690 en bevindt zich aan de rand van het dorp, gebouwd op het einde van een dijk. De plaats 
waar de molen staat, wordt al sinds mensenheugenis 'De Meulenberg' genoemd. Het mole
naarshuis ligt met enkele andere woningen, onder aan de dijk, achter een rij leilinden. 

In 1811 koopt Jacobus Stoutjesdijk (geb. Nieuwerkerk 1784) de molen voor fl. 12.000. Hij 
overlijdt in 1826. Nadien wordt zijn weduwe, Johanna Maria Mol, in het bevolkingsregister 
aangeduid als 'molenaarster'. Hun oudste zoon, Marinus Cornelis, geboren in 1813, getrouwd 
met Maria de Wilde, erft de molen en verkoopt die in 1866 aan zijn zwager Cornelis de Wilde. 
Zijn zoon Dignus (1865-1940) werkt al vroeg mee in het bedrijf en wordt de volgende male-
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naar. Aangezien hij met gezondheidsproblemen kampt, krijgt zijn zoon Evert (1895-1974) 

tijdens de mobilisatie regelmatig toestemming om zijn vader te helpen op de molen. Samen 
nemen zij in 1927 het besluit om de molen buiten bedrijf te stellen. Naast de molen, maar nog 
steeds op 'de Meulenberg', verrijst een maalderij. De molen wordt in 1928 afgebroken. Everts 
dochter Anna, dan drie jaar oud, weet zich nu nog het moment te herinneren dat de wieken 
naar beneden kwamen. 

Ze hadden de wind niet meer nodig, desalniettemin moest in 1928 het windrecht worden 
afgekocht voor duizend gulden. Over die onrechtvaardigheid werd nog jaren nadien gespro
ken. Na de oorlog trouwt Anna met de bakker Piet Stoutjesdijk, een nazaat van de molenaar 
Jacobus Stoutjesdijk. Evert de Wilde sluit zijn maalderij in 1958 en gaat met pensioen. 

Noten 
1. Met dank aan Anna de Wilde te Oud-Vossemeer, San ja Stoutjesdijk te Huis ter Heide en Han Stout

jesdijk te Bennekom. 
2. Photographie Magnée te Bergen op Zoom. 

Oud Vossemee1; Molendijk, prentbriefkaart, circa 1920 
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Namen van 'molenberoepen' 
DooRJ.B. GLASBERGEN' 

Welke beroepsnamen' droegen de mensen die ( een deel van) hun dagelijkse werkzaamheden 
verrichtten in of aan één of meer wind-, waterrad- of rosmolens in Nederland? 

Zonder aanduiding van plaats (landstreek) en tijd ( eeuw) is die vraag niet te beantwoorden. 
Dat blijkt al uit de naam van de man, die in de molenwereld de centrale positie innam: demo
lenaar. In documenten en literatuur heet hij onder meer molner, meulenaar, mulder, molenman, 
molenmeester en molenbaas. Molner, meulenaar en mulder zijn als streekafhankelijke spelling
varianten te beschouwen; molenman, molenmeester en molenbaas zijn samenstellingen, die 
zowel molenaar als meesterknecht op een molen kunnen betekenen. Onder een molenmees
ter verstaat men in Zuid-Nederland een molenaar maar in West-Nederland een poldermees
ter. Molenbaas heet ook de man die de leiding heeft over een baggermolen. 

Vaak is de relatie met een molen of met molens in een beroepsnaam duidelijk, bijvoorbeeld 
bij molentimmerman, maar bij biller ontbreekt die evidentie. Let evenwel op: niet alle beroeps
namen waarin 'molen' voorkomt, hebben betrekking op de hier te behandelen molencatego
rieën. En waar dat wel het geval is, kan de betekenis anders zijn dan die welke voor de hand 
ligt. Zo is een houtmolenaar geen houtzaagmolenaar, maar iemand die verfhout verpulvert, en 
kan zaagmolenaar behalve op een houtzaagmolenaar ook wijzen op een steenzaagmolenaar. Een 
steenmolenaar is geen steenzaagmolenaar maar een functionaris in een knopenfabriek. 

Veel beroepsbeoefenaren in of aan een molen kan men onder verschillende namen aantref
fen. De oliemolenaar, bijvoorbeeld, als oliemolenbaas, olieslager, oliestamper, slagmolenaaren molen
slager. 

Windmolens 
Windmolens vormen niet de oudste categorie molens in Nederland, maar ze zijn door hun 
grote aantal en opvallende aanwezigheid wel gedachtenbepalend. Oorspronkelijk waren ze 
alleen als korenmolen in gebruik. Als zo'n molen op een gunstige plaats was gebouwd, dan 
kon de molenaar met zijn gezin en één of meer knechten 'van de wind leven'. 

Krachtens het schep recht mocht de molenaar, als beloning voor zijn arbeid, een deel van het 
door hem gemalen meel meel voor zichzelf houden. Er waren molenaars die er van verdacht 
werden meer te nemen dan hen toekwam, getuige de volgende zin uit een Frans/Nederduits 
woordenboekje uit circa 1350: 

... de muelnare, naer dat men segt, steelt wel de helft van den coorne of van 
den mele, dat men brinct temaelne ... 3 

Een vrouw die een molen exploiteerde heette molenarin, molenaarster, molenaarse of molenares. 
Regionaal molderes of mulderse. Meestal was zij een molenaarsweduwe die het bedrijf van haar 
man voortzette, met een molenknecht of molenaarsknecht, die meesterknecht genoemd werd als er 
meer personeelsleden waren. 

In dienst van een korenmolenaar of mee/molenaar, ook mee/der, meelker en bakmolenaar genoemd, 
haalde de molenknecht bij de klanten het graan op dat gemalen moest worden en bezorgde 
hij het daarvan verkregen meel bij de opdrachtgevers. Als hij daarvoor een paard en een wagen 
ter beschikking had werd hij molenaarskardrijver, molenkarknecht, ketser of kutser genoemd. De 
stad Utrecht kende gezworen molendragers, zelfstandigen die omgelt kaam ter molen dragen.• 
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Molenbouwers 
Het bouwen van molens was het werk van de molenmakersbaas of molentimmerman, een vak
man, die zich gespecialiseerd had in het bouwen van molens. De beroepsnamen molenbouwer 
en molenmaker, als synoniemen voor molentimmerman, komen ook voor. 

De oudste windmolens die vanaf de dertiende eeuw in Nederland gebouwd werden, de ( recht
hoekige) standerdmolens, waren vrijwel geheel van hout. Slechts enkele onderdelen, waaron
der het uit de heraldiek bekende molenijzer, waren van metaal, en werden vervaardigd door 
de molensmid. 

Omdat het (meerkantige) molenlichaam van nieuwe molentypen vaak met riet werd be
dekt, kon men later bij een molen in aanbouw, maar ook voor het uitvoeren van reparaties, 
een molen rietdekker aantreffen. Er waren zelfs aparte molenkapdekkers. 

Na verloop van tijd werden er ook molens gebouwd, waarvan het (ronde) molenlijf voor
namelijk uit baksteen was opgetrokken. De beroepsnaam molenmetselaar is echter pas enkele 
jaren geleden voor de eerste maal aangetroffen. 

Zoals al werd opgemerkt, waren de eerste windmolens bestemd om graan (tarwe, rogge, 
gerst) tot meel te malen. Daartoe diende de maalstoel, een constructie met twee platte, ronde 
stenen, waar het graan tussen vermalen werd. In de onderste steen (de ligger) waren in waai
ervorm groeven gebeiteld om het meel af te voeren. De daarop ronddraaiende, vertikaal op
gestelde, bovenste steen (de loper), werd via een systeem van assen en tandraderen (ransels) 
door het wiekenkruis in beweging gebracht. De maalstenen werden door de molensteenhouwer 
uit natuursteen gehouwen. De man die er voor zorgde dat de groeven in de ligger periodiek 
werden gescherpt was de molenscherper of, beter, molensteenscherper, ook steenbiller of, kortweg, 
bil/er genoemd. Of er in de glansperiode van het molenbedrijf een speciale molenzeildoekmaker 
actief was, zoals momenteel het geval is, staat niet vast. 

Tenslotte nog iemand die met molens als bouwwerken te maken had: de molensloper.5 Hij 
was geen man met een moker die, als het zo uitkwam, ook molens afbrak, maar iemand die 
uitsluitend of bij voorkeur molens demonteerde, omdat hij de nog bruikbare onderdelen en 
materialen wilde verkopen. Vaklieden die een molen wilden bouwen of repareren, wisten 
hem te vinden. 

Water-of poldermolens 
Deze windmolens zijn de bekende pittoreske elementen in het Nederlandse polderlandschap. 
Met schepraderen of vijzels verplaatsen ze water, bijvoorbeeld om de waterstand in een pol
der op de gewenste hoogte te houden. Deze molens zijn meestal opgericht door en eigendom 
van een polderbestuur, dat ook dewatermolenaar of poldermolenaar in dienst heeft. 

Als er in een polder meer watermolens staan, wijst het bestuur er één aan als peilmolen. 
Indien het oppervlaktewater bij deze molen een bepaald niveau bereikt, geeft de peilmolenaar 
zijn collega's met een visueel teken te kennen dat er gemalen moet worden. Daarom wordt 
hij ook seinmolenaar of sein meester genoemd. In 1785 bepaalden dijkgraaf en heemraden van de 
Schermer dat als de 'zeynmeester' zijn molen met tweezeylen int kruis zet de andere poldermole
naars binnen acht minuten met malen moeten beginnen.6 

Als 's zomers de waterstand in de polder laag was, kon de watermolenaar er wat bijverdie
nen, bijvoorbeeld door bij een boer te gaan werken. 
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Zaagmolens 
De zaagmolen werd, met name in de Zaanstreek, in grote aantallen aangetroffen. In een 
woordenboek uit 1734 wordt hij omschreven als een molen in welke een Zaag door de beweging van 
het Moolen-rad op en neder gaat, ende een blok, die door dezelve beweging allengskens voortgerukt word, 
doorsnyd.7 Zo'n molen werkte met zaagramen, waarin meerdere zaagbladen vertikaal stonden 
opgesteld. Houtzaagmolens waren doorgaans in het bezit van particulieren. In Amsterdam 
stonden er veel aan het Noorder en Zuider Zaagmolen pad. 

Een houtzaagmolenaar kon zijn bedrijf niet zonder knechten exploiteren. Als zaagmolen
knechten worden genoemd de zaagmeester, de meesterknecht, de middelknecht, de vierde man, de 
veerzager, 8 de dagjongen en de nachtjongen. 

Industriemolens 
Onder meer door het gebruik van krukassen en veranderingen aan het maalsysteem werden 
windmolens ook voor het verrichten van andere bewerkingen, zoals pellen, stampen, persen 
en roeren, geschikt gemaakt. Er kwamen speciale olie-, mosterd-, verf-, vol-, papier-, suiker-, 
buskruit-, slijp- en raspmolens, vaak met daarbij behorende werkgebouwen En, zoals bij de 
houtzaagmolens, werd er in die molens bij gunstige wind ook 's nachts gewerkt. Het produc
tieproces kreeg industriële trekken. 

De eigenaar of exploitant van een oliemolen noemde zich oliemolenaar. En als hij dat niet 
zelf deed, dan deden ambtenaren, leveranciers, afnemers en andere lieden uit zijn omgeving 
dat wel. Hetzelfde gebeurde bij onder meer biksteen-, blauwsel-, eek- of run-, hennep-, krijt-, lood
wit-, (pruiken)poeder-, specerij- en trasmolens. Het aantal molenaarsnamen nam daardoor sterk 
toe. Ook aan beroepsnamen als boekweitpelder, cacaoperser, eekmaker, kalandermeester, peldegarstma
ker en slagvoller kan men een (industrie)molenaar herkennen. 

Waterradmolens 
Lang voordat de windmolen in de lage landen werd geïntroduceerd waren er waterradmolens 
in gebruik. De oudste vermelding van zo'n molen op het huidige Nederlandse grondgebied 
dateert al uit het begin van de achtste eeuw. 9 

Waterradmolens hebben stromend water nodig, vaak geleverd door een 'molenbeek', die, al 
dan niet via een molen vijver, één of twee schepraderen in beweging brengt. 

Ze werden grosso modo voor dezelfde bewerkingen gebruikt als de wind- en rosmolens. 
Voor papiermolenaars of (wit)papiermakers waren waterradmolens extra aantrekkelijk omdat 
voor de papierfabricage veel en helder water nodig was. In de molen werden de, in kleine 
stukjes geknipte, vodden door stampen tot vezels gereduceerd en, na langdurig roeren en 
spoelen, als een pap op schepramen uitgespreid om daarop, en enige tijd later op een andere 
plaats, tot vellen te drogen. Aan het productieproces leverden naast de schepper ook de koetser 
of aflegger en de ophangster een bij dra ge. 

Ros1nolc:ns 

De rosmolen is de minst imposante van het drietal molencategorieën. Het via een verticaal 
geplaatste spil werkende maal-, pel-, stamp-, pers- of roersysteem werd door een rondlopend 
paard of ander trekdier aangedreven. 

Hoewel er rosmolens voorkwamen die waren ingericht voor het persen van olie uit zaden, 
het pellen van boekweitzaad of het mengen van klei, werden de meeste molens toch gebruikt 
voor het breken van haver tot grutten of gerst tot gort. De eigenaar van zo'n molen werd 
daarom vaakgrutmolenaar of grutter, gortmolenaar of gorter genoemd. 
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Andere belanghebbenden bij het molenbedrijf 
Ook personen die niet in of aan een molen werkten, ontleenden daaraan (een deel van hun) 
inkomen. Op het platteland was dat de molenheer, meestal de ambachtsheer, die het zoge
naamde wind- en/of waterrecht bezat. Op grond van dit recht, dat ook molenrecht genoemd 
werd, mocht hij van een of meer molenaars in zijn heerlijkheid een jaarlijkse som eisen en/of 
van al hetgeen er in de molen(s) gemalen werd per gewicht een bepaalde belasting heffen. Om 
van dat financieel zeer voordelige recht te kunnen profiteren liet zo'n heer soms voor eigen 
rekening een wind- of watermolen bouwen. Niet om die zelf te exploiteren maar om aan een 
molenaar te verpachten. 

In steden bezat het stadsbestuur doorgaans het wind- en waterrecht, waar het gebruik van 
maakte om de stadskas te spekken. Ook de provinciebesturen en het landsbestuur hieven, in 
de vorm van imposten of molenaccijnsen, belasting op het gemaal. Om dat te innen werden 
ambtenaren aangesteld, impostmeesters, collecteurs van de impost op het gemaal of cherchers 10 ge
noemd. Om belastingontduiking te voorkomen stond het huis van de chercher soms vlakbij 
een molen. 

Tot slot 

De grutter, uit:Jan en Kasper Lui
ken, Spiegel van het menselyk bedrijf, 
Amsterdam 1767. 

De molenaar, uit:]an en Kasper 
Luiken, Spiegel van het menselyk 

bedrijf,Amsterdam 1767. 

Het voorgaande is voor een belangrijk deel geschreven in de verleden tijd. Voor de meeste 
'molenberoepen' is dat juist. Molenpersoneel in vaste dienst is er nog maar weinig. 

Van de ongeveer 10.000 molens die er ooit in Nederland hebben gestaan, zijn er nog ruim 
1.000 over. Verschillende organisaties, waaronder heemkundekringen en molenverenigin
gen, zetten zich in om dit culturele erfgoed te behouden. Sinds 1972 zorgen leden van het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars ervoor dat deze molens, tot genoegen van velen, regelmatig 
ofbij bijzondere gelegenheden draaien. 

Noten 
1. Auteur van het Beroepsnamenboek. Beroepsaanduidingen v6ór 1900 in Nederland en België, Amsterdam/ 

Antwerpen 2004. 
2. Onder 'beroepsnamen' worden in dit artikel ook funktie-en ambcsnamen begrepen. 
3. N.N. ,Den boucvandenambachten, z.pl. z.j. 
4. Utrechts Placcaacboek nr. 3, f. 728 . 

5. Ontleend aanJ.S. Bakker, De Molens van Rotterdam in oude ansichten, deel 1, Zaltbommel 1979. 
6. 'Waarschuwing voor de moolenaars in de Schermer', d.d. 5 February 1785, gepubliceerd onder 

Regelgeving in de Nederlanden op www.geneaknowhow.net. 
7. A. H. Westerhovius,AlgemeenKunstwoorden-boek der Wetenschappen, Leiden 1734. 

8. Veren zijn smalle repen wagenschothout. 
9. J. Smit, Molens in Nederland, Amsterdam 1994, pag. 4. 

10. Een chercher is een 'speurder van de belastingen' (Woordenboek der Nederlandsche Taal). 
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Het portret van ... 
[Paulus Schuckink Kool en 
Margaretha Amel ia Canne] 

DOOR C.A. SCHUCKINK KOOL 

Paulus Schuckink Kool, geb. Beverwijk 4-1-1808, tabakshandelaar en later gemeenteontvanger 
te Beverwijk, overl. ald. 23-12-1883, zn. van Pieter Kool en Elisabeth Schuckink, tr. Castricum 
6-7-1837 MargarethaAmelia Canne, geb. Tzummarum 30-3-1813, overl. Beverwijk 18-4-1906, dr. 
van Daniël Canne en Geertruy Altink. 1 

Paulus Schuckink Kool, was geboren als Paulus Kool, die zich vrijwillig inschreef bij de militie 
als luitenant der artillerie in 1830, om deel te nemen aan de strijd tegen de Belgen, de latere 
Tiendaagse Veldtocht in 1831, en heeft zich als Paulus Schuckink Kool geregistreerd. 2 Zo heeft 
hij de naam van zijn moeder toegevoegd aan zijn eigen naam, hetgeen toen niet ongebrui
kelijk was. Toen hij de militie verliet en in 1833 terugkeerde naar Beverwijk richtte hij een 
tabakskerverij op in de Breestraat nummer 90, die later uitgroeide naar een sigarenfabriek.3 

Toen hij gemeente ontvanger van Beverwijk werd, is de fabriek verkocht. 

De schilderijen zijn geschilderd door de portretschilder Christiaan Julius Lodewijk Portman, 

hun zwager, die getrouwd was met zijn zuster Engeltje Kool.• In het schilderij houdt Paulus 
een brief in zijn hand, gericht aan Paulus S. Kool, gemeente ontvanger, Beverwijk. Hierdoor 
identificeerde de schilder de geportretteerde. 

Dit echtpaar Schuckink Kool zijn de stamouders van het geslacht SchuckinkKool. 5 

Uit dit huwelijk zijn twee zoons en vijf dochters geboren, allen te Beverwijk. 

Noten 
1. Kool, in: Nederland' s Patriciaat 18 (1929 ), pag. 109. 

2. Nominatieve Staten van 5-10-1830, Staatsblad 62, Algemeen Rijks Archief Den Haag. 
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3. IJmuider Courant van 3 juli 1933, artikel gewijd aan het eeuwfeest van Tabakskerverij N.V. 
P.Schuckink Kool. 

4. C.A. Schuckink Kool, Familie SCHUCKINK KOOL, voorouders en aangetrouwde families, Zeist 2006 (s' 
editie, uitgegeven in eigen familiekring en ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Genealogi
sche Vereniging te Weesp, aan de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en aan het Centraal Bureau 
voor de Genealogie te Den Haag). 

5. Schukking, in: Nederland'sPatriciaat17 (1927), pp. 298-303. 

standermolen 

stellingmolen 

I 
// 
1/ 
h 

li 
/1 ,, 
·/ /, ; 

wipmolen 

torenmolen 

Uit: B.L. van Olst en H. W. Boe kwijt, Delftse windmolens van de 13e eeuw tot heden, 
Amsterdam 1978, pag.15. 
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Portret van ... molen De Bachtenaar 
DOOR TON HOKKEN 

De Bachtenaar is een wipmolen, die van 1714 tot 1946 de polder Bergambacht bemaalde. Hij is 
nog steeds te bewonderen. Zoals er ook al eeuwen lang vóór 1714 op dezelfde plaats een molen 
zijn werk deed. 
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rDe foto zal omstreeks 1895 zijn gemaakt. Cornelis Noorlander (geb. Bergambacht 16 maart 
1858, overl. aldaar op 10 april 1938) is duidelijk herkenbaar als 'de molenaar', in 1895 al 15 jaar 
op de Bachtenaar - en 35 jaar later het middelpunt van een familieportret, bij de viering van 
zijn 50-jarig jubileum. Zijn grootvader (Aalbert) en vader (Gerrit) waren molenaar op een an
dere watermolen, ten behoeve van dezelfde polder. Zijn zoon Gerrit, geboren 8 oktober 1880, 
links op de foto, vertrekt in 1898 uit huis en zal later molenaar worden op de Haastrechtse 
molen. Zoon Cornelis, geboren 10 december 1892, op de arm genomen, net als alle voorgaande 
kinderen op de molen geboren, wordt watermolenaar op de 'Bonrepas'. Ook de twee andere 
zonen - Leendert en Marinus - zullen nog enige tijd als watermolenaar werkzaam zijn. Ma
rinus is van 1939 tot 1941 op de Bachtenaar. In de oorlog worden veel molens weer intensief 
gebruikt. 

Rechts op de foto Maria Rietveld (geb. Lekkerkerk 15 april 1859, overl. Bergambacht 4 juli 
1910, dochter van Leenderd Rietveld en Johanna Nobel). Zij was op 4 juli 1879 te Lekkerkerk 
met Cornelis getrouwd. 

De oudere vrouw - wie zou dat zijn? Het bevolkingsregister van Bergambacht geeft op 
Bovenbergh nr. 112 (later 457, 462, 72 en 88) een uitgebreide lijst van bewoners: Cornelis en 
Maria, hun kinderen en later zelfs kleinkinderen. Echter geen andere inwoning- de vrouw is 
op bezoek. De moeder van Cornelis - Hendrina Verwaal - was al in 1872 overleden, de moeder 
van Maria in 1865. Haar vader was hertrouwd, eerst met Maria Wil mink ( over 1. Lekkerkerk 4 
nov. 1871), op 30 april 1873 (te Lekkerkerk) met Annigje Dekker. Maria was net 14 geworden. 
Na het overlijden van Leendert Rietveld (visser, Lekkerkerk 8 juli 1892), gaat Annigje Dekker 
in 1897 bij een dochter in Bergambacht wonen, zij overlijdt daar op 6 april 1903. Is zij op de 
foto de vrouw met de muts? 

Met dank aan Stichting Molendocumentatie (Erik Stoop) te Amsterdam, Arie Noorlander te 
Zwijndrecht (a.noorlander@hccnet.nl) en H.M. Kuypers te Voorschoten. 

signalering 
M. C. M. Koene, "Speurtocht naar het verleden". Een familie van Wa
termalenaars in Delfland. Geschiedenis van meer dan tien generaties 
Koene, Maassluis 2006, 248 pp., ill. + index; ISBN 90-9020602-7. 
In 1725 trekt Hendricus Cunen (1700-1763, trouwt (1) Alpen 6-8-
1719 M:>.ria Rrentj es/Braantjes/Brijntjes) met zijn eerste vrouw 
en twee kinderen van Alpen in Duitsland naar het Westland 
in Zuid-Holland. Na Maria's dood hertrouwt Hendricus met 
Marietje Kors. Hun zoon Pieter Koenen (1730-1798) is watermo
lenaar te Honselaarsdijk. Van hem volgt zijn nageslacht. Het 
boek beperkt zich dan verder tot de verschillende molenaars in 
zijn familie Koene, maar doet dat uitgebreid met diverse bij
zonderheden uit onder meer secundaire bronnen. 

LvdL 
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varia 
Gijsbrechtje Cornelisse, weduwe van Barent Harmensz, varendman uit de Boomgaardstraat, 
liep bij het Kleine Marktveld op de hoek van Vissersdijk, Leuvehaven en Blaak, toen zij door 
een aflopend wiel lelijk gewond werd aan haar linkerbeen. Het wiel kwam van de wagen van 
Pieter Jansz, korenmolenaar bij de Oostpoort. Het duurde zes weken voor de kwetsuur was 
genezen. De molenaar betaalde alle kosten en keerde haar daarenboven vijf gulden smarte
geld uit. Claas Albertsz Roos, waard in herberg 's Lands Welvaren aan het Haringvliet had 
alles gezien en tekende als getuige.' 

Mees Cornelisz, timmermansgast, 18 jaar, verklaart op verzoek van Pieter Lievensz Wal op, wo
nende achter 't Verbrande Clooster, dat hij, werkend bovenaan de molen van Teunis J acobsz, 
bij de Oostpoort op de hoek van de Kipstraet, gezien heeft, dat door een van de knechten van 
Claes Taets, die aan een nieuw huis werkten staande naast het pakhuis van Walop, waarin 
een partij wijnen lag, een leren touw is gevonden dat hij liet neerdalen in het packhuijs van 
Walop. Het werd weer opgehaald met een grote aarden kan eraan, waarin naar hij aannam 
wijn moest zitten. Vervolgens heeft hij gezien dat de opperman uit het packhuijs van Walop is 
komen klimmen. Kort daarna heeft hij het werkvolk met elkaar horen zingen en razen, zoals 
dronken mensen gewoon zijn te doen. ' 

Noten 
1. Gemeentearchief Rotterdam, verklaring van 17-11-1623, gepasseerd voor notaris Jan van Aller, inv. 

nr. 84, aktenr. 275. Gedeelte uit: Michel Ball,Rotterdam 1600 -1630, Rotterdam 2007. 
2. Gemeentearchief Rotterdam, verklaring van 10-4-1648, gepasseerd voor notaris Gerrit van der 

Hout, inv.nr. 21, aktenr. 74, betreft de watermolen (website Gemeente Archief Rotterdam). 

Fragment uit de stads
plattegrond van Rot
terdam door Balthasar 
F lorisz van Bercken
rode, gedateerd 1626. 

Links het oostelijk 
deel van de stad. Bij 
nummer 29 is, aan de 
Hoogstraat, nog net het 
Pest- en Dolhuis zicht
baar. Rechtsonder het 
landelijk gebied van 
Crahngen. Linksonder, 
in het verlengde van de 
ophaalbrug, het begin 
van de Hooge Zeedijk, 
waaraan meerdere 

molens staan. In het midden de Oostpoort. Daarboven, tegenover de Kipsloot, de bedoelde Oostpoortmolen 
( al voor 1562 gebouwd), rond 1700 vervangen door molen 'De Noord'. Deze laatste is in 1954 afgebrand 
(informatie molendatabase). 
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Op zoek naar het ontstaan vanfamilienamen afgeleid 
van molen en molenaar 

DOOR JAN M. SPENDEL1 

Wie denkt er bij het horen van de familienamen Moulijn, Pel, Smulder, Molanus, Meunier, 
Mehl, Mostert en Olij direct aan een voorvader met het beroep van molenaar? Het antwoord 
is: weinigen. Voor velen zijn achternamen immers geworden tot versteende etiketten. 

Ook in genealogieën en kwartierstaten ontbreken veelal teksten daarover.Aandacht voor de 
familienaam heeft geen hoge prioriteit, ook als is een verklaring of ontstaansgeschiedenis van 
een naam evident een verrijking van een genealogie. Dit artikel beoogt genealogen enthousi
ast te maken voor naamkunde, mede aan de hand van een zestal verhalen van genealogen die 
met goed resultaat op zoek gingen naar het ontstaan, de bron, van (hun) een familienaam. 

Het onderwerp wordt niet uitputtende behandeld. Het is een kennismaking. Wie meer wil 
weten, kan de diverse naamkundige boekwerken of publicaties raadplegen. 

De molen en het beroep van molenaar kwamen ooit in Nederland en de ons omringende lan
den veelvuldig voor. Vrijwel elk dorp had zijn molen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
velen hun familienaam ontleend hebben aan de molen of aan het molenaarsberoep. Het be
drijf van een molenaar stond vroeger in hoog aanzien. Men heeft er zich graag naar genoemd. 
Inmiddels behoort de molenaar tot een vergeten beroepsgroep. De huidige molenaars zijn 
veelal vrijwilligers. Er zijn vandaag de dag vrijwel geen molenaars meer, die hun brood ver
dienen met hun vak. 

Een korenmolen 
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Binnen in de houtzaagmolen. Van dik hout zaagt men planken. De draaiende beweging van de molen 
werd via een krukas omgezet in een verticale beweging van het zaagraam. 

De aanduiding of toenaam Molenaar kreeg iemand die dat beroep uitoefende. En dat waren 
er velen. Uit verdergaand onderzoek kan duidelijk worden 'wat voor molenaar' de voorvader 
was: polder-, graan-, koren-, pel-, gort-, grut-, olie-, houtzaag-, papier-, leer-, vol-, snuif-, mos
terd- ofkrijtmolenaar. 

De naam Van der Molen werd gegeven aan de bewoners van een molen. Met behulp van ge
nealogisch en aanvullend onderzoek valt veelal van een familie met die naam te achterhalen 
bij welke en wat voor molen de oorsprong van hun naam ligt. 
Veelvoorkomende familienamen zoals Mulder, Vermeulen en Molenaar hebben dikwijls een 
vergelijkbare ontstaansgeschiedenis. De naamgenoten zijn meestal géén familie van elkaar. 
Er zijn vele stamvaders. 

En als er wél één stamvader was, ontstonden er in de loop der jaren diverse varianten van de 
oorspronkelijke familienaam. Bijvoorbeeld van Müller de varianten Moeller en Moehler. Of 
van Smeulders de varianten Smulders, Smolders en Smeulers. 

Het is natuurlijk wel zo dat mensen met een weinig voorkomende familienaam een grotere 
kans maken bloedverwant van elkaar te zijn dan mensen met een veelvoorkomende familie
naarn. Mensen 111ec de fa111ilienaa111 R.osenrnüller zijn eerder fan1ilie van elkaar dan ,ncnscn 

met de familienaam Mulder. 
Wie orde wil scheppen in de enorme hoeveelheid familienamen ontkomt er niet aan om er 

structuur in aan te brengen. Het is slechts bedoeld als hulpmiddel bij het verkrijgen van over
zicht over en inzicht in de familienamen en de geschiedenis daarvan. 

Familienamen zijn grofweg in te delen in 'vadersnamen of patroniemen' en 'toe- of bijna
men'. De bijnamen kunnen weer uitgesplitst worden in 'aardrijkskundige namen', 'beroeps
namen' en 'eigenschapnamen'. En natuurlijk zijn er familienamen die zich moeilijk of niet 
laten indelen. 
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De tot de categorie eigenschapnamen behorende familienamen afgeleid van molen en mo
lenaar zijn zeldzaam. Ze komen sporadisch voor. De familienaam Kortmulder is niet ontstaan 
uit de eigenschapnaam 'korte molenaar' maar uit de combinatie van de voornaam Kort en 
de beroepsnaam molenaar. Hetzelfde geldt voor Langmulder. De naam Altmüller kan in een 
enkel geval wellicht wel gerekend worden tot een eigenschapnaam: de oude molenaar. Maar 
meestal betreft het de voormalige molenaar of de molenaar van de oude molen. 

Nederland telt naar schatting 100.000 familienamen. Het zijn grotendeels de in de jaren 1811 

tot en met 1826 tot familienamen gefixeerde vadersnamen en toenamen. 
Ver vóór de verplichting een familienaam aan te nemen of deze te laten registreren, ging de 

vadersnaam de bij- of toenaam vooraf. Dergelijke oude namencombinaties zijn: Johannes Teijes 
van der Molen,Anne Goitzens van der Meulen,JanJ ansen Muller,Jan Hendriks Mulder, Hendrik 
Harmenssoon Molenbelt,J akob Jakobs Molenkampen Corstiaan Hendrik Geldens Molegraaf. 

De achternaam kwam geleidelijk in gebruik. In de tweede helft van de achttiende eeuw 
beschikt een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking over een familienaam. In de stad 
eerder dan op het platteland. In Holland eerder dan in andere gewesten, in de hogere inko
mensklassen eerder dan in de lagere klassen. 

Geschiedenis verborgen in familienamen 
Aan onze familienamen zien we hoe Nederland tweehonderd jaar geleden er uit gezien 
moet hebben. De maatschappij van toen zit als het ware verborgen of ingebakken in 
onze achternamen. De namen vertellen ons iets over de geschiedenis van ons land, over 
de aardrijkskundige situatie, het polderlandschap, de veengebieden, onze wouden, 
de ligging aan zee, de strijd tegen het water, de grote rivieren, de samenstelling van 
de bevolking en de oude beroepen. Beroepen die vandaag de dag niet meer (op grote 
schaal) worden uitgeoefend. Denk maar aan hoefsmid, kuiper, kannegieter, bosgieter, 
brinkgreve, vethake, botschuiver, leertouwer, tamboer, wagenmaker, biersteker, kuy
tenbrouwer, corduwanier en - last but not least- molenaar. 

Molen 
Van de molen als object afgeleide familienamen zijn: Van der Molen, Vermeulen, Verwater
molen, Van de Heymolen, Van der Oudermolen, Van der Slaghmolen, Veroliemeulen, Ter
meulen en Utermöhlen. De naam maakte duidelijk waar iemand vandaan kwam of waar hij 
of zij woonde. 'Ver' is de versleten vorm van 'Van der'. 'Ter' is samentrekking van 'To der' en 
betekent 'behorende tot'. To der Meulen werd later Termeulen. Uter betekent 'uit de'. Hij of 
zij afkomstig uit de molen werd Utermöhlen genoemd. 

De aardrijkskundige familienamen kunnen ook op een indirecte manier verkregen zijn. 
Bijvoorbeeld van het veld, het kamp, de winkel (veldnamen) die naar een molen zijn ver
noemd. Of naar de beek, de rivier, het meer (waternaam), het bos (bosnaam), de berg, de belt, 
de polder, het dal (hoogte -en bagtename n). de hoeve. de herberg, het huis, de dam, de steeg 
of de dijk (bebouwing) waaraan de naam van een molen is verbonden. Vaak zijn deze aard
rijkskundige namen (toponiemen) uitgegroeid tot echte dorpen en steden. De familienamen 
Meulebeke, Molenhoek, Molenschot, Molenwijk, Molenaarsgraaf, Meulstadt, Mühlstädt, 
Molendorp, Möllendorf en Van Molen vliet zijn daarvan voorbeelden. 

Namen zijn er om mensen uit elkaar te houden, om duidelijk te maken wie wie is. En soms 
waren voorvoegsels als 'Groot', 'Klein', 'Oud', en 'Nieuw' nodig om dat te bereiken. Voorbeel
den zijn de familienamen Van der Oudermeulen, Olde Meule, Nijmolen, Klein Molenkamp 
en Klein Meul( e )man. 
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Molenaar 
In de beroepsnaam molenaar, of de Middelnederlandse vorm molenare, is nog het verband 
met molen bewaard gebleven. Molenaar is afgeleid van het Latijnse woord molinarius, waar
uit bijvoorbeeld ook het Franse woord meunier voor molenaar is voortgekomen. Het Latijnse 
woord molinarius ligt ook ten grondslag aan het oudgermaanse woord mulinari. Daarvan 
afgeleid zijn vormen als mülnaere, mülner, müller, molner, maller, molre, molner, mulner, 
meulre, mulre, meulder en mulder. 

De beroepsnaam van molenaar werd gegeven aan 'hij die met een molen werkt' . De mole
naar was een ondernemer die dikwijls werd bijgestaan door een knecht. Hij was eigenaar of 
pachter van de molen. Specialisten onder de molenaars werden aangeduid als bakmolenaar, 
moutmolenaar, schepmolenaar (maalt graan voor een ander tegen maalloon, het zogenaamde 
schepkoorn), watermolenaar (polder), gortenmulder, oliemulder en Pfeffermüller. 

De beroepsnaam molenaar komt als familienaam ook voor in spellingen als Moolenaar, 
Meulenaer, Mulder, Molder, Meulder, Möller, Muller en Miller. Uit de beroepsnaam ont
stonden ook varianten als Mulders, Molenaars en Smolders ('des molders soon'). Talrijk zijn 
met name in het Duitstalige gebied, de tweestammige molenaarsnamen waarbij het eerste 
woorddeel iets vertelt over de eerste naamdrager. Bijvoorbeeld wat zijn voornaam was. Welke 
specialiteit hij als molenaar had. Waar - op welke plek- hij zijn beroep uitoefende. Ook valt 
soms uit de naam op te maken wat zijn plaats vroeger was in de maatschappij. Voorbeelden 
van samentrekking met voornaam zijn: Ockemulder, Bottemöller, Enzlismüller, Gansmüller, 
Heinmüller, Kunsemüller en Petermüller. 

Specialismen qua product en techniek zijn terug te vinden in de samengestelde familie
namen als Slagmeulder, Oliemulder, Pfeffermüller, Braumüller, Gortenmulder, Sagemüller, 
Kalkmüller, Weinmüller, Walzenmüller en Hirschmüller. Ook valt uit de namen op te maken 
wat voor molen de molenaar had: Rofsmüller, Watermulder, Windemuller en Radmiller. 
Familienamen ontstaan uit de combinatie van beroepsnaam en aardrijkskundige naam (to
poniem) zijn: Bergmüller, Teichmüller, Bachmüller, Rietmulder, Lochmüller, Winkelmüller, 
Feldmoller, Talmüller, Steegmüller, Hoffmüller, Kampmüller, Tannmüller, Dorfmüller, Dal
mulder en Waldmüller. Namen als Niedermüller en Obermüller geven aan waar de molenaar 
zijn molen had. 

De familienamen Herrenmüller, Frohmüller en Lehenmüller wijzen op een gezagverhou
ding tussen heer en molenaar. Partnerschap blijkt uit de naam Beimüller, gegeven aan een 
tweede molenaar op een molen. 

Het imago van de korenmolenaar 
Korenmolenaars waren over het algemeen in redelijke doen. Met de klanten waren er 
nog al eens problemen. Bijvoorbeeld boeren die klaagden dat de molenaar zich teveel 
scheploon toeëigende, ondanks de strenge reglementering. Of dat de molenaar te wei
nig meel uit hun koren haalde. Dat kon verschillende redenen hebben: wanneer het 
graan re nar was en eerst goed moest drogen om gemalen re worden. Of een gevolge 
van het zuiveren van vuil graan. Ook door het kaf van het koren te scheiden werd er ge
wichtsverlies geleden. Dus ook minder meel dan verwacht verkregen. Redenen te over 
voor al dan niet gerechtvaardig wantrouwen en ruzies. Sommige gezegdes illustreren 
dat: 'de mulder is ook al een dief, 'voor hij gaat malen, neemt hij zijn gerief, 'eens een 
dief, altijd mulder'. Of'niet alle molenaars zijn dieven'. 

De molenaar stond als ondernemer (pachter van maalrecht, zelfstandige, monopo
list) midden in de samenleving. Naast ondernemer was hij ook gedurende lange tijd 
belastingontvanger. Hij hief en inde namens de overheid belasting op het graan. Mo-
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lendwang zorgde er voor dat de bevolking graan moest leveren en meel moest afnemen 
bij de bepaalde molen. De molen was een ontmoetingsplaats waar meningen werden 
gevormd en informatie verspreid. Twee uitdrukkingen illustreren dat: 'Daar is wat in 
de molen', daar wordt iets voorbereid,of 'Dat is al lang in de molen', daarover is al lang 
beraadslaagd. 

De molenaar was ook een technicus, een mechanicus. Hij wist alles over molentech
niek. Kleine reparaties en onderhoud deed hij zelf. Voor grote reparaties (renovatie) riep 
hij de hulp in van de molenmaker. De molenaar als beheerder van zo'n groot technisch 
werktuig boezemde de gewone man wellicht ook enige angst in. 

Het beeld van de onbetrouwbare molenaar komt duidelijk naar voren in de publicatie 
'Honderd bespookte molens in Vlaanderen' van Lieven Denewet.2 De ooit uitzonder
lijke positie van de molenaar en de molen werden onderwerp van allerlei volksverhalen 
en sagen. Ze bevatten een zekere historische kern, die voor waar werd verteld. En han
delden over geesten, duivels, heksen, terugkerende doden, weerwolven, katten en nog 
veel meer. Angst speelt een grote rol. Molens zijn de plekken voor wezens met kwade 
bedoelingen. Wie met een molen kon omgaan was geen simpele sterveling en moest wel 
over speciale kwaliteiten beschikken. 

Dialectvarianten op molenaar en molen 
Het Nederlandse taalgebied is rijk aan dialect-/taalvarianten op de familienamen Molenaar en 
Van der Molen. Molenaar is typisch Hollands vanwege de o-klank. Van der Molen is dat ook. 
Deze naam is vanwege de verhollandsing in Groningen en Friesland daar sterk vertegenwoor
digd. In andere tongvallen wordt de o-klank een eu-klank. Deze verandering komt zowel 
voor in België als in het zuiden en noorden van ons land. Van der Meulen komt in Friesland 
veel voor. Meulenaar(e) treffen we aan in West-Vlaanderen. Voorbeelden van familienamen 
met een typische Friese uitgang zijn Molenstra en Muldersma. En helemaal 'echt' Fries is de 
familienaam Mûnein. Of wel vertaald in Nederlands 
'Moleneind'. De naam Mulder is wijd verbreid in ons 
lage land. Maar de meeste Mulders treffen we aan bo
ven de grote rivieren. Mulder is het sterkst aanwezig 
in de Provincie Groningen. De familienamen Smol
ders, Smulders en Smolenaars zijn te vinden in de 
Nederlandse provincie Noord-Brabant en de Belgi
sche provincie Antwerpen. Moldering en Mulderink 
treffen we aan in Twente als uitlopers van de West
faalse verspreiding. Meulder en Muylder komt voor 
in Belgisch Brabant. De familienamen ter Molen en 
Termeulen treffen we vooral aan in de Rijndelta, van
af de Duitse grens tot aan de zee. Molen en Meulen 
ko11:1cn. in het 1niddcn van Nederlands Limburg v oor. 

Meulens en Mullens zijn typisch namen uit het wes
ten van Belgisch Limburg. En de namen Te Maller en 
te Mol der zijn Achterhoeks. 

In Duitsland is Müller (Meuller), met naar schat
ting 1.230.000 naamdragers (= 1,5% van de totale be
volking van Duitsland in 2006), de meest voorko
mende familienaam. In 1947 (de laatste volkstelling 
in ons land) telde deze naam in ons land overigens 
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ook nog 1501 naamdragers. De vernederlandste variant, dus zonder puntjes op de u, had 5761 

naamdragers. Het hoogst voor wat betreft 'molennamen' scoorde in 1947 de familienaam 
Mulder met 24.665 naamdragers. Mulder staat op de 13de plaats in de top twintig van meest 
voorkomende familienamen in Nederland. En als beroepsnaam staat deze naam op de 5de 

plaats na Bakker, Visser, Smit en De Boer. Ook de familienaam Molenaar komt veel voor ( 6598 

maal). Tekenend in ieder geval voor het frekwente voorkomen van het beroep. 
In België stond in 1987 de naam Vermeulen met 13.255 naamdragers op de 17de plaats. Ter il

lustratie volgen hierna nog meer Belgische familienamen uit dat jaar afgeleid van de molen of 
van het beroep van molenaar (met aantal naamdragers tussen haakjes): Smolders (2337), Mul
ler (2240), Demeulenaere (2174), Demulder (2134), Vandermeulen (1906), Meulemans (1618), 

Mueleman (1408) en Demeulenmeester (2483). 

De molen als werktuig 
Een molen is een werktuig, in draaiende beweging gebracht door mens, dier, stromend 
water of wind. Behalve voor het vermalen van allerlei granen en andere stoffen dienen 
molens ook voor het opmalen van water. Later worden ze ingezet voor allerlei indu
striële toepassingen waarbij ze op mechaniese wijze werkzaamheden verrichten zoals 
slaan, mengen, zagen, boren en walsen. Zo'n molen was eigenlijk al een werkplaats of 
fabriekje. Maar werd door iedereen gewoon nog molen genoemd. Pas bij de vervanging 
van stoom als beweegkracht komt de term fabriek in gebruik. 

Het woord molen is afkomstig van het Latijnse woord mola = maalsteen. In andere 
West-Europese talen is de oorsprong analoog. 

Genealogen op zoek naar ontstaan familienaam 
Bij het samenstellen van mijn boek' kwam ik door mijn oproep in enkele genealogische periodie
ken in contact met verschillende genealogische onderzoekers die op zoek gingen naar de molen 
van een voorvader, samenhangend met hun familienaam. Van zes daarvan geef ik een voorbeeld. 

Molenaar 
Jaap Molenaar (1924) uit Den Haag ging op zoek naar zijn voorvader die voor het eerst de 
beroepsaanduiding ook echt als familienaam ging gebruiken. Hij kwam uit op Leendert 
Jansz., in 1731 geboren op de Beets, een dorp tussen Hoorn en Purmerend in Noord-Holland. 
Leendert was molenaar op de meelmolen aldaar, een molen die volgens de 'windbrief in 1632 

werd gebouwd. Bij zijn doop in 1731 was LeendertJansz. nog vermeld als Leendert, zoon van 
Jan Leendertsz. In het huwelijksregister van 1758 noemde hij zich Leendert Jansz. Molenaar. 
In latere documenten - hij was onder meer vredemaker op de Beets, kerkenraadslid en heem
raad van de Beetskoog-werd hij steeds onder die naam vermeld. Hieruit werd geconcludeerd 
dat vanaf dat moment Molenaar definitief als achternaam werd gebruikt. 

In 1987 publiceerde Jaap Molenaar de resultaten van onderzoek in een boek 'Van de Beets 
tot de Purmer. Een molenaar·s geslachc·., verder onderzoek monde echter aan dat de zaak 
toch iets ingewikkelder ligt. Leendert's vader, Jan Leendertsz. (1696), zijn grootvader Leen
dert Jansz. (1647) en zijn overgrootvader Jan Ariaense (circa 1615) bleken allemaal molenaar 
op dezelfde molen te zijn geweest. Jan Ariaense kreeg de molen omstreeks 1640 in zijn bezit 
en was dus niet de eerste molenaar op deze molen (verpondingenregister Beets). Diens zoon 
Leendert Jansz. (1647) werd bij zijn benoeming tot ouderling vermeld met het woord 'meule
naer'. Jan Ariaense, zijn zoon Leendert en diens zoon Jan zijn allen in graf F6 in de kerk van 
Beets begraven. Een steen met de aanduiding 'Molenaer' daarop, is nog aanwezig. 

Uit dit alles kan de conclusie worden getrokken dat de beroepsnaam molenaar slechts 
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Schoolplaat de mee/molenaar 

geleidelijk, in de loop van een eeuw, evolueerde tot de echte familienaam Molenaar. Een niet 
ongebruikelijke gang van zaken in die tijd! 

Zowel het boek uit 1987 als de aanvulling op het oorspronkelijke boek ligt ter inzage in het 
Streekarchief Waterland te Purmerend. 

Mulder 
Karst Andries Mulder (1951) en zijn vrouw Femmy Mulder-de Vries (1952) uit Zwolle hebben 
samen de genealogie Mulder uitgezocht en in 1998 gepubliceerd in het boek 'Een familie 
Mulder uit Friesland'.• De stamvader van deze familie is Jan Aukes. Hij trouwt met Jaukje 
Lucas.Jan is winkelier te Jubbega. Eén van zijn zonen is Lucas Jans die in 1748 trouwt en dan 
op een molen te Hoornsterzwaag komt. Hier heeft in die tijd een roggemolen gestaan. In de 
diaconieboeken is hij dan ook terug te vinden. Lucas bakt dan ook brood en leverde dat af bij 
de armen. De diaconie betaalde de 'gratis' brooduitdeling. Lucas zit slechts drie jaar op deze 
molen. Zijn zonen Jan en Andries zijn hun hele leven lang boer.Andries sterft in 1808 en Jan in 
1811. Hun zonen Lucas Jans en Lucas Andries, neven van elkaar, nemen in 1811 de naam Mulder 
aan. De twee neven namen mogelijk de naam aan uit eerbetoon voor hun overleden grootva
der die ooit molenaar van beroep was geweest. 

Meulpolder 
M.H. (Theo) van Schail< (1955) uit Goes heeft langs genealogische weg de naamsverklaring 
gevonden van de familienaam van zijn moeder Cornelia Meulpolder, geboren te Wolphaarts
dijk op 14 februari 1917. Theo kwam na vele generaties terug in de tijd uit op Heijndrik Meu
lepolder, geboren te Oudelande in het jaar 1600. Heijndrik was getrouwd met Mayken Jans. 
Het echtpaar kreeg drie zonen. De familienaam van deze zonen werd gespeld als Meulpolder. 
Sindsdien is deze spelling zo gebleven. De oudste Meulpolders die hij in zijn speurwerk 
tegenkwam, kwamen allen uit de Meulenpolder bij Baarland (Oudelande): een poldertje ge
legen in de hoek van de dijk. In het gemeentearchief van Borsele bevindt zich een kaart waar 
deze polder is ingetekend. 
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Van der Meulen 
De stad Kampen telde in vroegere jaren vele molens op haar grondgebied. In Kampen hebben 
tenminste twee, misschien zelfs drie, niet gerelateerde families met de naam Van der Meulen 
gewoond en geleefd. H.J. van der Meulen uit Vleuten heeft hier naar onderzoek gedaan.5 Van 
één van deze families is achterhaald dat ze een Kamper molen hadden. Lambert Gerritsen 
exploiteerde in 1647 in Brunnepe, gemeente Kampen, een molen. Hij was in 1640 in Kampen 
getrouwd met Mach telt Hendricks, beiden afkomstig uit Borken in Westfalen (Duitsland). De 
naam Van der Meulen duikt voor het eerst op in een doopakte van 1677. Berent Lamberts, de 
zoon van Lambert Gerritsen, wordt daar met de toenaam 'Van der Meulen' vermeld. 

Het gebrek aan spellingsregels in die tijd en het op gehoor opschrijven van namen leverde 
bij zijn nazaten een keur op aan varianten van de naam in de doop-, trouw- en begraafregisters 
van Kampen: Van de(r)Meelen, Van de(r) Moelen, Van de(r) Molen, Van der(r)Moolen, Van de(r) 
Muelen, Van de(r) Muellen, Van de(r) Mulen, Van de(r) Mullen en tenslotte Van de(r) Muulen. 

Pampiermole 
Arno Pampiermole (1971) uit Winterswijk ontfutselde na gedegen archiefonderzoek het ver
leden van het ontstaan van zijn familienaam. Zijn naam bleek te zijn ontleend aan de papier
molen aan de Zilverbeek, in de Aaltense buurtschap Barlo (Graafschap Zuphen, heerlijkheid 
Bredevoort). Op 24 mei 1700 verleende koning-stadhouder Willem III octrooi voor de bouw en 
exploitatie van een papiermolen aan de Zilverbeek. Omstreeks 1720 werd de waterradmolen 
verbouwd tot boerderij. Geert Meijnen, later genaamd Geert Papiermoolen (1677-1743), ver
kreeg het bezit in pacht. Hij was vermoedelijk eerst papiermakersknecht, later papiermaker 
en boer. Geert had vier dochters, waarvan er één waarschijnlijk jong overleed. Deze kinderen, 
gedoopt onder de familienaam Meijnen werden echter rond hun twintigste levensjaar in het 
lidmatenboek van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Aalten vermeld onder de namen: 
'Griete aan de Papier Meule', 'Beerndeken aan de Papiermoolen' en 'Eerntje Papiermoolen' . 

Op 29 juni 1743 trouwde Beerndeken Papiermoolen, als dochter van wijlen Geert Papier
moolen, met Jan Vervelde. Hij nam vervolgens de bedrijfsvoering over van zijn (inmiddels 
overleden) schoonvader. Het nageslacht uit laatstgenoemd huwelijk werd gedoopt onder de 
familienaam Pampiermole. Tot circa 1860 hebben de voorouders van Arno Pampiermole op de 
bewuste plek aan de Zilverbeek gewoond. De huidige boerderij 'de Papiermolen', in de volks
mond aangeduid als 'de Piermaeker', werd in 1860 gebouwd op de voormalige Markegrond 
en staat circa twee kilometer ten noordwesten van de plek, waar de waterradmolen heeft 
gestaan. Tot 1919 woonde in de boerderij een naamdraagster,Johanna Hendrika Papiermole 
(zonder 'm'), waarna het via vererving in eigendom kwam van aangetrouwde familie. Naast 
de familienaam Pampiermole bestaat ook de naamsvariant Papiermole. Tot omstreeks 1880 werd 
de familienaam afwisselend met, danwel zonder 'm' gebruikt. Uit verschillende akten blijkt 
bijvoorbeeld dat Hendrik Jan (1855-1901), de betovergrootvader van Arno, zowel onderteken
de met H.J. Pampiermole als met H.J. Papiermole. 

Van der Moelen 
Op zoek naar zijn voorouders kwam genealoog Th. J.H.M. van Steenes6 (1951-2004) uit Voor
hout uit op een oude familie, Van der Moelen uit de Tielerwaard. Deze familie is nauw 
verbonden met de Van Steenes (ontstaan uit Van den Steenhuys). Beide families leefden en 
werkten zij aan zij en zegelden met hetzelfde familiewapen. De eerste met de naam is leen
man Reynerus de Molendino, Latijn voor Van der Molen. Hij getuigt in het jaar 1280/1281 in 
een oorkonde opgemaakt door de schepenen (stadbestuurders) van de stad Tiel. In deze oor
konde is het Hendrik van Ochten, heer van de vrije heerlijkheid Ochten en Yzendoorn, die de 
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heerlijkheid Yzendoorn verkoopt aan zijn schoonzoon Rudolph de Cock van Waardenburg. 
In 1303 laat Johan van Ochten, de zoon van Hendrik, voor dezelfde rechtbank een charter in 
het bijzijn van twee getuigen opmaken. Het zijn de leenmannen Egbert en Johan van der Mo
len, waarschijnlijk zonen van Reynerus de Molendino. De molen van Reynerus de Molendino 
heeft vermoedelijk gestaan op de stadsmuur van Zaltbommel. Dat valt af te leiden uit een 
verkoopakte van 1329. Uit de akte komt naar voren dat Alard van der Moelen met zijn zuster 
Cristina (vermoedelijk kinderen van Egbert van der Molen) afstand doen van al hun rechten 
die zij op de molen, gelegen te 'Bomel' tussen Walter van Maren en de gemeenschap (lees 
stad), hadden. De abdij Mariënweerd bij Beesd krijgt met de koop het volledige beheer over de 
molen als nieuwe leen van de graaf van Gelre. Op een 13de eeuwse kaart van Zaltbommel is een 
molen ingetekend op de westelijke stadsmuur, die later de Westwijksche molen is genoemd. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft Reynerus de Molendino van de graaf van Gelre de rechten op deze 
molen in leen gekregen en zich er vervolgens naar genoemd. In de feodale tijd is een (koren) 
molen vanwege de molendwang een rijk bezit: iedere landbouwer werd door zijn heer ver
plicht om zijn graanopbrengst bij de molen te laten malen. In de vijftiende en zestiende eeuw 
is de familie uitgewaaierd over de Tielerwaard en de Betuwe. Hun invloed op het bestuur van 
de gebieden neemt toe door huwelijkse banden die zij sluiten met invloedrijke families als 
Van Hemen, Vosch van Avesaat, Suyrmond, Wely, Baert, Van Eck en Randwijk. Wanneer Johan 
van der Moelen in 1688 overlijdt, worden zijn erfelijke titels op het rouwbord boven zijn graf 
in de St. Stevenskerk te Nijmegen opgesomd: heer van Overasselt, Schoonenburg, Sleeborg en 
Druten en gedeputeerde van de Staten van Gelre en Zuthpen. De grote omvang van zijn lan
den is terug te vinden in de registers op de leenaktenboeken. De genealogie van het geslacht 
Van der Moelen met als familiewapen 'op een gouden wapenschild drie gaande, aanziende, 
gelui paarde leeuwen van zwart, rood genageld en rood getongd', is door Van Steenes niet 
verder uitgewerkt dan het begin van de achttiende eeuw. Johan van der Moelen, gestorven in 
1688, voegde aan de linker schildhelft het gemeente wapen van Overasselt er aan toe. Hij was 
per slot van rekening ook heer van Overasselt. 

In zijn onderzoek naar de familie Van der Moelen kwam Van Steenes nog de volgende vari
anten tegen: Van der Molen, Van der Moelen, Van der Mailen, Van der Meulen, Vermolen en 
Vermeulen. De rode draad die genealoog Van Steen es aanhield, was het familiewapen. 

De website van het Meertensinstituut geeft een schat aan informatie op het gebied van fami
lie- en voornamen, als ook toegang tot een documentatiesysteem met betrekking tot naam
kunde (zie de databanken op: http://www.meertens.knaw.nl/cms/). 

Noten 
1. J.M. Spendel, Molen en molenaar in familienamen, Utrecht 2005, ISBN 9051792506, Gopher Publis

hers. 
2. L. Denewet (samengesteld), S. Top (voorwoord), 'Honderd bes pookte molens in Vlaanderen', Mole

necho'sjVlaams tijdschrift voor molinologie 20 (1992), nr. 3-4, juli/augustus. 
3. J. Molenaar, Van de Beers roede Purme1; eer, molwaar's g eslacht, Den Haag 1987. Het boek ligt ter inz a g e 

in onder meer het Streekarchief Waterland in Purmerend. 
4. K. A. Mulder, F. Mulder-de Vries, Een familie Mulderuit Friesland, Zwolle 1998. 

5. H.J. van der Meulen, De families Van der Meulen uit Kampen, Vleuten 1993. 

6. Th.J.H.M. van Steenes, Van der Moelen, de genealogische oorsprong van de Gelderse familie-stam en Van 
den Steenhuys een jongere familietak, Voorhout 1998, alsmede Drie Zwarte Leeuwen op een Gouden Wapen
schild. Expansie van geslachten rondom een heraldisch symbool. Concept, Voorhout 2001. 
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Twee octrooien voor molens1 

DOOR L. M. VAN DER HOEVEN 

Het patenteren van uitvindingen door middel van een octrooi om deze te beschermen is niet 
iets van deze tijd, alleen de instantie die het verstrekt is een andere. In de tijd van de Republiek 
lag deze toekenning bij de Staten-Generaal. 2 Hierbij twee voorbeelden die in het kader van dit 
molennummer illustratief zijn. Het gaat om twee verzoeken tot het verlenen van een octrooi. 
Het eerste is van Pieter Pietersz uit Krommenie en dateert van 19 januari 1601. Het originele 
rekest is niet bewaard gebleven, wel de daarbij behorende tekeningen (zie afb.). De uitvinding 
behelst een windmolen met vleugels, binnen het huis omgaande, die ook door paarden aan
gedreven kon worden. Ofwel een combinatie van een wind- en een rosmolen, waardoor bij 
windstil weer ook gemalen kon worden. 

Overigens was Pieter een inventief man, want op 23 december 1600 had hij, met Pauwels 
Cornelisz, van de Staten-Generaal een octrooi verkregen op een windmolen met twaalf vleu
gels en een verticale as.3 

Het andere verzoek werd 
bij de Staten ingediend 
door Claes Cornelisz, uit 
'Saenredam', op 26 juni 
1601. Met veel moeite en 
arbeid heeft hij met 'see
ckere cunste' het moge
lijk gemaakt om met een 
windmolen hout te za
gen. Het is ook geschikt 
om delen van het hout 
zoals masten, balken en 
planken te zagen. On
derstaand is afgebeeld 
het zaagdrijfwerk dat 
als model gediend zal 

hebben om het toe te lichten. Overigens was hij niet de eerste die een model voor een hout
zaagmolen ontwikkelde. Die eer komt Cornelis Cornelisz (geb. Uitgeest) toe, hem werd op 15 

december 1593 een octrooi voor een houtzaagmolen verleend.• Vier jaar later voor een (meer
voudige) krukas. Aangezien houtzagen tot die tijd in Nederland met de hand gebeurde, was 
de uitvinding van groot economisch 
belang. 

Noten 
1. Het dank aan ing. H. den Hertog te 

Bodegraven voor de foto's . 
2. G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen 

in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw, 's
Gravenhage 1940. 

3. Nationaal Archief, Staten-Generaal, 
inv.nr. 717 4 ( rekest). 

4. Zie bijvoorbeeld: http://nl.wikipedia. 
org/wiki/Cornelis-Corneliszoon. 
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Het Wip ken, een coornwintmolen in Rotterdam: 
een eigendomsgeschiedenis uit de Gifteboeken 

DOOR RENÉ VAN DER SCHANS 

Rotterdam (foto 17 februari 2005) 

1. Het ruimtelijk kader 
Voordat we ons in de eigendomsgeschiedenis van molen het Wipken en zijn molenaars gaan 
verdiepen werpen we eerst vanuit de vergaderzaal van het Robecogebouw, zo'n 90 meter 
boven de grond, een blik op een historisch stukje binnenstad van Rotterdam. Rechts de Korte 
Hoogstraat, vroeger een dijk die Rotterdam en overig Holland tegen hoge waterstanden 
moest beschermen. Die dijk verdwijnt bij het groene dak van de HEMA, voor v&D (met rond 
dak en boeiend dakterras) naar rechts uit het beeld. Links zien we de Coolsingel, tussen C&A 
(met luchtverfrissers op het dak) en de Bijenkorf. Deze singel was vroeger onderdeel van de na 
13:56 aangelegde 5tad5vcst en stads,nuur. Die verdedigings=erken omsloten vanaf toen het 

kasteel Bulgersteyn, waarvan de in 1941 opgegraven maar nu totaal verdwenen fundamenten 
achter de hoog oprijzende Schielandtoren, precies tussen c&A en HEMA, schuilgaan. Op de 
achtergrond de Beurs, net als het HBu-gebouw ofwel Erasmushuis uiterst links een bouw
werk van kort voor 1940. Onderaan de foto, rechts van het midden, een glimp van het (niet 
oorspronkelijke) dak van het Schielandshuis anno 1662, nu Historisch Museum, het enige 
17d'-eeuwse gebouw in de Rotterdamse binnenstad dat bij het bombardement van mei 1940 

gespaard is gebleven, en gelukkig niet door de Rotterdammers in eerdere of latere nieuw
bouwwoede is gesloopt. Dat scheelde maar een haartje. 
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Het Schielandshuis, oorspronkelijk het Gemeenelandshuis van het Hoogheemraadschap van 
Schieland, werd na schenking door het stadsbestuur van de grond gebouwd midden op een 
Beestenmarkt. De ruimte voor die markt was ontstaan door sloping van de stadsmuur en 
demping van de stadsvest, ergens tussen 1598 en 1613. In 1598 werd namelijk begonnen met 
een stadsuitleg in zuidelijke richting, langs de Schiedamse Dijk en een tot haven te vergraven 
rivierkreek, de Leuve. Muur, gracht en poort werden overbodig. Slechts een klein onderdeel 
bleef staan: een muurtoren. Daarop bevond zich minstens van 1596 tot 1623 een 'coornmolen 
genaemt het Wip ken'. 

M olen hct W ipkcn, Rotterdam om streeks 1 6 00 
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Behalve in hierna te bespreken transportakten komen we molen het Wipken en zijn stand
plaats ook tegen op een paar oude kaarten. De oudste afbeelding is de grondkaart van Bulger
steyn uit 1597, van landmeter Mathijs Jansz Been. Muur en vest zijn er nog, en op een van de 
muurtorens staat, dicht bij de sloot van Bulgersteyn, de molen (klein) afgebeeld. Een volgende 
kaart is die van Dirck Davidsz Versyden, uit 1623. De gracht is grotendeels gedempt, de Schie
damse Poort afgebroken. Er is een begin gemaakt met de zuidelijke stadsuitleg. Aan de rand 
van een vlakte die toen waarschijnlijk nog gebruikt werd als vuilnisbelt staat de molen. Ten 
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noorden ervan grotendeels nog onbebouwd en erg vochtig terrein, geschikt als blekerij, met 
aan de Hoogstraat wat huizen met erachter tuinen, strekkende tot aan de waarschijnlijk niet 
zo frisse sloot van Bulgersteyn (verderop zat een leerlooierij). De kaart oogt wat schetsmatig, 
maar hij is voor dit gebied waarschijnlijk betrouwbaarder dan de veel fraaier afgewerkte kaart 
van Balthasar Florisz van Berckenrode uit 1626. Op die kaart is de molen van de muurtoren 
verdwenen, wat niet onwaarschijnlijk is, maar de weergave van de tuinen zonder de pas vanaf 
1648 gedempte sloot van Bulgersteyn ten westen daarvan is vooral fantasie. 

Muurtoren met molen het Wip ken op drie kaarten: die van Mathijs Jansz Been uit 1597 (zie links onder 
het etiket), die van Dirck Davidsz Versyden uit 1623, en (zonder molen) de kaart van Balthasar Floriszvan 

Berckenrode uit 1626 
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In dit artikel echter is er weinig plaats voor fantasie: het gaat om een zo betrouwbaar en 
nauwkeurig mogelijke beschrijving van de eigendomsgeschiedenis van de molen en van het 
nabijgelegen huis van molenaar Cornelis Pietersz en zijn gezin, op basis van het Gifteboek uit 
het Gemeentearchief Rotterdam. Het is geen genealogische studie en bestrijkt maar een korte 
periode (ongeveer een generatie), maar is toch wel enigszins vergelijkbaar met stamboomon
derzoek. De geschiedschrijving van de molen is vrij simpel: het object blijft hetzelfde (afge
zien van een in 1620 vermeld aanbouwsel), maar de eigenaren wisselen. Die moeten dus in een 
logische volgorde kunnen worden geplaatst. Dat lukte hier goed. De historie van woonhuis 
en erve van de molenaar daarentegen heeft wat meer dimensies. Ieder mens heeft maar één va
der en één moeder, maar percelen kunnen ontstaan uit delen van een of meer andere percelen, 
en gelijktijdig een of meerdere eigenaren hebben. Tegenwoordig wordt dit door het Kadaster 
allemaal perfect bijgehouden in een werkelijk geniaal rond 1830 bedacht systeem, maar voor 
de periode rond 1600 moet je je behelpen met soms moeilijk leesbare verbale beschrijvingen 
zonder perceelnummers en zonder kaarten, en met duidelijke leemten en fouten in de boek
houding. Toch moet je daaruit iets construeren wat zowel in de ruimte als in de tenaamstel
ling voor elk tijdstip kan kloppen, een soort driedimensionale legpuzzel! In dit geval viel een 
en ander gelukkig goed in kaart te brengen, ook letterlijk. 

Dit artikel is een afgeleide van een veel omvangrijker onderzoek van het op de foto getoonde 
gebied en de zuidelijke belendingen daarvan: het project '400 jaar buren rond het Schie
landshuis'. Daarbij is de ruimtelijke ontwikkeling, met name van eigendom en bebouwing, 
gedurende meer dan vier eeuwen zo goed mogelijk gedocumenteerd, vooral op basis van 
materiaal uit het Gemeentearchief Rotterdam (GAR) en het Kadaster, met ook veel aandacht 
voor de menselijke aspecten. De uitkomsten zijn begin 2007 gepubliceerd in een boekje met 
alle onderzoeksresultaten op DVD en voor een zeer bescheiden prijs verkrijgbaar in de winkel 
van het Historisch Museum het Schielandshuis, op een paar meter afstand van de standplaats 
van molen het Wi pken. 

2. Gifteboek 
Belangrijkste bron voor dit onderzoek was het Gifteboek van de stad Rotterdam, dat van 1538 

tot 1811 is bijgehouden, en dat compleet in 125 delen, als onderdeel van het Oud Rechterlijk 
Archief (oRA), in het Gemeentearchief wordt bewaard. Vrijwel alle daarin getransporteerde 
eigendommen zijn door vreedzame sloop of door oorlogsgeweld van de aardbodem verdwe
nen, maar met heel veel geduld valt de oude stad er heel goed uit te reconstrueren. Wie weet 
begint men er nog eens aan, wanneer de stad van voor het bombardement van 1940 echt uit 
de levende herinnering verdwenen is, en de nu minieme belangstelling voor dit nog verdere 
verleden weer wat toeneemt. 

Het woord 'gifte' is moeilijk te interpreteren. De standaarduitdrukking van de akten in het 
Gifteboel< is ongeveer als volgt: 'Pieter cornelisz geefr Lenen Adriaensz giftc ende cygcn
dom van een huys ende erve staende en gelegen .. .'. Die uitdrukking suggereert, dat er naast 
de eigendom nog iets anders wordt overgedragen, maar wat dan? Een heerlijk recht of zo? 
In elk geval wel oude eigendomspapieren, giftebrieven genoemd, 'waernaer de cooper hem 
sal moeten reguleren' . Ik ga er maar van uit, dat we 'gifte' ook kunnen opvatten in de zin van 
'transport', of 'transportakte' naar de moderne betekenis: de papieren eigendomsoverdracht 
na de koopovereenkomst. Tegenwoordig vindt dat transport plaats door 'overschrijving' van 
de betreffende door een notaris opgemaakte akte in de openbare registers (bij het Kadaster). 
Vroeger werd de akte opgesteld en verleden voor Schepenen ('ter vierschare'), kreeg de nieuwe 
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eigenaar een fraaie nieuwe giftebrief op perkament, met daarbij uit handen van de oude 
eigenaar de oude giftebrieven voorzover nog aanwezig, en werd de operatie in afschrift vast
gelegd in het Gifteboek. Een enkele keer wordt er verwezen naar een niet noodzakelijk nota
riële koopovereenkomst met nadere bepalingen. Eigendomswisselingen door vererving of bij 
testament werden niet in het Gifteboek bijgehouden; dat levert nogal eens lastige sprongen 
in de tenaamstellingen van de eigendommen op. 

Gifteboek en giftebrief vermelden, altijd in die volgorde, minstens het volgende: datum 
van de transactie (in het begin vaak 'eodem die', dat is: dezelfde dag, vooral in mei), naam of 
namen van oude en nieuwe eigenaar(s), omschrijving van het object met zijn belendingen, 
conditiën van gebruik en servituten ofwel erfdienstbaarheden ( overpad, drop, mandeligheid 
van muren en dergelijke), renten op huis en erf rustende, en bepalingen omtrent de betaling 
van de verkoopprijs. Heel soms is er een verwijzing naar voorgaande giften, met de datum, 
maar meestal is de dienstdoende ambtenaar gemakzuchtig en rept hij slechts van 'de brieven 
daervan zijnde'. Vanaf ongeveer 1650, dus lang nadat molen het Wipken was verdwenen, 
wordt ook een protocolnummer vermeld. Dit verwijst naar het Stadsprotocol, een officieel in 
1622 ingevoerde perceelsgewijze legger, waarvan de boeken over de periode 1774-1811 bewaard 
zijn gebleven. Het protocolnummer vereenvoudigt de plaatsbepaling van de eigendommen 
aanzienlijk, want tot omstreeks 1650 heb je alleen houvast aan de in het Gifteboek genoemde, 
maar soms nogal slordig behandelde, belendingen. 

Foto met transcriptie van een gifte van 14 februari 1583 

op ten 14 feb. 83 

Corn. Lenertsz stierman geeft Corn. Pietersz 
molenaer gift ende eygendom van een huys ende erff 
staende ende gelegen by de Schiedamsche 
Poort binnen sdycx belegen van Jan de 
Wever aende zuytsyde / ende de huysinghe 
van Jan Gerritsz metselaer aende noortsyde 
streckende voorvande straet aff tot achter inde 
sloot / Ende dat met alsulcke vrydom als 
de selve vercooper tselve huys ende 
erffbeseten heeft / ende dat volgende 
d' oude gifte dye de vercooper den cooper op 
huyden inde vierschaere overgelevert 
heeft / mette laste van twee carolus guldens 
sjaers daer op staende daervan de coper op huyden 
de ?vercoop brieve van constitutie verleden 
heeft jegens de penningh sesthien te lossen ... 
[verder doorgehaald} 
[in marge wat moeilijk ontcijferbare bepalingen 
over de waarborg] 

Het Gifteboek is, in tegenstelling tot de vaak fraai gecalligrafeerde giftebrieven (voorzover 
hier en daar nog bewaard gebleven!), soms zeer moeilijk leesbaar, met allerlei doorhalingen 
en aanvullingen in de marge. Maar met enige oefening is er wel vrijwel altijd iets begrijpelijks 
van te maken. 
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Hoe is het Gifteboek toegankelijk gemaakt? Alle delen met bijna 60000 giften doornemen is na
tuurlijk ondoenlijk. Gelukkig hebben vroegere boekhouders en onderzoekers wat bruikbare, 
met beleid te hanteren, ingangen verschaft. 

Op protocolnummer: in de bewaard gebleven delen van het Stads protocol wordt verwezen naar 
de datum van het transport, over de periode 1774-1811 als onderdeel van de bijhouding, en 
daarnaast voor het voorgaande tijdperk in de vorm van datums in potlood aangetekend door 
onbekende personen (onderzoekers?) op onbekende tijdstippen. Er zijn ook twee kaartsyste
men aanwezig op protocolnummer voor verschillende oudere perioden, ook toen het pro
tocolnummer nog niet vermeld werd in het Gifteboek; deze kaartsystemen verwijzen in elk 
geval naar een datum, koper, verkoper en object, en soms, op wisselende wijze, naar deel en 
folio van het gifteboek. 

Op persoonsnaam: er is een kaartsysteem op persoonsnaam (verdeeld over verschillende peri
oden). De kaartjes verwijzen naar deel en folio van het Gifteboek. De maker of makers heeft/ 
hebben helaas niet de moeite genomen om ook even de datum en het eventuele protocolnum
mer op te schrijven, wat het gebruik een stuk vereenvoudigd zou hebben. 

Op straat of thema: in de collectie Handschriften van het GAR zijn nogal wat lijstjes te vinden 
van waarschijnlijk 19<-eeuwse onderzoekers, waarin (vroege) giften voor een bepaalde straat, 
plek of thema verzameld zijn, bijvoorbeeld de Schiedamse poort met daarbij molen het Wip
ken. Deze lijstjes vermelden het deel van het Gifteboek, folio en datum, niet het (pas later 
ingevoerde) protocolnummer. Een bijzonder geval is een onderzoek van archivaris Unger 
naar de eigendom van stoepen aan de westzijde van de Korte Hoogstraat: hij heeft niet alleen 
vrijwel alle relevante giften bij elkaar gezocht en getranscribeerd, maar ook een paar kaarten 
geconstrueerd waarin die giften, ook op basis van de belendingen, in de ruimte zijn geordend! 
Goed bruikbaar, en ook een inspirerend voorbeeld voor de eigen onderzoekingen. 

Potloodnummering: een onderzoeker of archivaris heeft ooit in een helder ogenblik de giften in 
potlood genummerd, doorlopend. Er zijn daarbij wel eens een paar bladzijden overgeslagen, 
of een enkele gifte heeft twee volgnummers gekregen, maar dat systeem is toch erg praktisch 
gebleken: compact, eenduidig, en vrijwel altijd in tijd volgorde! Van die volgnummers is bij 
mijn weten echter nooit gebruik gemaakt voor de indexering, tot mijn eigen onderzoekingen. 

Er is geen ontsluiting via de kaart. Helaas is er in het Gemeentearchief geen kaart te vinden 
waar de protocolnummers op staan, zoals de kadastrale perceelnummers op een kadastrale 
kaart. Zou zo'n kaart voor 1811 nooit gemaakt zijn, en zo nee, waarom hebben latere onderzoe
kers of archivarissen wel jaren werk besteed aan het maken van kaartsystemen zonder iets in 
kaart te brengen (behoudens een enkele uitzondering)? Het is onbegrijpelijk voor iemand die, 
als landmeter, is opgevoed met het zeer doorwrochte eigendomsregistratiesysteem van het 
Kadaster: een volmaakte eenheid van kaarten ( met perceelnummers) en registers (dienaar die 
perceelnummers verwijzen). Maar wellicht komt zo'n kaart er ooit in de toekomst, want hij 
blijkt in verschillende graden van scherpte goed te (re)construeren. 

Het project '400 Jaar buren rond het Schielandshuis' was voor dit alles een mooie proeftuin. 

Alle giften zijn opgespoord (zo'n 650 in totaal!), uitgetrokken, soms gestranscribeerd en, 
meestal in de tijd terugwerkend, gelokaliseerd in het kadastrale minuutplan van 1832 (dat 
zeer veel 16de_eeuwse elementen blijkt te bevatten). Het was een zeer bewerkelijk proces, dat 
leidde tot een Protocolkaart met daarop de locatie van de verschillende protocolnummers, en 
burentabellen, waarin per protocolnummer alle relevante giften doorgaand zijn samengevat. 
Daarbij bleken nogal wat tegenspraken in de bronnen: belendingen die niet meer kloppen ( de 
buurman heeft het perceel al lang geleden verkocht of is al een tijdje dood) of zelfs noord en 
zuid verwisseld. 
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1345A 

Fragment van een Burentabel 

protnr giftenr datum verkoper koper 

654 

654 3371 1-7-1567 

654 3713 27-1-1571 

654 3944 18-8-1574 

654 4808 20-10-1580 

654 4840 11-1-1581 

654 4944 20-4-1581 

654 5176 14-2-1583 Cornelis Lenertsz Cornelis Pietersz, 
stierman molenaer 

654 6512 30-8-1590 

654 9575 19-4-1606 

654 9686 3-11-1606 

654 9687 3-11-1606 

G~-,. 9895 ::10- 1.:2-1.607 Di rck D~n iel s Pieter &Job 
molenaer, als Cornelisz, 
man & voocht van Baertgen& 
Lysbet Harpers, lest Maertgen 
wed. van Cornel is Cornelisdr. 
Pietersz, molenaer 

654 9906 4-2-1608 erfg. Cornelis Abraham Pietersz. 
Pietersz. molenaer hacker 

654 10824 23-6-1611 
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1350H 

Voorbeeld van een proto
colkaart (fragment rond 
protocolnummer 654) 

object noemende genoemde eigenaar of 
belending anderszins 

655 Cornelis Lenertsz 
stierman 

653 Cornelis Leendertsz. 

655 Cornelis Lenerts 

655 Cornelis Lenaertsz 

653 Cornelis Lenertsz de 
Lange 

655 Cornelis Lenaerts 

huys & erffby de 
schiedamsche 
poort binnens-
dycx 

653 Cornelis Pietersz. 
moolenaer 

655 Pieter Cornelisz 
cumsocys 

655 Dirck Danielsz 
molenaer 

655 Dirck Danielsz. 
molenaer 

3/8 van een huis 
& erve .. . , op de 
hoochstraet bij 
de schiedamse 
poort 

hu ijs & erve bij 
de schiedamse 
poort 

655 Abraham Pietersz. 
[van Straelen] 
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Dit fragment uit de Burentabel laat, voor de periode 1567-1611, alle gevonden giften zien waar
in het perceel met het (pas later ingevoerde!) protocolnummer 654 wordt genoemd. Dat kan 
bij de overdracht van het object zelf (kolommen verkoper, koper en object), of bij de overdracht 
van belendende objecten (noemende belending). In het laatste geval wordt namelijk vrijwel altijd 
de buurman of buurvrouw genoemd (genoemde eigenaar of anderszins). Een tabel als deze geeft 
een goed beeld van de leemten en tegenspraken in de beschrijving van de eigendomsontwik
keling, zowel in de bronnen als door lees- en interpretatiefouten. Hij is dan ook niet in één 
keer, maar door moeizaam en langdurig uitproberen en bijwerken tot stand gekomen, zeker 
voor de periode dat er nog geen protocolnummers in gebruik waren en welhaast alle Rotter
dammers Cornelis Cornelisz leken te heten. 

Mede op basis van deze burentabel is een lijstje gemaakt van alle giften die relevant zijn voor 
de molen en voor het woonhuis van de molenaar op de Hoogstraat. Van al deze giften zijn er 
nu transcripties (met foto's van het origineel), voor de verkrijgbaarheid (en bronvermelding) 
daarvan zie het eind van dit artikel. 

Giften van molen, huis en tuinen, periode 1567-1623 

gifte datum verkoper koper object 
3371 1-7-1567 wed.Jacob DuynJacobsz Jacob Egbertsz thuyn & erff int westeynde binnen 

sdycx 

3944 18-8-1574 Jacob Egbertsz Job Daemsz voerman thuyn & erffby de schiedamsche 
poort 

4478 22-5-1578 Cornelis Maertensz. Ingetgen Eewoutsdr, wed. erff, gelegen bij de Schiedamse 
Govert Pietersz Duboys, poort 
mitsgaders Lenen Lenertsz 

4808 20-10-1580 erfgen. Adriaen Pietersz, Jan Gerritsz metselaer erffby de schiedamsche poort 
schoemaecker benedensdycx 

4944 20-4-1581 Jan Gerri tsz metselaer Cornelis Cornelisz (Jutte] huys & erff opt westeynde by de 
schiedamse poorte 

5176 14-2-1583 Cornelis Lenertsz stierman Cornelis Pietersz, molenaer huys & erffby de schiedamsche 
poort binnensdycx 

6512 30-9-1590 Jan Adriaensz. lij new ever Ysaac Lenertsz. de Meijer huijs ende erffve bij de 
schiedamsepoort binnensdijcx 

6872 26-2-1592 ClaesJaspersz voerman Cornelis Pietersz molenaer tuyn & erffve in het westvierendeel 
getrout hebbende de weduwe binnensdijcx 
vanJobDaemsz 

7029 16-12-1592 Cornelis Adriaensz getrout Lenert Ockersz huijs & erffbij de schiedamsepoort 
hebbende Neeltgen binnensdycx 
Adriaensdr 

7964 20-1-1596 voocht vijer onmondige Pieter Cornelisz broeder 4 /5 van de helft van 
kinderen van Cornelis vande selve kinderen en mede corenwintmolen ... bewesten de 
Pietersz molenaer voocht schiedamsepoert 

8605 24-4-1599 kinderen van mr Willem CornelisJansz. de laRive ledich erffbij de schiedamsepoort 
Adriaensz van Goederede en 
Grietje Goverts du Bois 

8694 12-5-1600 kinderen Willem Adriaensz CornelisJansz. de la Rive tuijn met een tuijnhuijs & erffbij 
van Goederede de schiedamsepoort 

9040 14-3-1603 erfgen. Cornelis Pietersz Lijsbeth Harpersdr. weduwe achtste paert in de 
molenaer Cornelis Pietersz coornwintmolen ... twipgen 

9405 2-5-1605 Pieter Cornelisz molenaer, Pieter Huygensz. Rusch erffve bij de schiedamsepoort 
Job Cornelisz, Baertgen en 
Maritgen Cornelisdrn 
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gifte datum verkoper koper object 

9676 13-10-1606 Dirck Danielsz molenaer als Andries Dircxz mede helft vande coornwintmolen 
man & voocht van Lysbeth molenaer vande Briele bewesten de schiedamse poort 
Harpers 

9686 3-11-1606 BORGSTELLING: huis & erve westvierendeel op de 
Mees Maertensz de Haes hoogstraet binnensdycx 

9687 3-11-1606 Cornelis Cornelisz.Jutte Mees Maertensz. de Haes huijs & erve int westvierendeel 
binnensdijcx 

9895 20-12-1607 Dirck Daniels molenaer, als Pieter &Job Cornelisz, 3/ 8 van een huis & erve ... , op de 
man & voocht van Lysbet Baertgen & Maertgen hoochstraet bij de schiedamse 
Harpers, lest wed. van Cornelisdr poort 
Cornelis Pietersz, molenaer 

9904 19-1-1608 Pieter Cornelisz molenaer Dirck Andriesz van den de helft van de coornwintmolen 
Brielle genaemt het Wi pgen 

9906 24-2-1608 erfg. Cornelis Pietersz. Abraham Pietersz. [van huijs & erve bij de schiedamse 
molenaer S trael en] backer poort 

9988 6-6-1608 Dirck Andriesz molenaer, Dirck Danielsz molenaer gerechte helft van seeckere 
kinderen wijlen Andries coornwintmolen 
Dircxs medemolenaer & 
Annitge Pietersdr, wed. 
Andries Dirxcs 

10167 10-4-1609 Dirck Andriessoon Dirck Danielsoon mede d'eene helft van een cooren wint 
moolenaer moolenaer moolen int westvierendeel .. . 

11567 7-6-1613 Dirck Danielsz molenaer Dirck Andriesz coornwintmolen genaemt het 
medemolenaer Wipken ... op de Stede toorn 

13353 20-7-1620 Dirck Andries2 molenaer Daniel Vlaspoel van de helfte van seeckere 
Dixmuijden Corenwintmolen ... genaemt het 

oudeWipgen 

13902 1-9-1623 Daniel Vlas poel molenaer van Dirck Andriesz mede seeckere helft in een coorenwint-
Dixmuijden molenaer molen ... genaemt het oude wipgen 

3. Molen het Wipken 
De eigendomsgeschiedenis van molen het Wipken blijkt niet erg ingewikkeld. Het is vooral 
een voortdurend heen en weer schuiven van de helft van de eigendom. De molen wordt in het 
Gifteboek het eerst vermeld in 1596 (gifte 7964), nog zonder naam. De halve eigendom van de 
molen gaat dan naar de vier kinderen en zwager van Cornelis Pietersz, wiens vrouw Willem
genJoppedochter overleden is. De andere helft is van Cornelis Pietersz zelf. De volledige tekst 
van de gifte luidt: 

Bodem die [ zo januari 1596] 

Cornelis Jobszn bleiker als oem ende geordineerde voecht van vijer onmondighe kinderen van Cornelis 
Pietersz molenaer & Willem gen Joppedr sa. ge. met consent van de heeren magistraeten & weesmeesters 
deser stede alhier gebleken / gheeft Pieter Cornelisz broeder vande selve kinderen & mede voecht vandien 
ghifte & eijgendom van vier vijjfde parten als hem zelfs een gelijk vijjfde part toecomende vande eene 
helftvande corenwintmolen met de gereetschap & toebehoren vandien mitgaders paert &wagen / daerajf 
de andere helft Comr::lis Pictcrsz molenaer heurluder vader toekomt / staende bewesten de schiedamse
poert alhier zulcx die rijt & zeijlt / & gebruijckt wert, vrij ende niet opstaende dan die ene helft vande ge
rechticheit van de wint deser stede competerende die de voersz Pieter Cornelisz tot zijne laste neemt. Alles 
sonder fraude. 

In 1603 (gifte 9040) blijkt Cornelis Pietersz overleden te zijn. Hij was opnieuw getrouwd met 
Lysbet Harpersdochter. Zij bezit 3/8 van de molen en krijgt daar van de kinderen uit Cornelis' 
vorige huwelijk nog 1/ 8 bij. De molen heeft nu een naam: t'wipgen. 

In 1606 (gifte 9676) heeft Lysbet Harpersdochter een nieuwe echtgenoot: Dirck Danielsz, 
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molenaer. Deze draagt namens haar ('als man & voocht') de halve eigendom van de molen 
'met aencleven van dien' over aan Andries Dircxsz, 'mede molenaer van de briele'. 

In 1608 (gifte 9904) verkrijgt Andries Dircxs van Pieter Cornelisz de oudste zoon van Corne
lis Pietersz (voor zichzelf of ook namens zijn broer en twee zusters? dat is niet aangegeven) de 
andere helft van de eigendom. Hij is dan volledig eigenaar. 

In hetzelfde jaar 1608, nog geen vijf maanden later (gifte 9988), blijkt Andries Dircxsz 
overleden en transporteren de erfgenamen de halve eigendom van de molen met toebehoren 
aan Dirck Danielsz, al bekend van gifte 9676. In de akte wordt ook, met een datum, naar die 
eerdere gifte verwezen. 

In 1609 (gifte 10167) krijgt Dirck Danielsz ook de andere helft van de molen 'soo deselve rijt 
ende seijlt' uit handen van Dirck Andriessoon. 

In 1613 (gifte 11567) worden de rollen omgekeerd: 'Dirck Danielsz molenaer / geeft Dirck 
Andriesz medemolenaer gifte & eygendom van een coornwintmolen ghenaemt het Wipken 
/ staende aende westsyde vande schiedamsepoort op de Stede toorn met alle gereetschap & 

toebehoren soo die rijt & seijlt'. 
In 1620 (gifte 13353) doet Dirck Andriesz de halve molen over aan Daniel Vlas poel van Dix

muiden. De wereld is ondertussen flink veranderd: de molen heet nu het 'oude wipgen', de 
Schiedamsepoort is (in 1613) gesloopt, waarschijnlijk met de aansluitende stadsmuur, onder 
demping van de oude vest en na de bouw van een nieuwe stadspoort ('delffshavensepoort') in 
westelijke richting. De molen blijkt nu ook als woning te dienen: 

denxxen]uly 1620 

DirckAndriesz molenaer / geeft Daniel Vlaspoel van Dixmuijden / mede molenaer / gifte ende eijgendom 
vande helpe van seeckere Corenwintmolen / staende opde Stads toorn / aen off op de Stads Walle tusschen 
de oude schiedamsepoort / ende de delffshavensepoort genaemt het oude Wip gen, ende dat mette gerechte 
helfte vande gereetschappe daertoe dienende / ende sulcx den cooper d'selve alreede mede is gebru{jckende 
/ behalve dat de vercooper / alles aen hem behoudende is, de woonplaetse soo onder als ter sijden des toorns 
gemaeckt / daer aen dese cooper part noch deel sal hebben / & moet den vercooper alles tot sijnen laste 
houden ende betaelen de schattinge ofte verpondinge op d'selve molen staende, wesende jaerlicx seven 
guldens / ?min twee stuivers / & vorders mede bedongen ende geconditioneert dat de vercooper niet vermo
gen sal buij·ten de tijt van vier jaren eerstcomende een anderen molen binnen deser Stadt off de Jurisdictie 
vandien te timmeren off te doen timmeren / sonder consent ofte believen van desen cooper / ende voorts 
sulcx hij. deselve molen gebruijckt & beseten heeft / vrij· sonder eenige belastinge / Stellende den voorsz 
vercooper in desen tot waerborghe / de wederhelfte vande voorsz Corenwintmolen / daervan hier vooren 
gifte gegeven wertvan de eene helfte / ende voorts sijn persoon & alle sij·ne andere goederen geen uijtgeseijt 
/ bekennende hij. comparant vande coope & overdrachte deses te sijn voldaen ende betaelt met de somme 
van drye hondert guldens in gelde / bij. hem ontfangen / & daerenboven noch met een custingbrieff van ses
hondert &vijftich guldens te betaelen metvijff & tseventich ponden vlaems / daervan op huijden verleden 
/ Alles sonderfraude. 

Tenslotte, in 1623 (gifte 13902) gaat de halve molen van Daniel Vlas poel weer terug naar Dirck 
Andriesz, die nu weer volledig eigenaar wordt. Lang zal 'het oude wipgen' er wel niet meer 
gestaan hebben, want de muurtoren waar de molen op stond is op de kaart van Van Bereken
rode uit 1626 leeg. En in 1636 werd op die plek een nieuwe straat gerooid, aan de noordkant 
van de beestemarkt die eerder op de gedempte stadsgracht was aangelegd. 

4. Huis en e,f van de molenaar 
Gaat het bij molen het Wipken eigenlijk steeds om hetzelfde object waarvan de eigendom 
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voortdurend (ook om redenen van kapitaalbeheer?) wisselt, bij de woning van molenaar Cor
nelis Pietersz treden ook ruimtelijke veranderingen op. Het perceel waar hij met zijn familie 
woont dijt door aankoop van een belendende tuin uit en krimpt later door verkopen weer in. 
Vergelijkbare processen treden op bij de buren. 

Een probleem bij het in kaart brengen van de ruimtelijke en eigendomsveranderingen is, 
dat er geen perceelskaart van rond 1600 bestaat. Alles moet vooral op basis van soms niet altijd 
even heldere omschrijvingen in het Gifteboek worden gereconstrueerd, en wel zodanig dat 
het steeds een goed functionerende wereld oplevert, met logische verbanden naar het verle
den en het toekomende ('in ' t verleden is het heden, in het nu wat komen zal'). Gelukkig is er 
een goede ondergrond om deze ruimtelijk-temporele puzzel op uit te leggen: het kadastrale 
minuutplan van omstreeks 1832. Het blijkt namelijk, dat veel perceelsgrenzen tussen zeg 1550 

en 1832 of nog veel later (1940) onveranderd zijn gebleven. Rond het huis van de molenaar op 
de Korte Hoogstraat, vlak bij de oude Schiedamsche Poort, was dit zeker het geval. De enige 
ingrijpende wijziging was het toevoegen in 1636 van een strook bebouwing aan de zuidzijde 
van het blok, mogelijk geworden door de sloping van de stadsmuur en demping van de bin
nenvestsloot. Pas het bombardement van 1940 en de daarop volgende onteigening vaagden 
alle oude grenzen weg. 

Aan de hand van de giften bij de (pas later, rond 1650, ingevoerde) protocolnummers 564, 

565 en 566, heb ik een reeks kaarten geconstrueerd die laten zien hoe de eigendom van mole
naar Cornelisz Pietersz zich van 1583 tot 1608 ontwikkelde, met nog een viertal situaties die 
daaraan voorafgingen. Elke kaart wordt heel kort toegelicht, maar de volledige teksten van 
de giften zijn in transcriptie en als foto beschikbaar. Cornelis Pietersz kocht zijn huis en erve 
in 1583, lang voor de eerste vermelding uit 1596 van molen het Wipken in het gifteboek. Of de 
molen er toen al stond weten we helaas niet. 

Nu, in 2007, is het moeilijk voor te stellen hoe de wereld er toen uit zag. Op onderstaande 
foto bevond de molen zich midden in de straat links, aan de voet van de Schielandtoren. De 
bebouwing van de Korte Hoogstraat (met de rooilijn een paar meter naar voren) begon on
geveer achter de rechter meneer in oranje jas. Het huis van molenaar Cornelis Pietersz stond 
achter de brievenbus en de bulldozer. Zoals in Rotterdam gebruikelijk ligt de straat weer eens 
open, maar een vergunning van Schieland om in deze voormalige hoogwaterkering te graven 
zal nu wel niet meer vereist zijn. 

Rotterdam (foto auteur april 2007) 
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Eigendomsontwikkeling in kaart 
Dit is een reeks kaarten die tonen hoe de eigendom van en rond molenaar Cornelis Pietersz' 
huis zich ontwikkeld heeft. Als ruimtelijk kader is het minuutplan van 1832 en de huidige 
bebouwing gebruikt. Bij elke wij ziging is aangegeven, wat volgens de betreffende gifte de 
(soms verouderde!) belendingen waren. In het begin strekte de eigendom zich vaak nog uit tot 
de as van de straat, maar dat hield toen vooral een onderhoudsplicht in. Later lijkt dit systeem 
afgeschaft te zijn en werd de erfgrens steeds de straat. De meest zuidelijke bebouwingsstrook 
van het minuutplan is er pas na 1636 bij gekomen, met aanpassing van de verkaveling. Bedenk 
wel, dat de huizen op de dijk zo'n 2,50 meter hoger stonden dan de erven en tuinen erachter! 
Het hoogteverschil is overigens nu nog goed te zien. 

Gif te 3944, 18 augustus 157 4 

Jacob Egbertsz draagt een erf en tuin, strek
kende tot aan de sloot van Bolgersteyn, over 
aan Job Daemsz, voerman. De transportakte 
is nogal moeizaam geformuleerd en zeer 
slecht geschreven, maar het komt er op neer 
dat het nog ledige erf aan de straat maar 
half aan Job toekomt en de rest aan de we
duwe van Pieter Govertsz du Bois, Ingetgen 
Eewoutsdochter. 

Gifte 4478, 22 mei 1578 

Deze kaart toont de eigendomssituatie 
kort na een transport van het ledig erf aan 
de (Korte) Hoogstraat, waarbij Ingetgen 
Eewoutsdochter en Lenen Lenertsz ieder 
voor de helft rechthebbende worden. Als 
belending west wordt daarbij de tuin van 
Jacob Egbertsz genoemd, maar deze had het 
perceel al eerder aan Job Daemsz overgedra
gen. 

Gifte 4808, 20 oktober 1580 

De erfgenamen van Adriaen Pietersz, schoen
maker, verkopen een (ledig) erf aan Jan Ger
ritsz, metselaar. De tuin erachter zou volgens 
de gifte van Lenen Lenertsz moeten zijn, 
maar daar is geen stuk van te vinden en het 
is gezien een gifte van twaalf jaar later (gifte 
6872) ook zeer onwaarschijnlijk. Mogelijk 
was hij slechts huurder. 
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Gifte 4944, 20 april 1581 

Jan Gerritsz verkoopt zijn een paar maanden 
ervoor verworven erf, nu met een mogelijk 
zelf getimmerd huis erop, aan Cornelis Cor
nelisz, met de bepaling dat wanneer noorde
lijke buurman Lenaert Lenaertsz in de nieu
we muur wil timmeren, ankeren en balken, 
hij daarvoor naar rato moet betalen. Ook nu 
wordt Lenaert Lenaertsz als belending west 
vermeld. 

Gifte 5176, 14 februari 1583 

Cornelis Pietersz, molenaar, koopt van Cor
nelis Lenertsz, stierman een huis en erf, 
strekkende voor van de straat tot achter in de 
sloot. Als belending aan de noordzijde wordt 
Jan Gerritsz genoemd, maar deze had zijn 
erf, met huis, al bijna twee jaar eerder aan 
Cornelis Cornelisz overgedaan. De gegevens 
over de zuidelijke buurman zijn echter cor
rect. 

Gifte 6872, 26 februari 1592 

Molenaar Cornelis Pietersz breidt zijn eigen
dom flink uit met een tuin, uit handen van 
de nieuwe echtgenoot van de weduwe van 
Job Daemsz, bekend van gifte 3944. Daarbij 
hoort ook een half part in het nog onbebouw
de erf aan de Hoogstraat. Lenert Lenertsz 
wordt hier in het geheel niet genoemd, dus 
eerdere vermeldingen zijn misschien een 
misverstand. 

Gifte 8605, 24 april 1599 
Het nog steeds ledige erf waarvan Cornelis 
Pietersz half eigenaar was, wordt door de 
rechthebbenden in zijn geheel verkocht aan 
Cornelis Jansz de la Rive, met de bepaling 
dat aan de noordzijde van het perceel een 
steeg of overtimmerb1re g1ng moet blijven 
voor de ontsluiting van de (dieper gelegen!) 
tuinen van Mr. Willem van Goedereede en 
Cornelis de molenaar. 
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Gifte 9405, 2 mei 1605 

De vier kinderen van de inmiddels overleden 
Cornelis Pietersz, molenaar, dragen een stuk 
tuin over aan Pieter Huygensz Rusch, die 
eerder (via vererving?) eigenaar is geworden 
van het (nieuwe) huis ervoor. Het stuk tuin 
ten zuiden ervan blijft van hun stiefmoeder, 
en zij behoudt daarbij een recht op uitpad 
(vier voeten breed) over het erf van Pieter 
Huygensz. 

Gifte 9575, 19 april 1606 
De weduwe van Cornelis Pietersz, hertrouwd 
met molenaar Dirck Danielsz, verkoopt haar 
stuk van de in 1592 verworven tuin ook aan 
Pieter Huygensz Rusch. Die heeft daarmee 
een grote lap grond gekregen, waar tot 1940 

merkwaardig weinig in zal veranderen! Het 
recht van overpad wordt, als zijnde overbo
dig geworden, opgeheven. 

Gifte 9895, 20 december 1607 

Lysbet Harpersdochter, eerder weduwe van 
Cornelis Pietersz, overlijdt. Haar tweede 
echtgenoot, Dirck Danielsz, draagt de vier 
kinderen uit het eerste huwelijk, Pieter, Job, 
Baertgen en Maertgen, hun erfdeel over, 
'met alsulcke vrydommen & servituten als de 
voorsz Cornelis Pietersz molenaer sa. tvoorsz 
huys & erve in syn leven gebruickt & beseten 
heeft.' 

Gifte 9906, 4 februari 1608 

Pieter Cornelisz verkoopt mede namens zijn 
broer en zusters het ouderlijk huis en erf aan 
Abraham Pietersz (van Straelen), bakker. Er 
zijn bepalingen over het onderhoud van de 
heining met Pieter Huygensz aan de noord
zijde, en Pieter en Job Corndi5z stellen ab 

waarborg hun eigendom in molens bij de 
Raemstraet respectievelijk de Bogertstraet. 
'Alles sonder fraude'! 
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Wilt u meer lezen? Andere publicaties van René van der Schans zijn: 
• 'Een huis nabij het Schielandshuis', in: Rotterdams jaarboekje 2006, pag. 139-159; 

• 400 jaren rond het Schielandshuis, Bennekom 2007. 
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5. Hoe het verder ging 
Molen het Wipken zal kort na 1623 verdwenen zijn. Misschien hebben de resten van de 
muurtoren nog even boven het terrein uitgestoken, maar in 1636 werd op deze plek een 
nieuwe straat gerooid aan de noordzijde van de kort daarvoor ingestelde Beestemarkt. Bij de 
bouw van het Schielandshuis in 1662, midden op de Beestemarkt, werd deze straat Magere 
Varkensteeg, veel later Boijmansstraat en tegenwoordig, iets naar het noorden toe verbreed, 
Bulgersteyn. In 1963 stuitte men bij graafwerk voor de waterleiding op de uit de herinnering 
verdwenen muurtoren. Deze was halfcirkelvormig, met een doorsnede van 3,50 meter. Een 
volledige opgraving heeft toen niet plaatsgevonden, en we mogen hopen dat de resten later 
niet gesloopt zijn, zoals helaas met de fundamenten van de Schiedamse Poort en andere 
muurresten gebeurd is. 

Aan vorm en grootte van het perceel waar molenaar Cornelis Pietersz woonde is tot 1940 wei
nig veranderd. Er zijn uit de negentiende eeuw wat bouwtekeningen van bewaard gebleven, 
onder andere een uit 1880 van een verbouwing tot foto-atelier. Begin twintigste eeuw werd er 
gezien oude foto's nieuw gebouwd, maar de bouwtekeningen daarvan zijn in 1940 verbrand, 
net als alle huizen uit dit blok. Het Gemeentearchief, toen buiten het centrum gelegen, bleef 
gelukkig gespaard. Anders was de hier beschreven reconstructie van een klein stukje Rotter
dam niet mogelijk geweest. 

De resten van de muurtoren, en een impressie van 
de plek van molen het Wipken, met de Doesburger 
molen uit Ede als stand-in. 

Bronnen en literatuur 
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Het hier beschreven onderzoek maakte deel uit van het project '400 jaar buren rond 
h e t Schidandshuis'. De resultaten daarvan zijn begin 2007 g epubliceerd als vol

ledig in kleur uitgevoerd boekje van 52 pagina's met zeer rijk gevulde dvd, door 
sponsoring van buurman Robeco zeer voordelig verkrijgbaar in de winkel van het 
Schielandshuis te Rotterdam. De zorgvuldig gecontroleerde en zonodig verbeterde 
en aangevulde bronnen en andere gegevens bij dit nieuwe artikel zijn gebundeld in 
een van hyperlinks voorziene pdf-versie op CD, die u gebundeld met het eerder ge
noemde boekje met dvd voor zeven euro (inclusief porto) kunt bestellen bij de auteur: 

r.vanderschans@hccnet.nl. 
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wegwys 
www.altijdstrijdvaardig.nl 

Anton Gerrit Musquetier is in januari 1969 begonnen met zijn genealogie te onderzoeken en 
bezoekt dus al 38 jaar de archieven in Nederland, zowel voor genealogisch als voor historisch 
onderzoek. 

Ook bezoekt hij twee dagen in de week het Rijksarchief van Friesland (Tresoar) in Leeuwar
den. 

Sinds het jaar 2000 is hij bezig met het Provinciaal Bestuurlijk archief van Friesland 1813-1924 

te indexeren. 
Omdat dit een niet toegankelijk archief is, noteert hij daarom alle vondsten (met een korte 

beschrijving/onderwerp) op zijn site www.altijdstrijdvaardig.nl. In dit archief is iedereen 
vermeld die wat met de provincie Friesland te doen heeft gehad. Dat zijn niet alleen Friezen, 
maar kunnen ook personen zijn uit de rest van Nederland, Belgie, Duitsland, Rusland, Noor
wegen, Amerika of één van de andere vele andere landen. 

Wat zit er zoal in dit archief? Dat kan zijn: een enkele aantekening, het aanvragen van een 
vergunning, handgeschreven brieven met handtekeningen en volledige belastingdossiers/ 
dwangbevelen, dossiers van procesverbalen, lijsten met alle inwoners van een dorp, verklarin
gen van geneesheren als er weer eens een besmettelijke ziekte was geconstateerd, lijsten van 
personen die met een paspoort Nederland verlaten in de jaren 1914-1918, dossiers over gezon
ken schepen soms met hele inventarislijsten erbij. Verder komen er veel schippers, bedelaars, 
veldwachters, soldaten en schoolonderwijzers met naam erin voor. 

Het resultaat van zijn onderzoek is te vinden op zijn website, maar hij maakt ook regelma
tig updates. Als u zich heeft ingeschreven bij http://groups.yahoo.com/group/schippersen
veldwachters-nederland, dan krijgt u automatisch van hem een mailtje, wanneer er weer een 
nieuwe update is, zodat u niets hoeft te missen. 
Is er een document waarvan u een kopie wil hebben? Dan wil hij die tegen kostprijs wel ver
zorgen, zie daarvoor de linkerkolom van zijn website en mail hem dan via 

musquetier@home.nl. 
Bent u geïnteresseerd in soldaten bekijk dan ook eens de soldatensite van Rian Dirksen: 

http://soldaten-genealogie.nl/ 
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Voorbeeld uit het Friese Provinciaal Bestuurlijk 
Archief ( collectie Tresoar te Leeuwarden) 
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De Heerlijkheidsmolen van Ridderkerk 1429-1930 

DOOR A.B. MALIEPAARD 

Vijf eeuwen lang stond aan de Molendijk op de zelfde plaats, in de polder Oud-Reijerwaard, 
een korenmolen. Tot 1798 was deze molen eigendom van de ambachtsheer en tot de afbraak in 
1930 in particuliere handen. 

Wanneer de eerste molen precies is gebouwd, is niet met zekerheid te zeggen. Wel is het 
waarschijnlijk dat dit voor 1429 is geweest, want op 3 juni van dat jaar, als Roeland van Wt
kercke het ambacht Riederwaert in leen ontvangt van Philips van Bourgondië met de daarbij 
horende rechten, zoals tienden, volgelrij, visserij, de lenen, de veren, bieraccijns enz., is daar 
expliciet het windrecht bij vermeld. ' Op 11 juni 1453 is er een vermelding van de korenmolen. 
Op die dag is er de aanbesteding door Dijkgraaf en gezworenen met de waarsman van het 
oude land van Riederwaert, voor het maken van een sluis bij de molen. Het werk wordt aan
genomen door Aart Meeus. 2 Uit een regest van 5 februari 1499 blijkt dat de korenmolen lange 
tijd vervallen is geweest. Walraven Heer van Brederode geeft de dijkgraaf en rentmeester van 
het ambacht Riederwaert het recht deze molen op eigen kosten te herbouwen.3 

Schout en heemraden van Heinenoord verklaren op 30 augustus 1568 voor Jacob Jansz. 
dat hij van rentmeester Frederik Ottensz. de molen van Riederwaert heeft gehuurd voor tien 
ponden voor de tijd van één jaar.• In 1586 was de opbrengst van de molen blijkbaar niet meer 
voldoende want er wordt via een publicatie melding gedaan van een verhoging van het maal
loon van de windmolen in Ridderkerk. Deze publicatie wordt gedaan na de predikatie in de 
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NationaalArchiefDen Haag, 4 VTH inv.nr. 1889, kaart Ridderkerk e.o., ca.1540 (rechts van 'Ryerkerck', 
in de cirkel, de beschreven molen). Met dank aan K. Brinkman te Heeijansdam. 

Gens Nostra 62 (2007) 585 



kerk van Ridderkerk in aanwezigheid van Emont van Jonckholt, rentmeester, Fop van Driel 
Claesz., schout, Cornelis Willems Jongkint, Leendert Willems en Bastiaen Bastiaensz., heem
raden en Adriaen Gooris molenaar en vele anderen zo inwoners als naburen.5 De korenmolens 
van Ridderkerk en van IJsselmonde waren in 1592 in bezit van de zelfde Ambachtsheer, name
lijk Johan de Merode. Deze geeft een verordening uit dat de molenaars van de korenmolens 
aan de Oostendam en IJsselmonde rekening moeten houden met wagens die langs de molens 
rijden. Door de ligging, net binnen de dijk, kan dat gevaar opleveren. Wanneer de molenaars 
aangeroepen worden, moeten zij de molen stilhouden tot de wagen gepasseerd is, dit op een 
boete van drie ponden ' telke reise' (iedere keer).6 In 1595 is er dan ook een vermelding dat de 
molenaar van Oud-Reijerwaard de boete van drie ponden moet betalen omdat hij zijn molen 
niet heeft stil gezet.7 

De nieuwe Korenmolen 1721-1930 

Dat er in 1721 een nieuwe molen kwam heeft zeker te maken met de nieuwe eigenaar en 
ambachtsheer Cornelis Groeninx. De eerste steen hiervan werd gelegd op 11 juli 1721. Deze 
gedenksteen is bewaard gebleven en ligt nu bij het Huis ten Donk - nu nog steeds het woon
huis van de ambachtsheer - met de volgende tekst: 'Otto Groeninx: Soon van de Heer van 
Ridderkerk heeft de eerste steen gelegt op de xi july MDCCXXI'. De eerste steenlegger Otto 
Groeninx, de latere ambachtsheer Otto Groeninx van Zoelen, deed deze handeling op 16-ja
rige leeftijd. Na het maken van de nieuwe molen was er nog voor 213 gulden aan steen en kalk 
over. Dit werd door schout Hendrik Celosse voor de Kerk van Ridderkerk aangekocht. 8 

Dwangmolen 
De korenmolen was tot 1798 een zogenaamde dwangmolen. Dat houdt in dat alle inwoners van 
Ridderkerk verplicht waren bij deze molen hun graan te laten malen. Dat gaf door de jaren 
heen toch wel problemen. Onder andere een vonnis van het Hof van Holland, in het geschil 
tussen enerzijds de heer Anthonis van Brederode, als voogd over zijn dochter Jonkvrouw 
Française van Brederode ambachtsvrouwe van Ridderkerk en anderzijds Adriaen Claes en 
consorten buurlieden te Ridderkerk, inzake het zogenaamd dwanggemaal van de korenmo
len van de ambachtsvrouw. 9 Doordat de molen aan de oostelijke zijde van Ridderkerk stond, 
ging dit in de loop der jaren regelmatig mis, omdat het veelal eenvoudiger was elders het meel 
te laten malen. 
De nieuwe ambachtsheer van Ridderkerk Cornelis Groeninx ging in 1723 de touwtjes strakker 
aanhalen en liet een proclamatie uitgaan aan de inwoners van Ridderkerk. Waarin hij stelde 
dat ondanks 'minnelijke aanzeggingen en verboden' toch hun graan elders buiten de juris
dictie van Ridderkerk laten malen. Op straffe van een grote boete moest dit afgelopen zijn. 

Onpraktische ligging 
In 1751 deed Otto Groeninx van Zoelen een verzoek aan de gecommitteerde raden van de Sta
ten van Holland 01n een collecteur van de irnposc op het gemaal te mogen aanstellen. Een col
lecteur, die in de buurt van de korenmolen zou moeten wonen. Voor de inwoners was de oude 
situatie erg lastig. Want voordat er werd gemalen moest de klant een bewijs aan de molenaar 
overleggen, dat hij ook impost ofwel belasting aan de collecteur had betaald. De opbrengst 
van deze belasting was voor de algemene middelen. Het zou simpel zijn als de collecteur bij 
de molen woonde maar dat was niet altijd zo. In 1751 woonde de collecteur midden op het 
Dorp van Ridderkerk. Voor de bewoners van Ridderkerk, zeker met een mindere welstand, 
was dit een groot probleem. 

Dit betrof zeker ook de inwoners die in Bolnes, Slikkerveer en langs de dijk woonden en 
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geen paard en wagen hadden. Deze inwoners gingen met hun schuitje met graan via de Maas 
en Noord naar de korenmolen. En waren vervolgens een uur kwijt met heen en weer lopen 
naar het dorp voor het bewijs van de collecteur. 

Bewoners van de ook tot Ridderkerk behorende Pruimendijk, Drogenwaaldijk en de West
zij of Pieterseliedijkje, woonden nog al ver van het dorp van Ridderkerk af, om hun graan 
te 'verimposten'. Zij mochten eventueel bij de collecteur van het dichterbij gelegen Hen
drik-Ido-Ambacht een biljet te halen. Om daar te komen moeten zij over de Oostendam, de 
Rijsoordsebrug of met een schuitje over de Waal. Ook zeer omslachtig en daarbij werkten 
dergelijke omstandigheden smokkelen in de hand. 10 

De inwoners van het westelijk gelegen gedeelte van Ridderkerk deden in 1751 ook een ver
zoek aan de zelfde raden van de Staten van Holland om hun graan te Heerjansdam te mogen 
malen. Het werd overigens al wel oogluikend toegestaan dat bewoners van de Waal- en de 
Noldijk nu met hun graan naar de nabijgelegen molen van Heerjansdam gingen. Het graan 
kon daar zo vanuit de schuit naar de molen worden gebracht. 11 

Huurcontract 
Op 9 mei 1726 wordt een huurcontract afgesloten tussen de ambachtsheer Cornelis Groeninx 
en de molenaar Hendrik Struik, waaruit het volgende: 'Ten eerste zal de molenaar of huurder 
genieten voor maalloon van een achtste deel, of schepel, twee stuivers, meerder en minder 
maat navenant. De molenaar of huurder zal gehouden zijn de molens en huizen tot alle tijden 
bij dagen en bij nachten in goed in de gaten te houden voornamelijk bij storm en onweer en zo 
merkelijk bij goede kennis bevonden mocht worden dat enige schade door verzuim daaraan 
geschieden zo zal de huurder de schade moeten boeten, tot zeggen en discretie van mannen 
hen des verstaande. De huurder zal alle kleine en gewone reparaties aan de wind- koren- en 
rosmolen voor eigen rekening moeten nemen tot ongeveer een dag arbeid. Ook enige nieuwe 
zeilen, rapen, slagkoorden, boetkammen, staven, hekken, zoomlijsten en dergelijke van no
den mochten zijn voor kosten van de verhuurder. Ook moet de huurder voor elke duim slij
tage aan de molensteen boven de huursom twaalf gulden extra betalen' .12 

De oudste door mij gevonden vermelding van de rosmolen is van 1 mei 1698. 13 

Molenhuisje 
De koren- en de watermolen stonden dicht bij elkaar. Bij het zetten in 1713 van een nieuwe wa
termolen op de boezem van de Kulk van Oud-Reijerwaard, werd het water enige voeten hoger 
opgemalen. De huizen van Arij Teunisse van der Wiel en van de erfgenamen van de weduwe 
van Pieter Pleune Gelder kwamen daardoor in het water te staan. Ook het molenhuisje van 
de korenmolen had daardoor een schade van 250 gulden.'4 In de rekeningen vinden we voor 
het opvijzelen van dit huis een post van 60 gulden voor timmerlieden, metselaars, schippers 
en arbeidsloon. 15 Maar blijkbaar was dit rijzen niet afdoende geweest, want in 1732 vinden we 
een rekening van 300 gulden voor een nieuw molenhuis, 'want in het vorige huis had enige 
jare n nie mand lzunn e n wonen'. 16 

Familie Molenaar 1628-1690 

De oudst bekende molenaars waren in 1568 de al eerder genoemde Jacob Jansz. en zijn in 
1586 benoemde opvolger Adriaan Gooris.4·'7 Vanaf 1628 komt de bekende familie Molenaar in 
beeld. Jan Jansz. wordt op 19 maart 1628 bij doop van zijn kind Catalijntjen vermeld als mole
naar. Deze familie gaat zich ook Molenaar noemen en een drietal generaties van Jan Janszoon 
Molenaar waren daar aan het werk. Waarvan de oudste is Jan Janszoon Molenaar getrouwd 
metJoostjen Bastiaan, volgendeJanJansz. Molenaar getrouwd met Ariaentie Hendriks en de 
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laatste is JanJansz. Molenaar getrouwd met Trijntje Jacobs Hogendijck. 
Het tweede echtpaar stelt in 1668 een testament op en benoemen hun zoon Jan Jansz, de 

Jonge, tot erfgenaam.18 Uit een akte van 1668 blijkt dat hij samen met zijn broer Arij Jansz. 
Molenaar de Ridderkerkse korenmolen bediende.'9 Tot rond 1689 heeft de familie de molen 
beheerd, want in 1690 wordt de inventaris opgemaakt van Jan Jansz., in leven korenmole
naar. 20 

Familie Van Wijngaarden, Van Wingerden, alias Decker 1690-1726 

Deze familie woonde reeds in de zelfde buurschap. Zij waren werkzaam als dekker, hadden 
een bakkerij met verdere winkelwaren en ook het recht van een overzetveer in pacht van de 
Ambachtsheer." 

Het oudst bekende lid van deze familie was Arijen (Adriaen) Hermans Decker (circa 1590-

1647). Vele rekeningen van dekwerk zijn van hem aanwezig, zoals in 1640 en 1642 waar hij 
met zijn zoon Hermen Ariensz. Decker (circa 1623-1680) drie dagen dekwerk deed aan het 
predikantshuis te Ridderkerk. 22 Deze laatst genoemde Herman Ariensz. Dekker huurde in 
1656 van de ambachtsheer voor één gulden elf stuivers en acht penningen het 'kleijn veer en 
de overscheping voor drie jaar'. 21 

De zoon van deze Herman Ariensz. Dekker was Leendert Hermense van Wijngaarden alias 
Dekker. Hij wordt te Hendrik-Ido-Ambacht van 1687-1696 vermeld in de diaconie rekenin
gen over gedane dekwerk aan de armenhuizen. 23 Ook in de zelfde rekeningen over de jaren 
1691-1692 voor het malen van tarwe.23 Deze plaats had geen korenmolen, dus lieten zij in hun 
buurgemeente aan de Oude Molen hun graan malen. Hier is wel duidelijk dat Leendert Her
mense van Wijngaarden alias Decker twee beroepen uitoefende. Door het dekwerk elders was 
hij als molenaar niet altijd aanwezig. Maar zijn vrouw Hadeweij Cornelis Boer nam bij afwe
zigheid van haar man de honneurs waar. Een betrouwbare molenaarsknecht zal daar ook wel 
aanwezig zijn geweest. De molenaarster is ook in een andere hoedanigheid terug te vinden in 
de archieven: over de jaren 1708-1710 is er een rekening van Hadeweij Cornelis Boer voor het 
naaien van hemden voor de diaconie van Hendrik-Ido-Ambacht. 23 

De opvolger en zoon Hermen Leenderts van Wijngaarden, alias Dekker (1679-1749) herken
nen we ook als molenaar in de diaconierekeningen van Hendrik-Ido-Ambacht. Het gaat hier 
over kosten over de jaren 1726-1730 van gedane leverantie van tarwe, verschot van molengeld 
en voor het bakken van brood voor de armen. 24 Mogelijk lopen deze rekeningen niet helemaal 
parallel met de molenaar die de huurpenningen aan de Ambachtsheer betaalde. 

Familie Struik 1726-1768 

Hendrik Pieters Struik is, vanaf 1726, de volgende molenaar. De oudste vermelding van hem is 
van 12 juni 1724 waar hij twee gulden en 18 stuivers betaalde als bijdrage voor de nieuw te ma
ken Dorpssteenstraat. Daaruit blijkt dat hij reeds voor zijn huwelijk bij de korenmolen woon
de en werkte. Doordat hij achterin de Molcndijk woonde zal hij van deze nieuwe straat weinig 
profijt hebben gehad. 25 Voor Hendrik Pietersz. Struik en zijn vrouw Magdeleentje Lourendr. 
van der Vlugt wordt op 26 september 1725 een akte van indemniteit afgegeven. Mochten zij te 
Ridderkerk in armoede geraken, dan staan schout en schepenen van hun vorige woonplaats 
Poortugaal garant voor hun onderhoud. 26 

In verschillende tijdvakken tussen 1726-1770 huurt Hendrik Struijk, van de Ambachtsheer 
Cornelis Groeninx, later van zijn zoon Otto Groeninx van Zoelen, de wind-, ros- en koren
molen met het huis en erf. 27 De huurprijs was in 1726 nog 200 gulden maar deze was in 1770 

opgelopen tot 380 gulden. Op het laatst is er wel sprake van twee molenstenen.28 

588 Gens Nostra 62 (2007) 



Ook Hendrik Struik had, evenals zijn voorgangers, klanten uit Hendrik-Ido-Ambacht. Zijn 
naam komt daar voor in de diaconierekeningen voor maalloon van tarwe voor de armen, tus
sen 1741 en 1748.29 Hij wordt vermeld te Ridderkerk als vermogend burger onder de weerbare 
mannen van 1747.30 Het overlijden van Hendrik Pieters Struik wordt te Ridderkerk op 22 sep
tember 1768 aangegeven door zijn schoonzoon Aart Duijser. 

Familie Duijser 1768-1905 

Aart Duijser, geboortig van Genderen, komt op 24 juli 
1756 met een akte van indemniteit van die plaats naar Rid
derkerk.31 Als telg uit een molenaarsgeslacht is het goed 
mogelijk dat hij op de molen ging werken als knecht. 
De kennismaking met Ridderkerk moet er reeds zijn ge
weest. Want een maand later op 20 augustus 1756 trouwt 
hij te Ridderkerk met Pietertje Hendriks Struijk, dochter 
van de molenaar Hendrik Pieters Struijk. Na het wegval
len van zijn schoonvader neemt Aart Duijser de zaken 
over. Hij huurt van Mr. Cornelis Groeninx van Zoelen enz. 
de 'wind en roscorenmolen' voor de tijd van 61/ 2 jaar van 
november 1768 tot april 1775 voor de som van 380 gul
den.32 In de Franse tijd zijn de heerlijkheidsrechten van 
de ambachtsheer behoorlijk minder geworden of opgehe
ven. Dat had ook zijn uitwerking op de korenmolen. 

Namens Vrouwe Elisabeth Cornets de Groot, Douariè
re van Mr. Cornelis Groeninx van Zoelen tekent notaris 
Hendrik Verhoef te Dordrecht op 28 november 1798 de 
verkoop van de wind-korenmolen van Ridderkerk, met 
het huis, schuur en erf aan de gebruiker van de molen, 
Aart Duijser. De koopsom voor de molen is 14.000 gulden, 
voor het huis, schuur en erf 2.000 gulden, samen 16.000 

AartDuijser1820-1904 (foto 
A. Boeseken Rotterdam), met dank 

aan mevr. P.A.A. Stehouwer-Duijser 
te Hendrik-Ido-Ambacht 

gulden. De overdracht zal gebeuren binnen zes weken waarbij de koper 7.000 gulden betaald 
moet hebben. De volgende betaling van 5.000 gulden dient binnen vier maanden te geschie
den. Het restant bij het passeren van een custingbrief.33 

In 1799 testeren de echtelieden Aart Hendriks Duijser en Pietertje Struijk voor de uiterste 
wil en langstlevende.34 Na het overlijden van Aart Hendriks Duijser op 14 juni 1802 (impost 
30 gulden) komt de molen in eigendom van zijn vrouw Pietertje Struijk. Dat blijkt ook uit 
een akte van 20 maart 1806, waarin Pietertje Struijk als eigenaar van de korenmolen volmacht 
geeft aan haar zoon Pieter Duijser, om voor het gemeentebestuur van Ridderkerk de eed af te 
leggen.35 

Pieter Duijser volgt als korenmolenaar dus zijn vader op en trouwt op 13 augustus 1812 met 
de dic,utmcid Alida van Driel. Op de zelfde dag maken zij ook een akte met huwelijksvoor
waarden.36 

Op 17 april 1824 vinden we staat en boedel van wijlen Pietertje Hendriks Struijk en haar 
vooroverleden man wijlen Aart Hendrikse Duijser. Daarin de windkorenmolen van Ridder
kerk, met het huis, schuur en erf. Alles staande en gelegen te Ridderkerk aan de Molendijk bij 
de sluis van Oud-Reijerwaard. 

Naast (het gebruik van) de molen krijgt Pieter Duijser ook zijn vaders kabinet, met bed, 
peluw, twee kussens en twee dekens, 'door hem zelf beslapen' en tot egalisatie en vereffening 
van hetgeen de andere kinderen bij hun huwelijk reeds hebben genoten.37 Arij Duijser, de 

Gens Nostra 62 (2007) 589 



broer van de molenaar Pieter Duijser was koopman van beroep. Deze had ook belangen in de 
korenmolen. Dat blijkt uit een testament van 11 december 1829 waarin hij bepaalt, dat na zijn 
dood, zijn broer Pieter Duijser de keuze moet hebben om zijn aandeel in de molen te krij
gen.38 

Nog een molen 
Blijkbaar was voor Pieter Duijser junior (geboren 4 juli 1812) niet voldoende werk op de molen 

Molen aan de Molendijk. Een naar een vroe
gere foto gemaakte pentekening uit 1946, 

ter gelegenheid van de viering van '500 jaar 
Ridderkerk', door P. Kranendonk te Utrecht. 
De afgebeelde persoon is de laatste molenaar 

Dirk Leendert Kranendonk (1865-1937) 

aan de Molendijk. Want vanaf 1837 zijn er twee ko
renmolens in eigendom van de familie Duijser. De 
ene aan de Molendijk en de ander midden op het 
dorp van Ridderkerk. Pieter Duijser junior koopt 
op 19 maart 1837 van Aart Maaskant een korenmo
len midden in het Dorp.39 Deze baliemolen stond 
wel dicht bij de klanten, maar jammer genoeg niet 
op de juiste plaats. De toegankelijkheid was slecht 
en de molen had te weinig windvang. Hij vraagt op 
7 juni 1843 aan de Dijkgraaf en Hoogheemraden om 
een perceel grond in erfpacht te krijgen. Hij wil zijn 
molen afbreken en verplaatsen naar een betere en 
geschikter punt. Dat hij 'teneinde het menigvuldig 
ongerief voortkomen hetwelk de tegenwoordige 
stand van dezelfs koornmolen voor de ingelanden 
en hem zelf oplevert'. Hij vraagt het dijkcollege om 
zijn molen te mogen plaatsen aan de Eenigendijk 
( de Ringdijk). Duijser geeft aan dat het gaat om een 
'Stenen koornmolen, zijnde een baliemolen'. Waar
van het einde van de roeden acht Nederlandse el
len of vijf en twintig oude voeten boven de begane 
grond ( de dijk) zullen blijven.40 

De molen wordt later in 1843 door de hier voor ge
noemde Pieter Duijser afgebroken en driehonderd 
meter verder aan de Ringdijk weer opgebouwd. 
Daar kreeg hij de naam De Korenaer en de romp van 

deze molen dient heden nog als woonhuis. De vrijgekomen grond op het Dorp verkocht Pie
ter Duijser voor 110 gulden aan de daar wonende broodbakker Euwout van der Hoog.•• 

Een tiental jaren heeft Pieter Duijser aan de Ringdijk de molen bediend. Hij verkoopt op 3 

juli 1854 de korenmolen genaamd "de Korenaar" aan Johannes Rijsdijk. Met het woonhuis, 
schuur en erf en alle gereedschappen die bij de molen horen. De koopsom van 21.000 gulden 
is toch wel een behoorlijke prijs. Het blijkt dat Pieter Duijser zich op 28 april 1854 als koren-
molenaar in Uithoorn heef[ gevestigd.➔• 

Verder met de Oude molen 
De volgende akte geeft informatie over de oude molen, aan de Molendijk: 'Alida van Driel, 
weduwe van Pieter Duijser senior, Pieter Duijser, koornmolenaar, Adrianus Duijser, koop
man, Pietertje Duijser, meerderjarig en ongehuwd en Cornelis van Schelven, koornmolenaar, 
getrouwd met Martijntje Duijser, verkopen op 23 maart 1849 aan de molenaar Aart Duijser de 
onverdeelde 69/80 gedeelte van de windkorenmolen met erf. Waarvan de ene helft behoort 
aan de gezamelijke verkopers en aan de koper en wel aan Alida van Driel wed. Pieter Duijser 
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senior voor 25/40 gedeelte en aan Pieter, Adrianus, Pietertje, Martijntje en Aart Duijser samen 
voor de overige 15/40 gedeelte en wel aan hun ieder voor een vijfde gedeelte' .43 

Hieruit blijkt dat Aart Duijser de gehele moleh overneemt. Volgens mondelinge overleve
ring binnen de familie Duijser, heeft deze Aart Duijser bij zijn werk een arm verloren. Aart 
Duijser gaat op 6 april 1864 een huwelijk aan met Maria Ambachtsheer. Zij hadden een dag 
eerder een akte met huwelijkse voorwaarden laten opstellen.44 Hij verklaart op 12 mei 1873 

aan Anna van der Kulk, weduwe van Jan Krauwel, schuldig te zijn de som van 2.500 gulden. 
Als borg staat zijn korenmolen met toebehoren staande aan de Molendijk.45 Op 30 juli 1889 

benoemd Aart Duijser zijn vrouw Maria Ambachtsheer tot erfgenaam. Tevens legateert hij 
aan zijn zoon Pieter Adrianus Duijser het woonhuis met erf en tuin, staande en gelegen te 
Ridderkerk aan de Molendijk, inbegrepen de korenmolen met erf en uitpad. Ook wordt de 
zoon Pieter Adrianus Duijser benoemd tot uitvoerder van dit testament en van zijn begrafe
nis.46 

Op 10 september 1890 bekent de molenaar Aart Duijser 2.000 gulden schuldig te zijn aan 
de Heer Johannes van Elk kandidaat notaris te Dordrecht. Als borg hiervoor staat een perceel 
weiland gelegen aan de Molendijk.47 

Aart Duijser leent nogmaals op 12 maart 1896 van Dirk van der Linden te Rhoon 4.500 

gulden. Als borg staat de korenmolen met schuur, woonhuis, tuin, boomgaard en erf, arbei
derswoningen met erf en weiland, alles staande en gelegen te Ridderkerk aan de Molendijk. 48 
Na het overlijden van Aart Duijser op 31 augustus 1904 wordt op 26 januari 1905 de boedel 
verdeeld. Daarbij komt de korenmolen met erf, uitpad, woonhuis, schuur, tuin, weiland en 
watering in bezit van de zoon Pieter Adrianus Duijser. Ook deze nieuwe molenaar Pieter 
Adrianus Duijser heeft het blijkbaar moeilijk, want hij leent op 9 februari 1905 van Arie Visser 
Korszoon, hoofdopzichter van de Zwijndrechtsewaard, de som van 4.500 gulden. Als borg 
staat uiteraard zijn korenmolen en nog een arbeiderswoning.49 

Familie Kranendonk 1905-1930 

In 1905 wordt de molen gekocht door Dirk Leendert Kranendonk. Die heeft de molen nog 25 

jaar bediend. Zijn zoon Teunis Kranendonk is in 1930 overgegaan op elektrisch malen. Dat 
bedrijf is later overgegaan op weer een Dirk Leendert Kranendonk. Sinds 1993 wordt op de 
zelfde plaats door de vierde generatie, Martin Theo Simon Kranendonk, de bedrijfsvoering 
gedaan van handel in graan en dierenvoeder. 

In het Nieuwsblad voor de Hoeksewaard, IJsselmonde en Putten van dinsdag 20 mei 1930, 

lezen we dat de korenmolen wordt gesloopt en verkocht is aanJ. van Daal en te Rijsoord. 50 Vol
gens de huidige familie Kranendonk zou de sloop op 3 augustus 1930 zijn begonnen. 
De in de molen uitgebeitelde steen met wapen en het opschrift: 'Otto Groeninx, soon van de 
Heer van Ridderkerk heeft de eerste steen gelegd op XI July MDCCCXXI zal worden vervoerd 
naar het "Huis ten Donck", van Jhr. Groeninx van Zoelen, door welke familie destijds demo
len is gesticht.' Zoals reeds gezegd, daar ligt hij nu nog. 
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Gedenksteen van de molen uit 172 1. Deze steen ligt sinds 1930 bij Het Huis Ten Donck, met dank aan de 
familie Groeninx van Zoelen (foto autem) 
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Afkortingen 
GAD = Gemeentearchief Dordrech t; GAR = Gemeentearch ief Rotterdam; GARI = Gemeente
arch ief Ridderkerk; HTD = archief Huis ten Donck; NHH = Ned. Herv. Kerk Hendrik-Ido-Am
bacht; not. = Notariëel archief; ora = Oud rechtelijk archief; WIJ= Waterschap IJsselmonde. 

Noten 
1. GAR, HTD, inv. 382, fol.11, d .d. 3-6-1429 (afschrift), regest 58. 
2. GAR, HTD, inv.nr. 384, d.d.11-6-1453, fol. 60. 
3. GAR, HTD, inv.nr. 641, d .d . 5-2-1499, ook regest 184 (zonder stijlaanduiding). 
4. GAR, HTD, inv.nr. 642, d.d. 30-8-1568. 
5. GAR, HTD, inv.nr. 643, d.d. 20?-1586. 
6. GAR, HTD, inv.nr. 657, d.d. 18-5-1592, fol. 50v. 
7. GAR, HTD, inv.nr. 657, d .d. 4-11-1595, fol. 61. 
8. GAR, Ned. Herv. Kerk Ridderkerk, inv.nr. 45,jaar 1721. 
9. GAR, WIJ, polder Oud-Reijerwaard, inv.nr. 74, d .d . 30?-1519 (charter). 
10. GAR, HTD, inv.nr. 649, 1751. 
11. GAR, HTD, inv.nr. 650, d .d. 27-3-1751. 
12. GAR, ora. Ridderkerk, inv.nr. 69, d.d. 9-5-1726. 
13. GAR, ora Ridderkerk, inv.nr. 15, d .d. 1-5-1698, fol.138 en fol. 140. 
14. GAR, HTD, inv.nr. 645, d.d. 11-5-1729. 
15. GAR, HTD, inv.nr. 645, d.d. 27-6-1729. 
16. GAR, HTD, inv.nr. 645, d.d . 23-12-1732. 
17. GAR, HTD, inv.nr. 643, d.d. 20-7-1586. 
18. GAR, not. Ridderkerk, inv.nr.15 (oud 6991), d .d. 12-9-1668, fol. 334. 
19. GAR, not. Ridderkerk, inv.nr.15 (oud 6991), d.d. 20-10-1668. 
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26. GAR, GARI, inv.nr.1. 
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44. GAR, not. Ridderkerk, inv.nr. 110, d .d. 5-4-1864, akte 224. 
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59 2 Gens Nos tra 62 (2007) 



Kwartierstaat pater Karel Houben (1821-1893) 

DOOR WIL M.H. BRASSÉ 

De in juni 2007 heilig verklaarde pater Karel Hou ben (Pater Karel van Sint Andries) werd in 1821 
als Joannes Andreas Hou ben geboren op een molen te Munstergeleen onder Geleen. Hij stam
de uit de Limbrichtse familie Houben en trad in 1845 toe tot de congregatie der passionisten, 
die zich in België gevestigd hadden. Hij werkte vervolgens onder de armen in Engeland en 
Ierland. Velen bezochten hem om troost en genezing te vinden. Er werden veel wonderbaar
lijke genezingen gemeld. Pater Karel kreeg de bijnaam 'de man met de zegenende handen'. 
Tijdens zijn leven werd hij reeds als een heilige beschouwd. Na zijn dood bleven gelovigen 
zijn graf bezoeken. Ook zijn geboortehuis te Munstergeleen werd een pelgrimsoord. In 1935 
stichtten de passionisten in het geboortehuis een gedachteniskapel, die hoe langer hoe meer 
pelgrims trok. Het aantal bedevaartgangers - uit Limburg en de rest van Nederland- dat het 
geboortehuis bezoekt, nam in de jaren negentig van de 2oste eeuw nog steeds toe. 

De afstamming Lemmens (nummers 10, 20 en 21) is vermoedelijk en nog niet bewezen. 

Verwantschap 
Pater Karel was een achterneef van Maria 
Jacobina Zelis, grootmoeder van de be
kende Sittardse kunsthistoricus prof. dr. 
J.H.J. Timmers, wiens 10oste geboortejaar 
in 2007 uitvoerig wordt herdacht; Pater 
Karels vader was een achterneef van Maria 
Elisabeth Göbbels, betovergrootmoeder 
van Toon Hermans (Gens Nostra 55 (2000), 
pag. 316-317). 

Bronnen en verwijzingen 
Peer H.M. Boselie, Helende handen, een leven 

in context, 2007. 
Wil M.H. Brassé, 'Afstammingsreeks van 

Johannes Andreas Houben (*1821)', in: 
Hamers Bulletin 23 (2007), pag. 64-65. 

P.J.H.M. Göbbels, 'Kroniek van de familie 
Göbbels', in: Tijdschrift Heemkundevereni
ging Geleen, ( 2002 ), ( 2003) en ( 2005 ). 

J. H.J. Gulikers, 'Genealogie van de Familie 
Houben', in: Munstergeleen, een monogra-
fie ovc:r eer,, Liniburgse gcnicentc', Munster- Ut• Di, · 11 :iar Cwf" 

geleen1963,pag.355-365. KAH EL V.\ :-1 SI NT -\ i'WHIES 
N.A. Hamers, 'Verwanten van Pater Karel 

Houben via de familie Hamers', in: Hamers Bulletin 23 (2007), pag. 65-67. 
Meertens Instituut, http://www.meertens.knaw.nl (inleidende tekst). 
M.J.H.A. Schrijnemakers, 'Pater Karel van Sint Andries', in: Munstergeleen, een monografie over 

een Limburgse gemeente, Munstergeleen 1963, pag. 367-406. 
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HUBERTUS IDA ARNOLDUS MARIA 
HOUBEN/ NOTERMANS GÖBBELS/ NOTERMANS 

HUBEN GUBBELS 

dr. van Antonius zn. van Joannes ~r. van Wilhelmus 
(Thonis) Göbbels en Notermans 

Notermans en Joanna en Elisabeth 
Maria (Meijken) (van den Berg?) Fierenschatz 

N.N. 

schepen (tot 1741) 

geb. geb. geb. ged. Li mbicht 
ca. 1655 ca. 1675 ca. 1677 (r.-k.) s-2-1687 

overl. Limbicht over!. Limbicht over!. Limbicht 
20-5-1719 10-11-172 8 17-5-1741 

tr. Limbicht 1-11-1699 rr. russen 1708 en 1711 

8 

ANTONIUS GERTRUDIS 
HOUBEN GÖBBELS 

schepen (1741-1764) 

ged. Limbicht ged. Limbicht (r.-k.) 
(r.-k.) 11-8-1700 11-4-1718 
over!. Limbicht over!. Limbricht 

27-12-1764 {Einighausen) 24-2-1800 

tr. Limbicht 21-4-1739 

ARNOLDUS WILHELMUS 
HOUBEN 

graanmolenaar 

ged. Limbicht (r.-k.) 11-8-1749 
overl. Munstergeleen 16-7-1795 

9 

,0 " 
PETRUS MARIA FRAJ-

WILHELMUS MON/FRIMON/ 
LEMMENS FERMON 

zn . van Arnoldus 
Lemmens 

en Anna Peners 

ged. Mu nsterge-
leen(r.-k. ) geb. 
29-1-1687 ca. 1685 

over!. Munsterge- overl. Munster-
leen 20-2-1733 geleen 16-1-1723 

tr. vóór1712 

ARNOLDUS {HER-
MANUS) LEMMENS 

graanmolenaar 

ged. Munstergeleen (r.-k. ) 
16-6-1712 

over!. Munstergeleen 
20-7-1776 

w 

" 
JOANNES MARGARE1 
KEULEN {GRETGEJ 

DOLS 

zn. van Fredericus dr. van Joarn 
Keulen/Kohlen Dolsen 
en Sibilla Gielen Judith Buss 

ged. Sittard (r.-k.) geb. 
26-6-1673 ca. 1670 

overl. tussen 1 

en 1736 

rr. Munstergeleen 22- 1- 1702 

SIBILLA 
KEULEN 

ged. Munstergeleen 
(r.-k.) 30-9-1715 

over!. Munstergeleen 
18-6-1795 

tr. Munstergeleen 2-11-1738 

MARIA SIBILLA 
LEMMENS 

ged. Munstergeleen (r.-k.) 19-8-1749 
overl. Munstergeleen 21-6-1816 

tr. Munstergeleen 3-11-1771 
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PETRUS JOSEPHUS ANDREAS HOUBEN 

graanmolenaar 

ged. Munstergeleen (r.-k.) 15-2-1790 
overl. Munstergeleen (gem. Geleen) 9-8-1850 

tr. Munstergeleer 

JOANNES ANDREAS 

geb. Munstergeleen (gem. Geleen) 11-12-1821 

3 juni 2007 heilig verklaard) 
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JO ,, 
~ATHIAS MECHTILDIS JOANNES ANNA JOANNES ANNA JOANNES CATHARINA 
LUIJTEN (METTEL) PETRUS MECHTILDIS HAERDEN (ENKEN,AN) ERCKENS PENRIS 

HENNEN PHILIPPEN (MECHEL) DEMACKER 

DULLENS 
·an Hermanus dr. van Joannes dr. van Joannes n. vanLambertus dr. van Mathias zn. van Arnoldus 
Luijten Hennen Duilens Lemmen) Harden (Tijs) Demacker (Ercken) Erckens 

1 Petronella en Elisabeth Pij Is en Elisabeth en Anna (Enken) enJoanna(Jenne) en Sibilla (Bil) 
Banens Cuijpers Recken Zelis Hamers 

liemolenaar 

!d. Munster-
;eleen (r.-k. ) ged. Schinnen geb. ca. 1710 ged. Geleen (r.-k.) ged. Geleen (r.-k.) ged. Geleen (r.-k.) ged. Geleen (r.-k. ) geb. tussen 
20-4-1683 (r.-k.) 22-1 2-1686 26-10-1711 25-2-1681 7-4-1675 5-9-1681 1673-1690 

erl. Munster- overl. Mu nster- over!. Geleen over!. Geleen over!. Geleen 
een 21- 10-1750 geleen 28-6-1760 3-4-1731 (dorp) 27-2-1764 (dorp) 3-12-1739 

tr. Munstergeleen 1-2-17 11 

OANNES HERMANUS 
LUIJTEN 

oliemolenaar 

ed. Munstergeleen (r.-k.) 
8-2-1718 

overl. Munstergeleen 
9-7-1763 

" 

tr. Geleen 26-3-1731 

MECHTILDIS 
PHILIPPEN/PHILIPS 

ged. Geleen (r.-k.) 
1-4-1731 

overl. Munstergeleen 
30-6-1762 

tr. Munstergeleen 8-2-1756 

MATHIAS NICOLAAS 
LUIJTEN 

oliemolenaar 

ged. Munstergeleen (r.-k.) 4-12-1759 
overl. Munstergeleen 30-5-1837 

,, 
tr. Geleen 10-2-1706 

JOANNES 
HAERDEN/HARDEN 

ged. Geleen (r.-k.) 
10-10-1713 

over 1. Geleen (dorp) 
29-10-1778 

'4 

tr. Geleen 2 1-9-17 10 

SIBILLA 
ERCKENS 

ged. Geleen (r.-k.) 
10-10-1715, 

over 1. Geleen (dorp) 
13-11-1766 

tr. Geleen 10-6-1744 

MARIA SIBILLA 
HAERDEN 

ged. Geleen (r.-k.) 13-5-1748 
overl. Munstergeleen 25-2-1830 

tr. Geleen 29-10-1782 

;1-5-1816 

JOANNA ELISABETH LUIJTEN 

ged. Munstergeleen (r.-k.) 6-3-1791 
overl. Munstergeleen (gem. Geleen) 19-1-1844 

HOUBEN(PATERKAREL) 

pater ( op 16 oktober 1988 zalig en op 
Jverl. Dublin (Ierland) 5-1-1893 

Gens Nostra 62 (2007) 595 

•s 



Inleiding 

De molen gaat niet om met de wind die voorbij is. 
In en om de molen van Vermeulen in Hardinxveld 

DOOR ARIE JAN STASSE 

Op een lijst van het tegenwoordig getal korenmolens grutterijen, bierstekerijen in het district 
van de heerlijkheid Hardinxveld, met de namen der molenaars, grutters en bierstekers, inge
volge aanschrijving van Gecommitteerde Raden van 2 mei 1731 komt alleen Leendert de Hek 
voor als korenmolenaar. 'Op de voorsegde dorpe staat alleenlijk eene koornwindmolen buij
ten dijks ontrent den revier Merwe waar van molenaar is Leendert den Hek. Op dezen dorpe 
van Hardinxvelt zijn geen grutterije nog bier steekerije. 27 meij 1731' .' 

De eerste molenaars van deze molen waren leden van een familie Vermeulen. In dezelfde 
tijd was er eenJ oost Pieters in de Meulen (van der Moolen, Vermeulen) die korenmolenaar was 
van de Giessendamse rosmolen. Een verwantschap met hem en de andere Vermeulens kon ik 
niet vinden. 

Dit verhaal draait rondom een niet meer bestaande molen, de voorganger van de molen 
van Langeveld, over de geschiedenis hiervan, de stichter en diens familie, globaal de periode 
1625-1745. Ter illustratie van wat er bij verkoop komt kijken, volgt op het eind een lijst met 
verkoopcondities (verkoopreglement) van de molen uit 1708. 

Met dank aan Angenetha Balm, B. den Hartog en mevr. M.J. Platt-de Kiewit, allen te Dor
drecht, voor het opzoeken van gegevens en R.F. van Dijk te Gorinchem voor het nalezen van 
het manuscript. 

Molen van Langeveld,foto 23 april 1900 (collectie Historische vereniging Hardinxveld-Giessendam) 
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1. De molens van Langeveld en Vermeulen 
De molen van Langeveld was een wipkorenmolen in Neder-Hardinxveld die stond aan het 
Diepje. Het Diepje is de meest oostelijke buitendijkse arm van de Giessen. De molen is zo ge
noemd omdat deze generaties lang in het bezit was van de familie Langeveld. Bij een wipmo
len is het hele bovenhuis draaibaar om een koker, die in verticale stand wordt gehouden door 
de piramidevormige constructie van de ondertoren. De molen van Langeveld werd vermoede
lijk in 1745 gebouwd als opvolger van een andere. ' Een bijzonderheid aan deze nieuwe molen 
was dat de ondertoren met pannen was gedekt. 

Er hebben in Nederland maar enkele tientallen wip korenmolens gedraaid. Van dit type zijn 
er nu nog maar twee te vinden.3 De dichtstbijzijnde was de wipkorenmolen van Bleskensgraaf 
die in 1890 werd vervangen door de nog bestaande stellingmolen De Vriendschap. 

De geschiedenis van de voorloper van de molen van Langeveld begint als Dirk Janszoon van 
Giessen-Nieuwkerk op 23 juni 1625 de wind in erfpacht neemt• van Pompejus de Roovere, am
bachtsheer van Hardinxveld, om een korenmolen te mogen zetten voor twaalf pond jaarlijks.5 

Op een kaart van juni 1627 getekend door landmeter C. Achulmus is deze molen al aan
geduid.6 Op 2 september 1642 zien we dat Dirrick Jans molenaer 12 carolus guldens schuld 
bekent aan Pieter de Roovre7 vanwege het recht en erfpacht van een windkorenmolen staande 
op een buitengors genaamd het Weerdeken op Hardinxveld.• 

Het echtpaar Gijsbert Dircxs en Arijaentgen Hermensdr., wonende te Hardinxveld, ver
klaren op 4 september 1676 op verzoek van Pauwels Klinckebijl als pachter van de impost op 
het gemaal9 over de stad Dordrecht en drie omliggende eilanden, dat Gijsbert op 9 maart 1673 

aan Gijsberts zoon genaamd Hermanus Gijsberts, heeft verhuurd hun korenmolen staande 
op Hardinxveld tot 1 mei 1678 voor de som van 225 carolus gulden. Daarna zou de molen 
verhuurd worden aan hun zoon Geerit Gijsbertse. Zij verklaren tevens dat zij aan Hendrick 
Backer, schout en secretaris van Hardinxveld, hadden bekend gemaakt dat zij hiervan een 
huurcedulle wilden laten maken.'0 

Twee jaar later, op 8 november 1678, verklaart Gijsbert Dircxs dat hij de windkorenmolen 
had verhuurd aan Hermanus Gijsberts en wel van november 1678 tot oktober 1679. 11 

Drie jaar na het overlijden van Gijsbert verkopen zijn erfgenamen op 19 juni 1698 gedeelten 
van de molen: Geerit Gijsbertsen Vermeulen, wonende te Schoonhoven, Arien en Hendrick 
Pieterssen Coelewijn en Fijgien Pieters Coelewijn, zuster en broers, wonende te Hardinxveld, 
zich sterk makend voor hun twee zusters Arjaentje en Marij Pieters Coelewijn, aan Fijgien 
Gijsberts Vermeulen, te weten Gerrit Vermeulen alleen 1/8 en de drie andere comparanten 1/8 

part van een windkorenmolen, belend ten Oosten Dirck van Wijngaerden en ten Westen de 
wed. Cuij nder Janssen." 

Dirck Cornelissen Stolck, wonende te Blijswijk, verkoopt op 28 augustus 1701 aan Fijgien 
Gijsberts Vermeulen, weduwe van Bastiaen de Heek, 1/8 part in de windkorenmolen staande 
op de rivier de Merwede, belend ten oosten Dirck van Wijngaerden, ten westen de weduwe 
van Cuijnder Janssen. '' 

Op 14 juni v:m h e t volgende jaar verkopen Fijgien Gijsberts Vermeulen, weduwe Bastiaen 
de Heek, geassisteerd met Leendert de Heek, haar zoon, Willem Janssen Blocqlandt en Her
manus Gijsbertsen Vermeulen aan Ambrosius Wiggers 6/8 part in de windkorenmolen, be
lend ten Oosten Dirck van Wijngaerden en ten Westen de weduwe Cuijnder Jansen. Te weten 
de weduwe Bastiaen de Heek 4 /8 en de andere comparanten ieder 1/8 part. '4 

Ten overstaan van schout en gerecht van Hardinxveld werden op 13 april 1709 nieuwe ver
koopwaarden opgesteld van 3/4 part de windkorenmolen van Hardinxveld. Sr. Bartholomeus 
Wiggers, koopman te Dordt, verkoopt dan aan Jacobus de Graeff, molenaar op voormelde 
molen.'5 
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Sr. Bartholomeus Wiggers, die de boedel van zijn overleden vader Ambrosius had aanvaard, 
verkoopt op 14 augustus 1709 voor 1137 gulden en 10 stuivers aan Jacobus de Graaff 3/4 deel 
van de windkorenmolen gelegen op de rivier de Merwede, met nog 3/4 deel van het huis met 
erf zowel binnen- als buitendijks, gelegen in de Benedenpolder van Hardinxveld. '6 

Jacobus de Graeff transporteert op 21 augustus 1712 aan Leendert Bastiaensen de Heek 3/8 
parten van een windkorenmolen.'7 Leendert koopt op 11 mei 1714 nog 1/8 part van dezelfde 
molen, ditmaal van de erfgenamen van Johannes Wouters gehuwd met Elsie Gijsberts, tevo
ren weduwevanJan Wouters.'" 

Bij de boedelscheiding van wijlen Jan Gijsberts Vermeulen op 5 november 1723 bleek dat 
een achtste deel van de windkorenmolen in het openbaar was verkocht. Samen met de ver
huur van enkele stukken land te Giessendam bracht dit een bedrag van 877 gulden op. 2' 

Leendert de Hek komt zowel voor in het kohier der verpondingen over 1730 als in een 
gaarderboek uit 1733: 10-10-0 Nog staat op Hardinxveld buitendijks een korenwindmolen, 
getaxeerd jaarlijks in huur op de somme van tachtig gulden 80-0-0. Wordt als eigenaar ge
bruikt door Leendert de Hek. Deze molen staat zeer geëxponeerd om bij 'eijskaring te werden 
omgekroijen'. '9 Leendert de Hek een coornwindmolen 12-1740 bij doleantie 9-9. ' 0 

Op 30 mei 1736 verkoopt Goossen Willemsen aan Leendert Bastiaanse de Heek 1/8 van de 
windkorenmolen. 2 ' Goossen was gehuwd met Neeltje Bastiaense de Heek, een der erfgena
men van Bastiaen Leendertse de Heek en Fijgien Gijsberts Vermeulen. 

Bastiaan de Hek, Dirk de Roover, in huwelijk hebbende Feijgje de Hek, Pieter de Heer, 
getrouwd met Annigje de Hek en Krijn Bakker als voogd over de minderjarigen Neeltie en 
Gijsbert de Hek, wonende in de heerlijkheid Hardinxveld, tezamen kinderen en erfgenamen 
van wijlen Leendert de Hek, in leven korenmolenaar, verschenen op 24 december 1744 voor de 
schout en schepenen van Hardinxveld. Zij verklaren aan Wouter Janse van 't Verlaat, schepen 
van Hardinxveld, een bedrag 700 gulden. Dit geld hadden ze nodig om een obligatie van 500 
gulden af te lossendie Pieter en Jochum Bezemer "sprekende had" van Leendert de Hek en 
nog voor een betaling van 140 gulden wegens een accoord over koren door Leendert tijdens 
zijn leven bij voornoemde Pieter enJochum Bezemer gehaald en waarover een proces voor het 
gerecht liep. De resterende 60 gulden zal worden uitgekeerd ten behoeve van de boedel van 
Leendert. Zijn erfgenamen stellen tot hypotheek (onderpand) de windkorenmolen met nog 
een huis met erf. Het geld zou in termijnen worden terugbetaald tegen een rente van 4 gulden 
per elke 100 gulden. Op 28 september 1750 verklaart Wouter Janse van 't Verlaat dat Bastiaan 
en Leendert (bedoeld wordt Gijsbert?) de Hek de schuld hadden afbetaald. ' 3 
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Molenaars 
DirckJans Vermeulen ca. 1625-(1642) 

GijsbertDircks Vermeulen (1662)-1695 
Fijgje Gijsberts Vermeulen (1698-1699) 

Ambrosius Wiggers (1702-?) 
Jacobus de Graeff(1709-1712) 

Leendert Bastiaensen de Heek ( 1719 )-vóór 17 44. 
Bastiaan Leendertse de Hek ( 1750 )-( 1779) 

Paulus Langeveld 1763-
Gijsbert de Hek (1779) 

Cornelis Langeveld (1806)-(1832) 
Neeltje Visser, weduwe van Cornelis Langeveld (1848) 

Leendert Langeveld 
Cornelis Langeveld (-1910) 
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Molen van Langeveld, even voor de afbraak in 1910, links in de wieken molenaar 
Cornelis Langeveld (collectie Historische vereniging Hardinxveld-Giessendam) 

Leendert was de laatste molenaar van de korenmolen.'3 De molen werd omstreeks deze tijd 
herbouwd als wipmolen, het is mogelijk dat de oude molen inderdaad ten onder is gegaan als 
gevolg van het kruien van ijs. In deze molen stond later een op petroleum lopende hulpmotor 
die gebruikt werd als het lange tijd windstil bleef. In 1910 werd de molen van molenaar Corne
lis Ltngeveld afgebroken. Er werd toen een nieuwe maalderij gebouwd met een zuiggasmo
tor voor het aandrijven van een koppel stenen. Eind vorige eeuw is op de plek van de molen 
het kantoor van de plaatselijke woningbouwvereniging gebouwd. 

z. Dirck]ans Vermeulen, molenaar en molenbouwer 
Behalve met de voorloper van de Molen van Langeveld was DirckJans Vermeulen betrokken 
bij minstens twee andere molens, namelijk te Spijk en Sliedrecht. Op 6 juli 1631, 3 juli 1651 en 
11 april 1653 wordt hij genoemd als korenmolenaar in Spijk. ' 4 

DirckJanss korenmulder en schepen van de heerlijkheid Spijk verklaart op 27 januari 1659 
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op verzoek van medeschepen Jan van Brugge en Huijbert Jans dat hij kortgeleden door de 
knecht Gerardt Claes Vlamingh van schout en secretaris Jerephaas Willemsteijn te Spijk ont
boden is op het huis van schout. Dirck tekent met een molenaarsteken. ' 5 

Arie Janse Langstraet verkoopt op 9 september 1662 aan Huibert Jansen van de Werff en 
Dirk Jansen, korenmulder, een griend groot een halve morgen op Rietveld. ' 6 

Dirck Jansz Vermeulen, schepen en heemraad van Spijk en korenmulder, wonend in het 
Oppereind aldaar, machtigt op 21 februari 1667 procureur Gabriel Valette, raad van de Prins 
van Oranje om te procederen tegen Johan van der Amyde, gewezen schout en rentmeester van 
Spijk.'7 

Dirck Jans Vermeulen, korenmolenaar, schepen en heemraad wonende heerlijkheid Spijk, 
machtigt op 4 april 1667 zijn zoon Gijsbert Dircxs Vermeulen, wonende Hardinxveld, om te 
ontvangen van Willem Teuniss, burger van Gorinchem, de kooppenningen van een windko
renmolen staande in de heerlijkheid Sliedrecht onder Lockhorst en deze over te dragen aan 
Jan Gerrits wonende Sliedrecht.' 8 Deze Jan Gerrits is te identificeren als Jan Gerritsz Meel
hooft (alias Molenaar, Meulenaar), molenaarsknecht bij molenaar Dirk Jansz te Sliedrecht 
(1634). ' 9 

Willem Thonis, wonende te Gorinchem, verkoopt op 22 april 1667 aan DirckJans, molenaar, 
een windkorenmolen met de verbeterschap van het erf waar de molen op staat, in het ambacht 
Oversliedrecht, voor de som van 500 carolusgulden.30 

Dirck Jans, molenaar wonende op Hardinxveld verkoopt op 15 december 1667 aan Jan Ger
rits, molenaar, inwoner van Sliedrecht, een huis en erf met een windkorenmolen met alle 
toebehoren, staande in het ambacht van Oversliedrecht, ten oosten Willem Pieters, schipper, 
en ten westen Aryen Thonis Baen.3' 

Hermen Henricxs Maes, knecht van Dirk Jansen Vermeulen korenmolenaar te Spijk, legt 
op 8 april 1669 een verklaring af op verzoek vanJannichie Fredrix, bejaarde dochter van Blok
land dat hij op 29 maart van dat jaar dienst deed als bode van Spijk uit naam van Johan van der 
Werff schout aldaar.3' 

Op 18 mei 1699 verklaart Jan Gijsbertse Vermeulen, burger en molenaar te Gorkum, ten 
behoeve van Adriaan Emme de Wijs en Nicolaas de Wijs molenaars en eigenaars van een ko
renmolen in 't Overeind van Spijk dat zijn vaders vader DirckJans Vermeulen de eerste koren
molen heeft doen stellen i.p.v. een rosmolen in 't Boveneinde van Spijk en dat hij als attestant 
van een jongen van circa 5/6 jaar oud tot zijn 20/23 jaar door zijn grootvader is gebruikt, en 
dat er in een van de jaren 1654-1656 er een 'seeckere diene van coorn was' .33 

3. Gijsbert Dirxen Vermeulen, de zelf peilende molenaar 
Op 5 augustus 1658 vindt er een rechtszitting plaats voor schout en schepenen van Hardinx
veld. Gijsbert Dircxsen, molenaar van de windkorenmolen alhier is eiser tegen het echtpaar 
Willem Andriessen en Teuntken Cornelis. Gijsbert verzoekt om 'condemnatie van de mompe
lingen ofte praetjes, die hij gehoon hadt raeckende desselffs eer ende reputatie, uytgestroijt 
bij den gcdacgdcn'. De gedaagden ontkennen echter.34 

HandtekeningGijsbertDirxen (Vermeulen) 
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Cornelis Jan Branden verklaart op 18 april 1662 een schuld van f 450,- te hebben aan Gijsbert 
Dircxs korenmolenaar.3s 

In het kohier van de 200' penning van 1667 van Hardinxveld is vermeld dat Gijsbert 
Dircxsz, korenmolenaar, eed heeft gedaan met kennis op 8 april 1667.36 

Ook in de verponding van Hardinxveld uit 1673 komt Gijsbert voor: 'Den wintcoorenmolen 
in eygendomme toebehorende Gysbert Dircxse molenaer' contribueert jaarlijks in de verpon
ding tien gulden en tien stuivers' .37 

In het Familiegeld van Hardinxveld over 1674 worden de molen met huis van Gijsbert 
Dircskz korenmolenaar getaxeerd op f 1000,-. Hij moest zes gulden belasting betalen.38 

Gijsbert Dircxs korenmolenaar verklaart op 14 november 1674 400 gulden schuldig te zijn 
aan Sophia van Beveren, vrouwe van Hardinxveld.39 

Op 18 augustus 1679 werd er een proces gevoerd tussen Jan Gerritsz Meelhooft, wonend 
Sliedrecht en Gijsbert Dircx korenmolenaar tot Hardinxveld, betaling van 400 gulden met 
enig verlopen interest op zijn windkorenmolen met geheel huis en erf gelegen in Sliedrecht.40 

Op 4 september stond deze zaak weer op de rol: Gijsbert Dircxsz, korenmolenaar tot Har
dinxveld als enige nagelaten zoon en erfgenaam van DirckJansz sijn vader contra Jan Gerritsz 
Meelhooft. 

Hij eist betaling van de som van 400 gulden als rest van meerdere hoofdsommen ter zake en 
over koop van zekere windkorenmolen met een geheel huis en erf staande en gelegen in het 
ambacht van Oversliedrecht met interest vier gulden 't honderd sedert mei 1673, blijkens de 
schuldbrief daarvan d.d.15 december 1667.•• 

Op 20 oktober 1679 vervolgde het proces tussen Gijsbert Pietersz[sic] korenmolenaar contra 
Jan Gerritsz Meelhooft, mede korenmolenaar, f. 205,- met het verzoek 'dispositie nopende ... 
de profijt van 4 september laatstleden'.•• 

1682 was een enerverend jaar voor de familie Vermeulen. Er ontstond een conflict met Jan 
van de Grient, pachter van het gemaal over de Alblasserwaard. 

Op 19 februari 1682 verklaart Gijsbert Dircxen, korenmolenaar te Hardinxveld op verzoek 
van Arien Roeien Versloot, gehuwd met Annighjen Meertens, dat hem nooit door Jan van de 
Grient, pachter van het gemaal over de Alblasserwaard is bekend gemaakt dat hij geen koren 
zou malen als het in de molen werd gebracht in zakken die 'waren met een siendlijcke teijken' 
gemerkt, voordat hij de zak van Annighjen Meertens had meegenomen. Francoijs van Baes
banck, schoolmeester van Neder-Hardinxveld, die tevens 'ordinaris de publicatien is doende' 
verklaart dat er niet was bekend gemaakt dat de zakken gemerkt moesten worden. 43 

Jan van de Grient was in 1682 een aantal keren op de korenmolen van Hardinxveld geweest 
op peiling en onderzoek te doen van het graan en meel, maar het bleek dat Gijsbert Dirxe 
Vermeulen, molenaar van deze molen dit zelf had gedaan. Ook Coenraet van der Leeuw, deur
waarder van de gemene landsmiddelen was samen met Van de Grient op de molen geweest en 
wel op 26 mei om te assisteren bij het peilen en wegen van het graan of meel. Wederom volgde 
Gijsbert en zijn zoon - mede aanwezig - de aanwijzingen om te peilen niet op. Toen beiden 
weggingen en bij het huis van de molenaar lnvamen dat dicht bij de molen stond zagen zij 
'eenige vrouwluijden' ieder met een 'sack op 't lijff waarin graan of meel scheen te zitten, 
vluchtende Van de Grient zei dat hij daarna het huis binnenging. De vrouw van de molenaar 
zei tegen hem: 'Wat soeckt gij hier is niet in huijs' en hield hem aan de arm vast. Hij antwoord
de haar dat hij vermoedde dat hier iets niet klopt. Dat vrouwen met zakken vluchtten en daar
na op de zolder probeerden te komen en de zolder met een luik te sluiten. Hij had het luik met 
enige moeite opengekregen. Op zolder trof hij een grote hoeveelheid tarwe aan, wel tussen 
de 50 en 60 zakken die op de zolder waren leeg gegoten. Op 27 mei gingen de deurwaarders 
Coenraedt van der Leeuw, Jan Croes, Willem de Bie en Jan van de Grient met Philip Cort, stad-
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houder van de drossaard van Gorinchem naar het huis van Gijsbert Dircx Vermeulen om de 
zakken tarwe in beslag te nemen. Toen zij al op zolder 20 zakken hadden gevuld verzamelde 
zich veel volk bij het huis als gevolg van het 'groot geraes' van de zonen en dochters van de 
molenaar. Er werd ook met een roer geschoten. Uit de menigte werd geroepen dat de zonen of 
enkele daarvan met roeren op Van de Grient en zijn assistenten afkwamen. Hierop waren zij 
genoodzaakt om weg te gaan en de zakken tarwe achter te laten, behalve drie zakken die zij 
nog konden meenemen.44 

Op 21 juni 1682 compareerden verschillende inwoners van Hardinxveld en verklaarden 
op verzoek van Gijsbert Dircx Vermeulen, dat deze inwoners in mei in de korenmolen zijn 
geweest, staande aan de rivier met enig koren, op vertoon en overlevering van hun biljetten 
aldaar gemalen of gebroken is door Harmanus Gijsberts Vermeulen zijn zoon. Verder ver
klaarden een paar comparanten dat toen zij in de molen waren daar deurwaarder Jan van den 
Grient, pachter van het gemaal over de Alblasserwaard, was gekomen, vragende aan Herma
nus wiens zakken koren daar stonden.45 

Gijsbert Dircxs, korenmolenaar te Hardinxveld blijkt op 17 juli 1682 principaal schulde
naar te zijn van zijn dochter Fijtgen Gijsberts, weduwe en boedelhoudster van Bastiaen de 
Hecke.46 

Volgens de kerkenraadsnotulen van Boven-Hardinxveld van 5 oktober 1696 brengen de 
predikant en Ambrosius Cool verslag uit van hun wedervaren bij het huisbezoek bij Pauwel 
Janse [Coelewijn] en zijn vrouw. Deze zeiden op de uitnodiging dit keer niet aan tafel te kun
nen gaan omdat hun kinderen Hermanus Gijsberts en Maria Pauwels een questie hadden met 
de zusters van Hermanus, ontstaat uit de verhuring van de korenmolen. Er was een flinke 
ruzie om geweest en de zussen gaven hen, Pauwel Janse en Aeghje Gerrits, er de schuld van. 
Dat blijkt ook zo te zijn als de predikant de zusters opzoekt. Zij zeggen: als Aegje Gerrits zich 
er niet mee bemoeid had was het nooit zover gekomen. Daar zij nu aan 't rechten zijn bemoeit 
de predikant zich er verder niet mee, maar hij nodigt ze niet zolang de rechtzaak niet achter 
de rug is. Als de uitspraak even later gekomen is, worden alle partijen genodigd. Alleen Maria 
Pauwels zegt dit keer niet te zullen komen.47 

In de 200' penning van Hardinxveld over 1698 worden de onroerende goederen van 
Gijsbert Dircxs korenmolenaar op f 1000,- getaxeerd en werd voor zes gulden aangesla
gen. Compareerden Joh. Woutersz, Arien en Hendrik Koelewyn, Arien Ariensz de Klyne, 
Leendert Bastiaansz de Hek en Goosse van Houwelingen kinderen en kindskinderen van 
Gysbert Dirx hebben met eed verkaart, dat zij uit de boedel ieder geen 1000 gulden geerft 
hebben, dat zij ieder anno 1698 geen 1000 gulden gegoed waren en present mede met, dat 
Gysbert Dirx al in het jaar 1695 is overleden. Coram d. Heeren Van Wesel en Jacob Stoop op 
15 februari 1719.48 

4. Fijgje Gijsberts Vermeulen, de kijvende molenaarster 
Fijghjen Gijsberts Vermeulen, weduwe van Bastiaen Leendertsen de Heek, geassisteerd met 
Gijsbert Dirxen Vermeulen haar vader, transporteert op 30 juli 1682 aan Joost Cornelis Buijck 
twee morgen land in Jacob J anssensweer en transporteert aan Arien Leendertsen gehuwd met 
Jannighje Wouters en Marij Wouters wonende Giessendam de noordelijke helft van een huis. 
De zuidelijke helft is van Joost Pietersen in de Molen. Ten noorden: Peeter Jaspersen van den 
Bergh.49 

Marigjen Jans, vroedvrouw, en Fijgjen Gijsberts Vermeulen, weduwe Bastiaen de Heek, 
verschijnen op 19 februari 1685 voor de schepenbank. Fijgjen verklaart dat de vader van haar 
kind is Claes Janssen Kuiper, wonende te Hardinxveld.50 Dit kind was een dochter met de 
naam Jannigje en werd op 11 maart van dit jaar gedoopt te Neder-Hardinxveld volgens het 
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doopboek met als doopgetuige Elsken Gijsberts, wonende op Hardinxveld. 
Op 20 juli 1686 compareren Claes Jansen kuijper, weduwnaar [van Ariaentie Dircx] , en 

Fijgje Gijsberts Vermeulen, weduwe, beiden wonend Hardinxveld. 51 

Fijgjen Gijsberts Vermeulen, weduwe van Bastiaen de Hek, verhuurt op 25 januari 1691 een 
huis met erf in de Peulenstraat voor zes jaar en Johannes van den Bergh, meester bakker te 
Dordrecht.52 

Volgens de kerkenraadsnotulen van 13 april 1691 klaagde bij de visitatie Arien Andriesse 
[van 't Verlaat] op 4 april dat Fijghje Gijsberts, de dochter van de molenaar, hem had uitge
scholden voor iets wat ze maar eens moest waarmaken. De ruzie was ontstaan bij het gaan 
naar de molen. Zij had hem een nietsnut genoemd, maar dat ontkende ze. Zij zei dat hij haar 
geslagen en gestoken had, en hij verder dat zij hem als dief had uitgescholden. Daar volgens 
de kerkenraad beiden schuld hadden, moesten ze mekaar de hand maar geven. Arien wilde 
dat niet doen en het eind was dat hij van ' t Avondmaal geweerd werd en zij, op haar verzoek, 
niet. Op de vergadering van 6 juli kwam deze zaak nog eens voor, doch zonder nieuwe ge
zichtspunten. Voor het Avondmaal van Kerstdag 1691 kwam de zaak echter goed. De pre
dikant en ouderling Syon Janse kwamen eerst onverrichter zake bij Arien Andriesse aan de 
deur. Daarna gingen ze naar zijn moeder Cornelia, die zeer bedroefd was. Daar kwam ook zijn 
huisvrouw 'krijtende en kermende over dese saek'. Zij wist haar man te bewegen om in het 
huis van Syon Janse zich te gaan verzoenen met Fijghje. Fijgje verklaarde nu dat Arien een 
eerlijk man is en Arien vroeg om vergeving. 

Fijgjen Gijsberts Vermeulen, weduwe van mr. Bastiaen de Heek, verkoopt op 14 juni 1698 

haar huis en erf binnendijks in de Peulenstraat, belend ten zuiden Arien Bastiaens Bos en ten 
noorden Franco ijs van Baesbanck, ten westen de Steenestraet, ten oosten de Wiel, aan Willem 
Janssen van der Woude.53 Op 22 juni 1698 blijkt DirckJoppen de koper te zijn.54 

Fijghje Gijsberts Vermeulen komt niet aan het Avondmaal (Kerstmis 1698) vanwege haar 
onrust om een 'kijvagie' met haar molenaarsknecht. Waarschijnlijk is het dezelfde knecht 
die in de kerkenraadsnotulen van 17 april 1699 wordt genoemd. Dan lezen we dat Fijghje 
Gijsberts Vermeulen 'seer quad huijs' had gehouden met haar knecht die een papist was. De 
geruchten liepen zelfs dat de knecht zelf verteld had dat ze hem verschillende malen tot 
ontucht aangezocht had en dat als hij gewild had alles met haar had mogen doen. Voor deze 
keer wordt haar het Avondmaal ontzegd. Zij was daar echter ontevreden over en zei dat er 
niets van waar was. Ze had nu een andere knecht en wilde wel komen. Haar gerustheid kon de 
ongerustheid van de kerkenraad dit keer nog niet wegnemen. Het besluit bleef, waarover zij 
zeer boos was. Bij het volgende Avondmaal wordt ze weer toegelaten. 

5. Fragmentstamreeks Vermeulen 
I. Dirck]ans Vermeulen, schepen en heemraad van Spijk 1659, 1667, korenmolenaar, overl. tus
sen 8-4-1669 en 15-11-1688, tr. Fyken Gerrits, begr. Spijk (volgens grafsteen) 1665.55 

Dirck kan niet identiek zijn met een andere DirckJans uit Spijk. In het naburige Kedichem vinden we 
een huwelijlrnins chrij v ing va n e e n Di rek Jans. di e op 14 augustus 1661 huwt als weduwnaar van Anneke 
Cornelis Jongehaen met Eva Gerrits Steck,j.d. van Lakerveld. Zij overleed na 15 november 1688.56 

Een zuster van Dirck is mogelijk GijskenJansdr., die gehuwd was met Rochus Wouters: 
Gijsken Jansdr, weduwe van Rochus Woutersz [nageslacht De Rover], wonend Hardinxveld en haar 

broer DirckJansz, wonend Spijk.57 

Bekend uit dit(?) huwelijk: 

1. Gijsbert, volgt II. 
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II. Gijsbert Dirxen Vermeulen, geb. ca. 1622,58 doet belijdenis te Hardinxveld 25-4-1666, koren
molenaar, heilige geestmeester van de Benedenpolder van Hardinxveld 1666, 1668-1670, 1672, 

1674, begr. Hardinxveld 22-10-1695 (Nieuwe Kerk}, tr. (z?} Arijaantje Hermans, doet belijdenis 
te Hardinxveld 25-4-1664, begr. Hardinxveld 2-12-1693. 

Een Gijsbert Dirx laat op 28 april 1674 te Neder-Hardinxveld een zoon Willem dopen, waarbij de 
moeder niet werd vermeld. Doopgetuigen waren Pietertje Jassen en Marigje Teunis. 

Kinderen (voor zover bekend): 

1. Fijgje Gijsberts Vermeulen/Vermolen, over!. Hardinxveld ( aang. impost 26-5-)1712, tr. ( 1) Basti
aen Leenderts de Heek, chirurgijn te Giessendam (1675), apotheker te Leerdam (1675-1676), 

deed belijdenis met zijn vrouw te Hardinxveld 29-9-1680, begr. Hardinxveld 10-1-1682, 

zn. van Leendert Ariens de Heek en Neeltje Bastiaans; tr. (2) Boven-Hardinxveld 26-2-

1708 Jacob de Graeff, molenaar. 
2. Elsje Gijsberts Vermeulen, over!. Hardinxveld (impost aang.) 28-12-1711, tr. vóór 17-3-1669 

(doop kind te Neder-Hardinxveld)Jan Woutersen Burch, schipper van Giessendam, wrs. 
zn. van Wouter Ariens Burger en Marichje Jans; tr. (2) 1678/1679 Johannes Wouters van 
Lijningen, mr. glasmaker, over!. Hardinxveld (impost aang.) 7-12-1718. 

Beiden doen belijdenis te Hardinxveld 21 april 1680. 

3. Herman Gijsberts Vermeulen, overl./begr. Hardinxveld (impost) 12/14-12-1723, tr. Mari Pau
wels Koelewijn, over!. Hardinxveld (impost) 1-6-1703, dr. van Pouwels Jans Coelewijn en 
Aechje Geerits (Vucht). 

Beiden zijn lidmaten te Gorinchem met attestatie van Groot-Ammers 29 juni 1681, wonende bij 
de Arkel poort, lidmaten te Hardinxveld met attestatie van Gorinchem 12 juli 1682, te Sliedrecht 
met attestatie van Hardinxveld 4 oktober 1683, terug naar Hardinxveld 6 oktober 1686, te Ridder
kerk met attestatie van Hardinxvelds maart 1690, met attestatie op Giessendam 30 augustus 1684, 

met attestatie van Ridderkerk te Hardinxveld 10 oktober 1694. 

4. Aeltie Gijsberts Vermeulen, doet belijdenis te Hardinxveld 6-10-1686, wrs. over!. dec. 1694 

(12-12-1694: doodskleed bij begr. van Willem Janse zijn vrouw), tr. Willem Jans Blocklant, 
doet belijdenis te Hardinxveld 28-6-1671, over!. ald. (impost) 9-10-1711, zn. van Jan Willem 
Pietersen Blocklant en PietertienJaspers. 

Hij otr./tr. (2) Giessen-Oudekerk/ Boven-Hardinxveld 26-11/8-12-1697 Sijgjen Wouters, wed. van 
Hendrik Co melisse. 

5. Maria Gijsberts Vermeulen; otr. (1) vóór april 1687 Willem Teunisse van Houweningen, over!. 
1691/1692, zn. van Theunis Wilems van Houwelingen en Marichje Aelberts, wedn. van 
Kunder Dircx; tr. (2) Hardinxveld 3-5-1693 Dirk Cornelisse Stolk, lidmaat te Hardinxveld 
met att. van Nieuwerkerk 5-7-1693. 

Volgens de kerkenraadsnotulen Boven-Hardinxveld van Pasen 1687 was Maria Vermeulen tegen 
de zin van haar ouders ondertrouwd en vast 'met sack ende pack' bij haar bruidegom in huis ge
gaan. Zij werd niet uitgenodigd. 

6. Gerrit Gijsberts Vermeulen, woont Schoonhoven (1698), tr. vóór 12-1-1681 (doop kind te 
Schoonhoven)Jacomijntje Pa111vels Koelen1ijn~ zus van Mari (zie bij II-3}. 

7. Jacquemijntje Gijsberts van de Herdt, 59 tr. vóór 12-7-1665 (doop kind te Neder-Hardinxveld) 
PieterJans Coelewijn, over!. vóór 1-12-1696, broer van Mari (zie bij II-3). 

8. Jan Gijsberts Vermeulen, korenmolenaar in de Grote Rosmolen in de Arkelstraat te Gorin
chem, begr. Gorinchem 20-12-1719, tr. vóór 26-4-1669 (doop van hun eerste kind te Go
rinchem)Jannigje Giellis van (der) Putten, doet belijdenis te Gorinchem 24-6-1674, begr. 
Gorinchem 16-9-1704, dr. van Gillis Jansz van Putten en Cundertie Willems. 

Hun zoon Willem was meester timmerman, molenaar, houthandelaar. Zijn archief is bewaard 
gebleven. 60 

Het gezin van Jan enJannigje is beschreven in het boek De walmolens van Gorinchem . ., 
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Bijlage. Verkoopcondities van de windkorenmolen van Hardinxveld uit 1708. 6' 

Conditien en voorwaerden waer op men van meening is huijden den zen maert deses loopende jaers 
1709 int openbaer ten overstaen van schout ende gerechten van Hardincxvelt aen moest bieden de te 
vercoopen drie vierde parten in den wintcorenmolen van Hardincxvelt voorss. Mitsgaders in de huij
singe en alles anders daeraen gehoorende appendentien en dependentien vandien. Soo en sulcx alle 
hetselve staende is onder de jurisdictie van voorss. dorpe. 

De vercoopinge sa] geschieden om guldens van xx stuivers 't stuck in goeden gevalueerden gelden geen 
minder specie dan schellingen maer geen gestempelde schellingen van ses stuijvers. 

Dat vrij en onbelast van alle opstaende lasten ofte renten niets altoos gereserveert. Als alleen' s heeren 
recht recognietie, wintgelt, erffpacht, schaftgelt, verpondinge, en alle verdere gemeenelants ... buijrlast? 
waervan 't verloop bij de vercoopers sal worden affgedaen en gesuijvert tot kers mis des voorleden jaers 
1708 incluijs oock gevrijt van een der twee 100 pen. geconsonteert den z January lestleden desen jaers 
1709 waer na er alle d voorss lasten en 100 pen. Co men sullen tot laste vande vooper sonder cortinge. 

Den cooper sa] d' voorss 3/4 parten in den voorss. molen en huijsinge appendentien en dependentien 
vandien moeten aenvaerden met soodanige vrijdommen, servituijten en gerechticheden als d'selve ee
nichsins hebbende en subject sij n en van outs tot noch toe is gepossedeert voglens de brieven en besche
ijden daervan sijnde- dienen den cooper, voor soo veel daer van in wesen sijn voor handen beenvens de 
opdrachte overleveren en behandigen sal. 

Den cooper sal gehouden en verobligeert wesen sijne te beloovene cooppenn. alsamen te betalen 
gereet en contant benevens de gifte ende overdrachte van voorss. 3/4 parten der gemelte molen metten 
gevolge vandien. D' welcke voor Meije aenstaende deses jaers 1709 geschieden sal. 

Waer en boven den voorn. cooper noch gehouden en verbonden sa! sijn te betalen nu dadelijcken en 
opstaende voet gereet ende contant tot rantsoen eenen stuijver van ijder gulden sijnde te beloven coop
pen. tot vervallinge van oncosten deser vercoopinge almede sonder nochtans dienaengaende eenige 
cortinge aen voorss. sijne te beloven cooppen. te mogen doen. 

Gelijck oock den selven cooper sonder cortinge als voren, alleen sa! moeten dragen en betalen den xl 
pen. Mette x verhooginge pont ende verboeck gelt, mitsgaders nacoop indien het selve, ofte eenich van
dien betaelt ... of ten werden vacatien en salarissen van schout, schepenen, secretarissen en bode schrij
ven ende se gelen van brieven, verteeringen en alle andere cos ten tgeen altoos gereserveert van wat bena
minge die oock wesen mochten over en ter saecke van dese coop, en overdrachte eenichsins vallende. 

Den insetter en cooper sullen oock gehouden sijn tot voldoeninge van 't insethgelt, coopen. rantsoen 
pen. Mitsgaders inhouden deser conditien aenstonts te stellen twee goede suffisante borgen tot conten
ten .. te van voorn. coopers de welcke hen verbinden ullen gelijck verstaen wert .. hen verbinden bij de
sen d' een voord' ander en elcx in solidu, als principael onder behoorlijcke renunciaie vande benefitien 
ordinmis divisonis et excissinis den effecte van dien hen houdende voor onderricht. 

Maer sullen voorn. vercoopers niet gehouden wesen int stellen van eenige waerborge doch presen
teren inplaetse vandien d'voorss. 2/4 (sic!) parten van de gemelte molen en anders te leveren bij willich 
decreet van Hove van Hollant tot keure ende cos ten vande cooper welck decreet den voorn. cooper oock 
tot sijnen costen sa] moeten vervolgen sonder nochtans onder pretect dat het voorss. decreet niet en 
soude mogen wesen geinterponeert den voorn. cooper d' voorss coop en rantsoen pen. sa] vermogen 
onder sich te houden. 

Den voorn. insetter cooper en har borgen sullen oock moeten consentereng elijck sij mede verstaen 
werden te consenteren bij desen haer inhouden en tot voldoeninge deses mitsgaders inseth gelt coop 
en rantsoenpen. Tot haren costen goetwillicklijcken te doen en laeten condemneren en bij den Hoogen 
Rade in Hollant tot dien eijnde constituerende en onwederroepelijcke procuratie gevende mies desen 
aen Lambert Vijffhuijsen, Abraham Olrie en Johan van Campen alle procureurs voor den gemelte hooge 
rade samen en elcx int besonder soo omme de condemnatie te versoecken, als daerinne te consenteren 
respective. 

Met gelofte van sulcx van waerden te sullen houden onder gelijcke verbant ende condemnatie alsvoren. 
De voorss. 3/4 parten in de gemelte molen, huijsinge en gevolge vandien sullen terstont naer tgeen 

van palmslach ofte het sluijten vanden finaele coop staen tot laste risico en perocie van voorn. cooper 
alleen en impertticulier. 

De vercoopinge sa! gechieden bij insettinge en verhooginge en soo wie het hoochste bod biet sa] vroo 
strijckgelt gebieten twaelff gulden des sak den insetter gebodt daer voren moeten gestandt doen tot 
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woonsdach wesende den 17en der toecomende maent April deses loopende jaers 1709 's avonts tot son
neonderganck. 

Daer naer sa! men d' voorss parten in d'voorss molen, huijsinge en verder gevolge ophangen tot 
hooger somma en affslaen en soo wie alsdan eerst mijnt sa! cooper sijn en blijven op de conditien voren 
verhaelt. 

En niet gemijnt werdende sullen de vercoopers ofte hare gemachtichde op woonsdach wesende 
den 17en der toecomende maent April 1709 des voormiddachs de clocke elff uren haer laten vinden op 
Hardincxvelt voorss. ten huijse en herberge van Jacob de Haas omme met imam van een iegelijcken 
daerinne gadinge hebbende over de finale vercoopinge te handelen en accorderen soo des behoort in 
uijtter hant pfte bij openbaren affslach soo d' voorss. vercoopers gelieven sullen. 

Ende in cas niemant verscheen die het voorss. inseth geit genegen was te verhoogen, ofte dat oock bij 
affslach niet meerder mochte gelden ende vercoopers geinclineert wierden voor het insethgelt te laten. 
In soodanighen cas sullen d' voorn. vercoopers mogen volstaen metten coop aen te seggen aen voorn. 
Jacop de Haas ofte imant desselfs domestijcke welcke aensegginge gehouden sa! werden van gelijcke 
erachten vigene?, als off aen insetter selver gedaen en geschiet waere, sonder eenige contradictie. 

Den voorn. cooper sa! d' voorss. 3/4 parten in de voorss. molen en huijsinge, met alle sijne gevolge 
op Meij voorss. vermogen te aenvaerden, omme daer over te disponeren naer sijn welgevalle nadien d' 
voorss. molen alsdan uijtter huijre is, end' voorn, vercoopers van geen verdere huijre kennisse hebben 
't welcke d' selve vercoopers (desnoots sij) presenteren met solemnelen eede te bevestigen dan alsoo 
den tegenwoordige huijrder naer meij voorss. Daer aen noch pretendeert twee jaren huijre te hebben 
waer van selve vercoopers alsvorige ende minste kennisse hebben sijnen nochte henluijden is gebleec
ken. Soo werd geconditioneert dat in gevalle den voorss. huijrder den rechten genoechsijnden conde 
doceren hij daer aen noch d' voorss. twee jaren huijre hadde dat in soodanigen cas den cooper gehou
den sa! wesen d' voorss. huijre te presenteren mits tot sijnen profijte genietende de beloofde huijrpen
ningen. 

Ingeseth bij Jan Andries van 't Verlaet op 900 gulden. 
Borgen Ghijsbert Clop en Jacob de Haes. 

Noten 
1. Stadsarchief Dordrecht(= SAD), toegang 648, Oud Archief Hardinxveld, inv.nr. 68. 
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56. SAG, Gorinchem, oud notarieel archief 4091. Iva Gerts Steek, weduwe Dirck Jans uit Spijk, wo
nende Kedichem, machtigt iemand te Gorinchem om geld te ontvangen van gedane legerdiensten 
door haar man zaliger. 

57. SAD, Dordrecht, oud notarieel archief 179, f. 82, 2-5-1659. 
58. SAD, Dordrecht, oud notarieel archief 356, f. 264-264v: 56 jaar op 27-1-1678. 
59. Het is onduidelijk waarom zij als enige Van de Herdt wordt genoemd. Vergelijk een Gijsbert van 

Herdt, wonende Rijswijk (N.B.) vermeld op 27-2-1722 (SAD, oud notarieël archief Hardinxveld 
4683, f. 689 ). 

60. SAG, Archief van de houthandelaar Willem Vermeulen, 1697-1737; A.J. Busch, Molens in Gorinchem, 
Gorinchem 1978, pag. 29-31. 

61. A. L. van Tiel, Dewalmolens van Gorinchem, Gorinchem 1997, par. 2.16 tot en met par. 2.24. 
62. SAD toegang 632-4 Rechterlijk archief Hardinxveld, f. 203v, 19-9-1709 (losse bijlage). Jan Andries 

van 't Verlaet heb ik nergens aangetroffen als mede-eigenaar van de molen. Misschien kon hij niet 
aan zijn financiële verplichtingen voldoen. 

Uit: Pieter Linperch, Architectura Mechanica ofMoolen-boek van eenige opstallen van 

Moolens, nevens hunne gronden, Amsterdam 1727, derde deel 
(met dank aan de heer B. den Hartog te Dordrecht) 
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De vier Hendrickskinderen (Vernes te Dordrecht) 
DOOR H.M. KUYPERS 

Inleiding 
Tussen 1655 en 1665 gaan vier Hendrickskinderen te Dordrecht in ondertrouw. Ik acht het 
hoogstwaarschijnlijk dat het hier om drie broers en hun zuster gaat. Jan en Leendert Hen
dricxz Vernes worden in verschillende akten broers genoemd.' Dat Teuntje Hendricx Vernes 
en Willem Hendricxz Vernes hun zuster respectievelijk broer zijn, baseer ik op de volgende 
gegevens: 

1. Alle vier noemen zich vroeger oflater Vernes. 
2. Het beroep van drie van hen is molenaar c.q. molenaarsvrouw. Van Willem Hendricxz 

Vernes is vrijwel niets bekend, ook niet zijn beroep. 
3. Teuntje, Jan en Leendert Hendricx Vernes noemen alle drie een dochter Pleuntje. Van 

Willem Hendricxz Vernes is alleen een zoon Hendrick bekend. 
4. Alle vier zijn bij hun trouwen afkomstig uit Haastrecht (Jan en Willem) of uit de directe 

omgeving daarvan (Leendert uit Gouderak en Teuntje uit Moordrecht). 
5. Teuntje en Willem wonen bij hun trouwen beiden aan de Steenplaats buiten de Sluis

poort van Dordrecht, waar later hun neef Tobias Leendertsz Vernes molenaar op de vol
molen aldaar is. 

6. Een zoon van Teuntje Hendricx Vernes, Hendrick Willemsz van der Koog, en een zoon 
van Leendert Hendricxz Vernes, Tobias Leendertsz Vernes, beiden molenaar, trouwen 
met twee zusters, Pietertje respectievelijk Hendrina Maartens (van) Sevenhoven. Zij zijn 
dus zwagers en neven van elkaar. 

Dit artikel laat zien hoe je, door middel van het min of meer systematisch aftasten van allerlei 
mogelijkheden en regels met betrekking tot naamgeving, veronderstelt verschillende aan
wijzingen te hebben, maar uiteindelijk toch de bewijsvoering (of het tegendeel daarvan) niet 
rond krijgt. In het algemeen geldt, dat hoe meer kinderen uit één gezin bekend zijn, hoe gro
ter de kans is dat hun ouders gevonden kunnen worden. Hier leken de vooruitzichten gunstig 
met liefst vier bekende kinderen uit één gezin en dat in een periode (midden 1ie eeuw) waar 
er in de betreffende plaatsen voldoende bronnen bewaard zijn gebleven. Toch ontbreekt na 
een diepgaand onderzoek nog altijd het bewijs en moet ik het doen met een hypothese, die ik 
hierbij graag ter beoordeling voorleg. Met de stille hoop, dat er iemand is, die een gegeven kan 
aandragen waarmee het bewijs rond is. 

Dordrecht/Kralingen 
Willem Jacobsz moolenaer [van der Coogh],J.M. van Saerdam, wonende aan de Noordendijck, 
en Teuntje Hendricx,J.D. van Moordrecht, wonende aan de Steenplaets, gaan op 9 april 1656 te 
Dordrecht in ondertrouw. Zij trouwen in de Linde [Groote Lindt] op 14 mei 1656. 

Willem J acobsz van der Coogh, zoon van Jacob Pietersz en Neeltje J ansdr, was molenaar op de 
volmolen 'het Verken' aan de Noordendijk te Dordrecht. ' Hij is te Dordrecht op 6 september 
1684 begraven. Teuntje Hendricx 'buyten de Sluyspoort' is te Dordrecht (Nieuwkerk) op 5 

september 1708 begraven. 
Vanaf 1683 komt Teuntje Hendricx Vernes regelmatig in notariële akten met achternaam 

voor.3 
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Het echtpaar krijgt negen kinderen: 

a. Pieter, ged. Dordrecht 28-4-1656. 

b. Hendrijck, ged. Dordrecht 25-11-1657. 

c. Jacob, ged. Dordrecht 6-8-1661. 

d. Marijtje, ged. Dordrecht 6-8-1661. 

e. Neeltje, ged. Dordrecht 17-6-1663 (de vader abusievelijk Willem Hendricxz genoemd). 
f. Pleuntie, ged. Dordrecht 20-5-1665. 

g. Aeltje, ged. Dordrecht 15-5-1667. 

h. Cornelis, ged. Dordrecht 30-7-1670. 

1. Crijntje, ged. Dordrecht 10-6-1674. 

Willem Hendricxz Vernes, J.M. van Haestrecht, wonende aan de Steenplaats, en Ariaentje 
Joosten,].D. van Outbeyerlant, gaan op 19 oktober 1664 te Dordrecht in ondertrouw. Zij trou
wen te Dubbeldam op 9 november 1664. 

Dit echtpaar laat te Dordrecht op 18 maart 1668 een zoon Hendrick dopen. Daarna ont
breekt elk spoor van hen. 

Jan Hendricxz Molenaer,].M. van Haestrecht, wonende aan de Noordendijck, en Geertruyt 
Witten,].D. van Dordrecht, wonende buiten de Sluyspoort, gaan op 5 juli 1665 te Dordrecht in 
ondertrouw. Zij trouwen te Papendrecht op 26 juli 1665. 

Geertruyt Witten, dochter van Witte Adriaensz, schiptimmerman, en Lijntgen Cornelis, is te 
Dordrecht gedoopt op 14 december 1642. 

Het echtpaar krijgt acht kinderen: 

a. Lijntje, ged. Dordrecht 16-8-1666. 

b. Pleuntje, ged. Dordrecht 11-12-1667. 

c. Hendrickjen, ged. Kralingen 8-12-1669. 

d. Geertruy, ged. Kralingen 24-11-1671. 

e. Hendrick, ged. Kralingen 1-4-1674. 

f. Arij, ged. Kralingen 12-4-1676. 

g. Anna, ged. Kralingen 12-12-1677. 

h. Witte, ged. Kralingen 4-12-1680. 

Op 18 oktober 1668 respectievelijk 5 december 1668 verkopen Jan en Leendert Hendricxz, 
volmolenaars, gebroeders, wonende buiten de Oostpoort in de jurisdictie van Rotterdam, 1/3 

part van hun volmolen, met huis en schuur daarnaast, staande op stadsland buiten de Oost
poort buitendijks uitkomende op de Maas, voor 2000 gulden aan Isaack Ostens, lakenwerker 
en koopman te Rotterdam. 4 

Op 18 oktober 1668' gaan Jan e n Leende rt H e ndricxz t e r e enre en Isaaclc Oste ns t e r a nde r e 

zijde als eigenaars van hun volmolen c.a. een maatschapscontract aan. Jan en Leendert zullen 
'alle hetgene het welk tot de vollinge behoord' doen en Isaack Ostens is boekhouder. 
Op 3 september 16696 bekennen Jan en Leendert Hendricxz Vernes, gebroeders, wonende 
aan de Hoogendyck in Cralingen, 500 gulden schuldig te zijn aan de Heylige Geest armen te 
Cralingen. 

Op 31 december 16811 verkooptJanHendricxz, volmolenaar, zijn 1/3 part in de volmolen met 
huis en schuur buiten de Oostpoort aan zijn broer Leendert Hendricxz en aan Sophia Hard
hals, weduwe van Isaack Ostens, elk de helft, zodat de kopers ieder voor de helft eigenaar van 
de molen c.a. zijn geworden. 
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Leendert Hendricxz, hovenier,].M. van Gourack, en Marij Tobias,].D. van de Graejf, beiden 
wonende buiten de Sluyspoort, gaan op 12 april 1665 te Dordrecht in ondertrouw. Zij trouwen 
te Dubbeldam op 26 april 1665. 

Het echtpaar krijgt negen kinderen: 

a. Hendrick, ged. Dordrecht 27-12-1665. 

b. Tobias, ged. Rotterdam 10-1-1668. 

c. Pluentie, ged. Rotterdam 10-12-1669. 

d. Yda, ged. Kralingen 12-6-1672. 

e. Maria, ged. Kralingen 15-4-1674. 

f. Anna, ged. Kralingen 30-8-1676. 

g. Sijtje, ged. Kralingen 17-1-1679. 

h . Leendert, ged. Kralingen 2-1-1681. 

i. Sijtje, ged. Kralingen 29-8-1683 . 

Op 7 augustus 1670 krijgt Mary Tobias, huisvrouw van Leendert Hendricxz, gewoond heb
bende in de gebrande buurt, attestatie naar Rotterdam. 

Leendert Hendricxz Vernes, weduwnaar van Marijtje Tobias, trouwt (2) Kralingen 17 sep
tember 1690 met Fytgen Hendricx Boogaert, weduwe van Cornelis Ariensz Muys, beiden 
wonende te Kralingen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

Op 25 januari 16848 bekent Leendert Hendricxz, molenaar op de volmolen buiten de Oost
sepoort aan de Hoge Zeedijk buiten Rotterdam, 4400 carolus gulden schuldig te zijn aan 
Adriaen Gouwenaer, schipper ter zee, wonende te Rotterdam. De handtekening van Leendert 
Hendricxz is identiek aan die onder de akte d.d. 3 september 1669, waar hij met de achter
naam Vernes genoemd wordt. 

Het zuidoostelijk gebied van Rotterdam in 1694, volgens De Vou. Rechtsonder 
de drie molens langs de Hoge Zeedijk. Midden boven de Oostpoort. 
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zouden daar wellicht nadere gegevens zijn te vinden. Helaas bleek dat in eerste instantie wat 
de locatie betreft niet het geval te zijn. Tot onze verrassing kwam er uit de inventaris van het 
museum wel een laat 19dc eeuws schilderij van de molen te voor schijn, locatie Willem Ruys
laan. Was dit echter de molen waar de gebroeders Vernes op werkten? 

De heer E. Stoop van Stichting Molen Documentatie wees ons op een artikel over wind
molens in Rotterdam.'0 Hierin worden enkele zinnen aan 'de Eendragt' gewijd en ook het 
hiervoor genoemde schilderij van F. van Geldorp uit 1893 afgebeeld. Het blijkt te zijn gemaakt 
naar een tekening van Jacob Korte brand uit de 18dc eeuw. Belangrijk voor onze zoektocht was 
de opmerking dat er tegen het einde van de 17dc eeuw nog maar twee volmolens in Rotterdam 
waren, waarvan één aan de westkant van de stad. 

Op de stadsplattegrond van 1839 door L.F. Temminck blijken vanaf de Oostpoort langs de 
Hoge Zeedijk achtereenvolgens vier 1f' eeuwse molens te zijn aangegeven: De Reus, De Naar
stigheid, De Fortuin en 'de Eendragt', waaruit de conclusie volgt dat De Eendracht net buiten de 
kaart van De Vou valt. 

Het bewijs dat 'de Eend ragt' inderdaad de volmolen van Jan en Leendert Hendricxz Vernes 
is, kwam uit een akte d.d. 20 februari 1681. 11 Hierin wordt de verkoop vastgelegd van de helft 
van 'een windsaagmolen, staande op de grond van de stad Rotterdam, streckende van des 
stads land aff tot aen het erff van de volmolen van Jan en Leendert Heyndriksz toe, belend 
oost deselve volmolen, west stadsland, zuid de Maas en noord den Hoogendijk.' Het schilde
rij konden wij in het depot van het Historisch Museum bezichtigen.12 De tekening van Jacob 
Kortebrand hebben we niet kunnen traceren. En de Vriendenlaan van toen, is de Willem Ruys
laan van nu. 

Olieve1f op linnen 46 x 66,5 cm. F. van Ge/dorp (naar een tekening van]. Korte brand) 1893. 

De molen De Eendracht aan de Zeedijk buiten de Oostpoortvan Rotterdam 
(Collectie Historisch Museum Rotterdam, inv.nr. 10880) 
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Bijlage Gens Nostra 62 (2007) oktober 

Correspondentieadres NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp; email: info@ngv.nl 

Nr. 323 

Adreswijzigingen en andere mutaties uitsluitend melden aan bovenstaand adres en niet aan de afdelingen. 
Contributie: Gewoon/id:€ 35,- (€ 34,- bij automatische afschrijving) per jaar incl. het lidmaatschap van één regionale 
afdeling. Gezinslid:€ 8,50 per jaar. Bij.komend lidmaatschap voor een extra regionale afdeling:€ 8,50 per jaar; voor de 
functionele afdelingen Computergenealogie € 10,-, Heraldiek€ 15,- en Familieorganisaties€ 8,50 per jaar. Buitenlandse 
leden€ 45,- per jaar. Contributiebetaling vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar (bij voorkeur door een machti
ging tor automatisch afschrijven of door gebruikmaking van her jaarlijks toegezonden acceprgiroformulier) franco 
aan de NGV op ING bankrekening 66.63.63.366 (IBAN:NL15INGB06663366-BIC:INGBNL2A) of Postbankrekening 
547064 (IBAN:NL51PSTB0000547064-BIC:PSTBNL21) beide te Leeuwarden. Opzegging lidmaatschap uitsluitend 
schriftelijk aan bovengemeld adres vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. 
Betalingen aan de Dienst Bestellingen (uitsluitend na ontvangst van rekening) op Postbankrekening 36.39.286 t.n.v. 
Dienst Bestellingen NGV re Amersfoort. Overige betalingen: aan de penningmeester NGV op ING bankrekening 
58.96.19.802 of Postbankrekening 2843032 beide t.n.v. NGV re Bussum. 
Verenigingscen rru m (Bibliotheken, Biografische Documentatiedienst, Kn ,pseldienst, Heraldisch Archief en Dienst Microfiches): 
Papelaan 6, 1382 RM Weesp, rel.: 0294-413301. Openingstijden (behalve op feestdagen): iedere donderdag en zater
dag van 10.00-16.00 uur. 
Dienst Bestellingen, Contactdienst, Dienst Informatie en Promotie (DrP), Afd. Computergenealogie: p/a Postbus 26, 1380 AA 
Weesp.Afd.Familieorganisaties: Strawinskylaan 34, 2102 CP Heemstede.Afd. Heraldiek: Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH 

Utrecht. NG v website: www.ngv.nl. 

In memoriam drs. S.E. Pronk Czn. 

Op 16 augustus 2007 overleed op de leeftijd van 82 jaar te Den Haag de heer Simon Evert 
Pronk. In het leven van de heer Pronk speelde de genealogie en de heraldiek vanaf jonge 
leeftijd een grote rol. Naar eigen zeggen begon hij ermee in 1938 toen hij nog maar 13 jaar 
oud was. Het zal dan ook niemand verbazen dat hij een van de eerste leden van de kort na de 
oorlog opgerichte NGV werd. Naast zijn baan als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de 
Universiteit van Amsterdam was hij bestuurlijk actief binnen de NGV. Zo was hij secretaris 
van de afdeling Den Haag ( en Leiden) van 1983 tot 1986, bestuurslid van dezelfde afdeling van 
1986 tot 1988 en afdelingsvoorzitter van 1988 tot 1991. In 1986 werd de heer Pronk lid van het 
Hoofdbestuur, welke functie hij tot 1991 bekleedde. Voor zijn vele arbeid die hij voor de ver
eniging verzette werd hij op 27 september 1997 onderscheiden met de zilveren erespeld. 

Ook buiten de NGV was hij actief. Zo was hij medeoprichter van de Stichting Familievereni
ging Pronk en lid van de Stichting Federatie van Nederlandse Familieverenigingen waarvan 
hij in de periode 1985-1990 voorzitter was. Wellicht de meeste bekendheid kreeg de heer 
Pronk door zijn publicaties in onder meer Gens Nostra, Sibbe, Pronkstukken, het Jaarboek 
van het Centraal Bureau voor Genealogie, het Kwartierstatenboek Nederlandse Leeuw 1983 

en Wi Rutu. Uit deze publicaties bleek zijn grote vakmanschap. Toch kennen de meesten hem 
om zijn kennis van huis - en handmerken. De heer Pronk behoorde stellig tot de groep van 
naoorlogse genealogen die mede vorm hebben gegeven aan de NGV, zoals wij die nu kennen. 
Wij hopen, dat hij moge rusten in vrede en wensen zijn echtgenote Mevrouw Johanna Pronk
Visser en verdere familie veel sterkte toe. 

RoelofVennik, voorzitter NGV 
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De prijs bedraagt circa€ 19,-, bij voorintekening per e-mail met 10% korting. U kunt het 

boek 'Dameslijnen' nu reeds bestellen bij de penningmeester van de afdeling Utrecht, de heer 

drs. W.M. T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 cHUtrecht, e-mail : w.van.zon @hccnet.nl. 

Het boek komt uit op 8 maart 2008. In januari ontvangen bestellers per e-mail bericht over 

de afhandeling van de bestelling. 

50-jarigjubileum afdeling' s-Hertogenbosch-Tilburg 

Op 17 november a.s. wordt dit jubileum in het Regionaal Archief Tilburg gevierd. Van 11.00 

tot 13.00 uur is er een besloten bijeenkomst voor de leden van de afdeling en genodigden, met 

aansluitend een lunch. Van 13.00 tot 16.00 uur is er een voor iedereen toegankelijk genealo

gisch café. Op deze dag hoopt de afdeling de jubileum-CD te kunnen presenteren. Het Regio

naal Archief Tilburg is gevestigd aan de Kazernehof 75. 

Nieuwe leden 

131598 Mw. P. Scholtz-Ligrhart, Hazelaar 15, 8121 EW Olst 
131599 Dhr.C. Bles, Schoutstraat 11, 5531 GRBladel 
131600 Dhr.J.G . Dijkman, Mr Dotingalaan 168, 1381 GG Weesp 
131601 Dhr.G.J. den Ambtman, Molenweg 28, 7382 BW Klarenbeek 
131602 Dhr.J.G. den Ambtman, Pomonalaan 31, 7321 DH Apeldoorn 
131603 Dhr.H. Slink, Keppelskamp 58, 8051 LZ Hattem 
131604 Dhr.P.M.A. van der Kam, Tymanshof 18, 9403 PJ Assendelft 
131605 Dhr. T. Hagelaars, De Fluter 18, 1616 RP Hoogkarspel 
131606 Dhr.A.A. Hendriks, Brasem 57, 2986 HA Ridderkerk 
131607 Dhr.H.M. Ellermann, Terschellingstraat 8, 1181 HKAmstelveen 
131608 Dhr.drs B.W.G. Dalenoord, Van Ballegooijsingel 40, 3055 PC Rotterdam 
131609 Mw.V.M.J. Wolbrink-Kok, Wenning 26, 7811 HS Emmen 
131610 Dhr.H.A.J.A. Nillesen, Zeelsterstraat 217, 5652 EH Eindhoven 
131611 Mw.G.J. Huijser-Loogman, Forelstraat 161, 2037 KS Haarlem 
131612 Dhr. M.P. H. Nelissen, Nieuwe Heijtmorgen 17, 5375 AJ Reek 
131613 Dhr. M. Steendam, Longkruid 34, 8935 P L Leeuwarden 
131614 Dhr. S. Callaars, Krommeweg 21, 5708 JL Helmond 
131615 Dhr.Th. Michels, Mariënhoven 96, 6721 sw Bennekom 
131616 Dhr. P.C. de Lavoir, Middenstraat 71, 4541 AB Sluiskil 
131617 Dhr.J. W.A. Faas en, Workumstraat 20, 8244 EJ Lelystad 
131618 Dhr.H. Boers, Volderijlaagte 17, 4331 RA Middelburg 
131619 Dhr.A.E. Schutrups, 19 Channels Farm Road, Southampton so 16 2P, Engeland 
131620 Dhr.J.G. van Leeuwen,Jupiterhof 10, 3951 EA Maarn 
131621 Mw.A.W. M. E. van Leeuwen,Jupiterhof 10, 3951 EA Maarn 
131622 Dhr.A.W.J. Ackermans, Nijensteinseweg 22a, 4124 AV Hagestein 
131623 Mw.V.E.M. Binkhorst-Lucassen, Van Devenrerlaan 59, 2271 TwVoorburg 

Agenda 

17 okt 19.30 uur. Afdeling Groningen (nagekomen bericht) 
Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing door de heer K. Boele: 'Munt en handel van Middeleeuwen tot koning Willem I in Groningen en 
Ommela11de11'. 

3 nov 14.00 uur.AfdelingAmersfoorte.o. 
Restaurant 'Oud Leusden' zaal 'Trekerhof, Vlooswijkseweg 1, Leusden 
'Computergenealogie' . 
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Leendert Hendricxz, hovenier, J.M. van Gourack, en Marij Tobias, ].D. van de Graeff, beiden 
wonende buiten de Sluyspoort, gaan op 12 april 1665 te Dordrecht in ondertrouw. Zij trouwen 
te Dubbeldam op 26 april 1665. 

Het echtpaar krijgt negen kinderen: 

a. Hendrick, ged. Dordrecht 27-12-1665. 

b. Tobias, ged. Rotterdam 10-1-1668. 

c. Pluentie, ged. Rotterdam 10-12-1669. 

d. Yda, ged. Kralingen 12-6-1672. 

e. Maria, ged. Kralingen 15-4-1674. 

f. Anna, ged. Kralingen 30-8-1676. 

g. Sijtje, ged. Kralingen 17-1-1679. 

h. Leendert, ged. Kralingen 2-1-1681. 

1. Sijtje, ged. Kralingen 29-8-1683 . 

Op 7 augustus 1670 krijgt Mary Tobias, huisvrouw van Leendert Hendricxz, gewoond heb
bende in de gebrande buurt, attestatie naar Rotterdam. 

Leendert Hendricxz Vernes, weduwnaar van Marijtje Tobias, trouwt (2) Kralingen 17 sep
tember 1690 met Fytgen Hendricx Boogaert, weduwe van Cornelis Ariensz Muys, beiden 
wonende te Kralingen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

Op 25 januari 16848 bekent Leendert Hendricxz, molenaar op de volmolen buiten de Oost
sepoort aan de Hoge Zeedijk buiten Rotterdam, 4400 carolus gulden schuldig te zijn aan 
Adriaen Gouwenaer, schipper ter zee, wonende te Rotterdam. De handtekening van Leendert 
Hendricxz is identiek aan die onder de akte d.d. 3 september 1669, waar hij met de achter
naam Vernes genoemd wordt. 

Het zuidoostelijk gebied van Rotterdam in 1694, volgens De Vou. Rechtsonder 
de drie molens langs de Hoge Zeedijk. Midden boven de Oostpoort. 
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Op zoek naar de molen 
Na het vinden van deze akten, waarin Jan en Leendert Hendricxz (Vernes) molenaars op de 
volmolen (vollen= vervilten en reinigen van wollen weefsels) buiten de Oostpoort van Rotter
dam aan de Hoge Zeedijk worden genoemd, leek het me aardig om deze molen te lokaliseren. 
Op de stadsplattegrond van 1694 van Joannes de Vou blijken drie molens aan de Zeedijk bui
ten de Oostpoort te staan. 

Welke van de drie was het? Een bemoeilijkende factor was dat ik de naam van de volmolen 
niet kende. Na mijn eigen vluchtige poging om de molen te lokaliseren, kreeg het onderzoek 
nieuwe impulsen en kwam het in een stroomversnelling nadat Ton Hokken te Utrecht zich er 
ook mee bezig ging houden. Er ontstond een boeiende zoektocht. 

Zoekend op de site van de molendatabase (verdwenen molens, zie elders in dit nummer) 
bleek al spoedig dat de in de 17de eeuw gebouwde volmolen (later run-, tras- en verfmolen) 
De Eendracht in aanmerking kwam, gelegen naast molen De Bok, tegenover de Vriendenlaan. 
De Vriendenlaan is op een huidige kaart niet in dat gebied te vinden, zodat er geen verbin
ding naar de kaart van De Vou gelegd kon worden. Molen De Bok bleek, volgens de dezelfde 
database, een 18dc eeuwse molen te zijn geweest. Een andere voormalige molen in dat gebied, 
genaamd De Reus, bleek een 17dc eeuwse voorganger te hebben. Op de kaart van Rotterdam en 
omstreken (1609-1616) van Floris Balthasarsz van Berckenrode, komen wel molens voor bin
nen de Oostpoort - en vele in de polders om de stad heen - maar geen molens buiten de Oost
poort in de richting van de Hoge Zeedijk.• 

Aangezien bij de informatie over De Eendracht ook was vermeld dat, na de sloop van demo
len in 1880 of later, een sierstuk in het Historisch Museum Rotterdam terecht was gekomen, 

Detail uit kaart van L.F. Temminck, 1839. De (horizontale) onderbroken lijn geeft de grens met Kralingen 
aan. De weg daaronder is de voormalige Hooge Zeedijk, toen al Oostzeedijk genaamd. 
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zouden daar wellicht nadere gegevens zijn te vinden. Helaas bleek dat in eerste instantie wat 
de locatie betreft niet het geval te zijn. Tot onze verrassing kwam er uit de inventaris van het 
museum wel een laat 19de eeuws schilderij van de molen te voor schijn, locatie Willem Ruys
laan. Was dit echter de molen waar de gebroeders Vernes op werkten? 

De heer E. Stoop van Stichting Molen Documentatie wees ons op een artikel over wind
molens in Rotterdam.' 0 Hierin worden enkele zinnen aan 'de Eendragt' gewijd en ook het 
hiervoor genoemde schilderij van F. van Geldorp uit 1893 afgebeeld. Het blijkt te zijn gemaakt 
naar een tekening van Jacob Korte brand uit de 18de eeuw. Belangrijk voor onze zoektocht was 
de opmerking dat er tegen het einde van de 17de eeuw nog maar twee volmolens in Rotterdam 
waren, waarvan één aan de westkant van de stad. 

Op de stadsplattegrond van 1839 door L.F. Temminck blijken vanaf de Oostpoort langs de 
Hoge Zeedijk achtereenvolgens vier 17de eeuwse molens te zijn aangegeven: De Reus, De Naar
stigheid, De Fortuin en 'de Eendragt', waaruit de conclusie volgt dat De Eendracht net buiten de 
kaart van De Vou valt. 

Het bewijs dat 'de Eendragt' inderdaad de volmolen van Jan en Leendert Hendricxz Vernes 
is, kwam uit een akte d.d. 20 februari 1681. 11 Hierin wordt de verkoop vastgelegd van de helft 
van 'een windsaagmolen, staande op de grond van de stad Rotterdam, streckende van des 
stads land aff tot aen het erff van de volmolen van Jan en Leendert Heyndriksz toe, belend 
oost deselve volmolen, west stadsland, zuid de Maas en noord den Hoogendijk.' Het schilde
rij konden wij in het depot van het Historisch Museum bezichtigen." De tekening van Jacob 
Korte brand hebben we niet kunnen traceren. En de Vriendenlaan van toen, is de Willem Ruys
laan van nu. 

Olieve,f op linnen 46 x 66,5 cm. F. van Geldorp (naar een tekening van]. Korte brand) 1893. 
De molen De Eendracht aan de Zeedijk buiten de Oostpoortvan Rotterdam 

(Collectie Historisch Museum Rotterdam, inv.nr.10880) 
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Molenaars 
Tenminste twee zoons van Leendert Hendricxz Vernes zijn ook molenaar. 

Zijn gelijknamige jongste zoon Leendert Vernes wil op 3 maart 1701 de helft van een nieuw 
gebouwde zaagmolen aan de hoge dijk buiten de oostpoort van Rotterdam kopen,'3 maar de 
koop gaat niet door. 

Tobias Vernes, de tweede zoon van Leendert Hendricxz Vernes, gaat weer terug naar Dor
drecht en wordt daar molenaar op de volmolen aan de Steenplaats buiten de Sluispoort van 
Dordrecht op de grond van Dubbeldam.'4 In het testament van hem en zijn vrouw van 25 

februari 1706 benoemt hij zijn zwager [en neef] Hendrick Willemsz van der Koog tot voogd 
over hun kinderen. '5 De toch al nauwe verwantschap tussen de zwagers/neven wordt nog eens 
versterkt door het huwelijk van Aaltje Vernes, een dochter van Tobias Vernes, met Maarten 
van der Koog, een zoon van Hendrick Willemsz van der Koog. 

Tobias' dochter Neeltje Vernes trouwt met de korenmolenaar Jacobus Kievit, die eigenaar 
was van de nog steeds bestaande molen met de naam 'Kijck over de Dijck' aan de Noordendijk 
te Dordrecht. Hij was één van de eerste steenleggers van de nieuwgebouwde molen in 1713 

en een lid van de molenaars-dynastie Kievit, die begon met zijn grootvader Willem Corsti
aensz (Joncker) (1633-1669) gevolgd door zijn vader Leendert Willemsz Kievit (overl. 1739). 

Na Jacobus (overl. 1741) volgden diens zoons Leendert Kievit (1732-1779), korenmolenaar te 
Sliedrecht, en Johannes Kievit (1738-1800 ), korenmolenaar te Aalburg, en de enige zoon van de 
laatste,Jacobus Kievit (1776-1833). 

Haastrecht 
Gouderak en Moordrecht liggen pal tegenover elkaar aan de Hollandse IJssel en vóór 1658 

behoorden de Hervormden (destijds Nederduits Gereformeerden) van beide dorpen tot één 
gemeente en kerkten te Moordrecht. Gouderak en Haastrecht grenzen aan elkaar en liggen 
beide aan de zuidzijde van de Hollandse IJssel. 

In Dordrecht werden geen gegevens gevonden over de ouders of andere bloedverwanten van 
dit viertal. Het was dus noodzakelijk om in Haastrecht, Gouderak en Moordrecht een onder
zoek naar hen in te stellen. 

Gezocht wordt een Hendrick, met als vrouw vermoedelijk een Pleuntje, die rond 1630 ge
trouwd zijn. Onder hun naaste verwanten zouden de namen Teuntje, Willem,Jan en Leendert 
behoren voor te komen en liefst ook nog de naam Vernes( ch). 

In de archiefstukken van Gouderak komt de naam Vernes( ch) slechts één keer voor en dat be
treft iemand uit Haastrecht, over wie hierna meer. Een echtpaar Hendrick en Pleuntje wordt 
niet aangetroffen. 

In Moordrecht woonde een gezin Vernes, maar daar is dit Dordtse viertal niet op aan te slui
ten. 

In Haas tre cht lijken pers pectieven te liggen. Daar konl.t de naanl. Vernesch voor. Een echt

paar Hendrick en Pleuntje wordt ook in Haastrecht niet gevonden. 
Wel een echtpaar Willem Crijnen Vernesch en Lijsbet Leenderts, die tenminste twee zoons 

hebben, Arien en Leendert Willemsz Vernesch, die beiden vóór 162216 al getrouwd zijn. Arien 
Willemsz Vernes, die kleermaker is, wordt posthuum nog in een akte van het oudrechtelijk 
archief Gouderak genoemd,17 en zorgt daarmee voor het éénmalig voorkomen van de naam 
Vernesch in de archivalia van Gouderak. 

Er is maar één Hendrick in Haastrecht, die genoemd wordt in relatie tot deze familie Ver
nesch. 
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Utrecht. NGV website: www.ngv.nl. 

In memoriam drs. S.E. Pronk Czn. 

Op 16 augustus 2007 overleed op de leeftijd van 82 jaar te Den Haag de heer Simon Evert 
Pronk. In het leven van de heer Pronk speelde de genealogie en de heraldiek vanaf jonge 
leeftijd een grote rol. Naar eigen zeggen begon hij ermee in 1938 toen hij nog maar 13 jaar 
oud was. Het zal dan ook niemand verbazen dat hij een van de eerste leden van de kort na de 
oorlog opgerichte NGV werd. Naast zijn baan als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de 
Universiteit van Amsterdam was hij bestuurlijk actief binnen de NGV. Zo was hij secretaris 
van de afdeling Den Haag ( en Leiden) van 1983 tot 1986, bestuurslid van dezelfde afdeling van 
1986 tot 1988 en afdelingsvoorzitter van 1988 tot 1991. In 1986 werd de heer Pronk lid van het 
Hoofdbestuur, welke functie hij tot 1991 bekleedde. Voor zijn vele arbeid die hij voor de ver
eniging verzette werd hij op 27 september 1997 onderscheiden met de zilveren erespeld. 

Ook buiten de NGV was hij actief. Zo was hij medeoprichter van de Stichting Familievereni
ging Pronk en lid van de Stichting Federatie van Nederlandse Familieverenigingen waarvan 
hij in de periode 1985-1990 voorzitter was. Wellicht de meeste bekendheid kreeg de heer 
Pronk door z ijn publicaties in onder meer Gens Nost ra, Sibbe, Pronkstukken, h et Jaarboek 
van het Centraal Bureau voor Genealogie, het Kwartierstatenboek Nederlandse Leeuw 1983 

en Wi Rutu. Uit deze publicaties bleek zijn grote vakmanschap. Toch kennen de meesten hem 
om zijn kennis van huis - en handmerken. De heer Pronk behoorde stellig tot de groep van 
naoorlogse genealogen die mede vorm hebben gegeven aan de N GV, zoals wij die nu kennen. 
Wij hopen, dat hij moge rusten in vrede en wensen zijn echtgenote Mevrouw Johanna Pronk
Visser en verdere familie veel sterkte toe. 

RoelofVennik, voorzitter NG v 
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Themadag België in het Verenigingscentrum Weesp 

Het is de bedoeling om op zaterdag 10 november a.s. een 'Belgiëdag' te organiseren in ons Ver
enigingscentrum. Onze Vlaamse collega's van de VVF hebben wij gevraagd die dag naar Weesp 
te komen om hun (digitale) bestanden te presenteren en voor het verschaffen van informatie 
over genealogisch onderzoek in België. 

Voor informatie kunt u terecht op de website www.ngv.nl of op telefoonnummer 0294-

413301 of het e-mailadres info @ngv.nl. Voor iedereen met Belgische voorouders is deze dag 
een mooie gelegenheid eens kennis te nemen van de grote hoeveelheid gegevens die de 
Vlaamse Vereniging bezit. Iedereen - ook niet leden - is van harte welkom op zaterdag 10 no
vember a.s. van 10 .30 tot 16.00 uur aan de Papelaan 6 in Weesp. 

Jubileum afdeling Utrecht 2008 

Op 8 maart 2008 viert de afdeling Utrecht het zestigjarig bestaan. Het bestuur van de afdeling 
wil dit vieren door verspreid over het jaar verschillende activiteiten te organiseren. Met deze 
activiteiten wil de afdeling zich richten op een breder publiek, dan alleen de eigen leden en 
daarom staan ze open voor iedereen die geïnteresseerd is in genealogie en geschiedenis. De 
feestcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen en krijgt de volledige medewerking 
en ondersteuning van Het Utrechts Archief, dat ons o.a. ruimte ter beschikking wil stellen in 
de nieuwe vestiging. Op deze plaats willen wij alle leden alvast inzage geven in de plannen, 
derhalve een korte bloemlezing: 
• Op zaterdag 8 maart, samenvallend met 100 jaar Vrouwendag, de presentatie van het jubi

leumboek 'Dameslijnen' (zie hierna) en de jubileum CD (zie mededelingenkatern nr. 321, 

juli/augustus 2007) gevolgd door een lezing over vrouwen. 
• Op zaterdags april speelt Nel Kars de voorstelling 'Koningin Emma' . 
• Het eens per maand houden van een genealogisch spreekuur in Het Utrechts Archief. 
• Een reizende fototentoonstelling in samenwerking met de Fotodienst van Het Utrechts 

Archief, met foto 's uit het jubileumboek, gerangschikt naar verschillende thema's. 
• Het organiseren van verschillende workshops over onderwerpen als: 'hoe maak je een fami

lieboek', 'het werken met verschillende genealogische computerprogramma's', 'familiege
schiedenis en moeilijk toegankelijke bronnen' . 

• Een wedstrijd voor jongeren over het thema 'Wie je oma's oma?'. 

Dameslijnen 

Aangezien jubileum van de afdeling Utrecht samenvalt met de honderdste Wereld Vrouwen
dag, heeft het afdelingsbestuur gemeend een bundel matrilineaire stamreeksen uit te geven. 
Het boek is samengesteld uit bijdragen van leden en werd geredigeerd door een bekwame re
dactie. Voorwaarde voor inzending was dat de pro band een nauwe relatie had met de provincie 
Utrecht. De respons van de leden was aanzienlijk: de gestelde grens werd ruim overschreden 
tot een totaal van negentig stamreeksen. Gemiddeld tellen ze acht generaties en waaieren uit 
over geheel Nederland en zelfs ver daarbuiten tot in Nederlands-Indië, Suriname en Afrika. 
Samen bevatten ze ruim 1300 familienamen, die uiteraard via een index zijn terug te vinden. 

De titel 'Dameslijnen' dankt de redactie aan een van de inzenders, die een reeks instuurde 
met de mededeling: 'hier is nog een dames lijn' . De redactie heeft deze benaming graag over
genomen. 

Het boek is rijk geïllustreerd en omvat ca. 180 pagina's. 
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De prijs bedraagt circa€ 19,-, bij voorintekening per e-mail met 10% korting. U kunt het 
boek 'Dames lijnen' nu reeds bestellen bij de penningmeester van de afdeling Utrecht, de heer 
drs. W. M. T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht, e-mail: w.van.zon@hccnet.nl. 

Het boek komt uit op 8 maart 2008. In januari ontvangen bestellers per e-mail bericht over 
de afhandeling van de bestelling. 

50-jarigjubileum afdeling' s-Hertogenbosch-Tilburg 

Op 17 november a.s. wordt dit jubileum in het Regionaal Archief Tilburg gevierd. Van 11.00 

tot 13.00 uur is er een besloten bijeenkomst voor de leden van de afdeling en genodigden, met 
aansluitend een lunch. Van 13.00 tot 16 .00 uur is er een voor iedereen toegankelijk genealo
gisch café. Op deze dag hoopt de afdeling de jubileum-CD te kunnen presenteren. Het Regio
naal Archief Tilburg is gevestigd aan de Kazernehof 75 . 

Nieuwe leden 

131598 Mw.P. Scholtz-Ligthart, Hazelaar 15, 8121 EW Olst 
131599 Dhr.C. Bles, Schoutstraat 11, 5531 GR Bladel 
131600 Dhr.J.G. Dijkman, MrDotingalaan 168, 1381 GG Weesp 
131601 Dhr.G.J. den Ambtman, Molen weg 28, 7382 BW Klarenbeek 
131602 Dhr.J.G. den Ambtman, Pomonalaan 31, 7321 DH Apeldoorn 
131603 Dhr.H. Slink, Keppelskamp 58, 8051 LzHattem 
131604 Dhr.P.M.A. van der Kam, Tymanshof 18, 9403 PJ Assendelft 
131605 Dhr.T. Hagel aars, De Fluter 18, 1616 RP Hoogkarspel 
131606 Dhr. A. A. Hendriks, Brasem 57, 2986 HA Ridderkerk 
131607 Dhr. H.M. Ellermann, Terschellingstraat 8, 1181 HK Amstel veen 
131608 Dhr.drs B.W.G. Dalenoord, Van Ballegooijsingel 40, 3055 PC Rotterdam 
131609 Mw.V.M.J. Wolbrink-Kok, Wenning 26, 7811 HS Emmen 
131610 Dhr. H.A.J.A. Nillesen, Zeelsterstraat 217, 5652 EH Eindhoven 
131611 Mw. G.J. Huijser-Loogman, Forelstraat 161, 2037 KS Haarlem 
131612 Dhr.M.P.H. Nelissen, NieuweHeijtmorgen 17, 5375 AJ Reek 
131613 Dhr.M. Steendam, Longkruid 34, 8935 PL Leeuwarden 
131614 Dhr. S. Callaars, Krommeweg 21, 5708 JL Helmond 
131615 Dhr. Th. Michels, Mariënhoven 96, 6721 sw Bennekom 
131616 Dhr. P.C. de Lavoir, Middenstraat 71, 4541 AB Sluiskil 
131617 Dhr.J.W.A. Faas en, Workumstraat 20, 8244 EJ Lelystad 
131618 Dhr.H. Boers, Volderijlaagte 17, 4331 RA Middelburg 
131619 Dhr.A.E. Schutrups, 19 Channels Farm Road, Southampton so 16 2P, Engeland 
131620 Dhr.J.G. van Leeuwen,Jupiterhof 10, 3951 EA Maarn 
131621 Mw.A.W. M. E. van Leeuwen, Jupiterhof 10, 3951 EA Maarn 
131622 Dhr.A.W.J. Ackermans, Nijensteinseweg 22a, 4124 A v Hagestein 
131623 Mw. V.E. M. Binkhorst-Lucassen, Van Deventerlaan 59, 2271 TW Voorburg 

Agenda 

17 okt 19.30 uur.Afdeling Groningen (nagekomen bericht) 
Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen 
Lezing door de heer K. Boele: 'Munt en handel van Middeleeuwen tot koning Willem I in Groningen en 
Ommelanden'. 

3 nov 14.00 uur. Afdeling Amersfoort e.o. 
Restaurant 'Oud Leusden' zaal 'Trekerhof, Vlooswijkseweg 1, Leusden 
'Computergenealogie'. 
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6 nov 20.00 uur. Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein 
Zaal 't Lager Huis, Beerseweg 9, Mill 
Afdelingsleden vergadering, gevolgd door een lezing van de heer ir. R.A.J. Dix: 
'Onderzoek in de Duitse grensstreek'. 

7 nov 20.00 uur. Afdeling Zaanstreek-Waterland 
Waterlands Archief, Wielingenstraat 75, Purmerend 
Lezing door mevrouw F. Brouwer en de heer J. Haag: 'Secundaire bronnen omtrent wonen, werken en 
omgeving in het Waterlandsarchief . 

10 nov 13.30 uur. Afdeling Drenthe 
Hervormd Ontmoetingscentrum, Kromme Elleboog, Coevorden 
Afdelingsledenvergadering, gevolgd door een stadswandeling onder leiding van de heer G. 
Kleis. 

10 nov 14.00 uur. Afdeling Twente 
Partycentrum Luttikhuis Hengelosestraat 250, Deurningen/Oldenzaal 
Afdelingsleden vergadering; Contactmiddag. 

13 nov 20.00 uur. Afdeling Gooiland 
Het Vierkerkenhuis, Lopes Diaslaan 223, Hilversum 
Lezing door de heer D. Barnou w: 'Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie' . 

13 nov 20.00 uur. Afdeling Kempen en Peel/and 
Gemeenschapshuis 'tTrefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven 
Lezing door de heer B. Bal: 'Via internet te raadplegen Genealogische bronnen in het gemeentearchief 
Amsterdam'. 

14 nov 19.30 uur. Afdeling Hollands Noorderkwartier 
'tTrefpunt, Louise de Colignystraat 20, Alkmaar 
Afdelingsleden vergadering, gevolgd door een lezing van de heer drs. C. de Graaf: 'Het belang van 
particuliere archieven voor de geschiedschrijving . 

15 nov 19.30 uur. Afdeling Delfland 
Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, Delfgauw 
Afdelingsleden vergadering, gevolgd door een lezing van de heer drs. ing. H.J.A. Hindriks: 'Hoe 
maak ik eenfamilieboe/:'. 

17 nov 13.30 uur. Afdeling Friesland 
Zalencentrum 'Intermezzo', Stationsweg 6, Leeuwarden 
Afdelingsleden vergadering, gevolgd door tien-minuten praatjes. 

19 nov 19.30 uur. Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein 
Zaal 'Het Trefpunt', verpleeghuis Beukenrode, Beukenlaan 1, Venray 
Lezing door de heer mr. O.J.A.M-J Dierckxsens: 'Geschiedenis van het notariaat in Nederland'. 

20 nov 20.00 uur. Afdeling Betuwe 
Streekmuseum Tiel, Plein 46-48, Tiel 
Lezing door de heer mr. drs. H.L.F. du Corbier, president van de Nederlandse Hugenoten Stich
ting: 'de Hugenoten' . 

20 nov 19.45 uur.Afdeling Koggenland 
Berkhouterkerk, Kerkebuurt 172, Berkhout 
Afdelingsleden vergadering met aansluitend lezing door de heer ir. R.A.J. Dix: 'Verervingfamilie
naam in vrouwelijke lijn'. 

21 nov 20.00 uur.AfdelingAmsterdam e.o. 
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat, ingang Backershagen 12, Amsterdam 
Afdelingsledenvergadering met aansluitend lezing door de heren heren R. en J.G. Voortman: 
'Genealogisch onderzoek in de provincie Osnabrück'. 

22 nov 20.00 uur. Afdeling Amersfoort e.o. 
Zalencentrum 'De Kom', Hamersveldseweg 51, Leusden 
Afdelingsledenvergadering met aansluitend lezing 'De krant als genealogische bron'. 

26 nov 19.30 uur.Afdeling Zuid-Limburg 
Oranjehotel Rijksweg zuid 23 Sittard 
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Lezing door de heer T. van Gestel: 'Populatiegenealogie. Een nieuwe manier om genealogische gegevens te 
verwerken en verwantschappen weer te geven'. 
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Op 2 december 1630 verkopen Leendert en Arien Willemsz Vernesch, gebroeders, een huis en 
erf in het stadje Haastrecht aan een zekere HendrickJaspersz Oukaes,18 die voor het nakomen 
van de koopsom een lening van 175 gulden sluit bij Willem Crijnen Vernesch, de vader van de 
verkopers. '9 

Dit huis hadden de broers Vernesch op hun beurt op een openbare veiling eerder dezelfde 
dag gekocht voor een bedrag van 240 gulden. Het huis lag pal naast het ouderlijk huis, waar 
zij met hun vrouwen samen met hun ouders in woonden. 

Hypothese 
Hoewel ik geen enkel bewijs hiervoor heb, dringt de gedachte zich aan mij op dat Hendrick 
Jaspersz Oukaes wel eens de zwager van Leendert en Arien Willemsz Vernesch zou kunnen 
zijn en dus een schoonzoon van Willem Crijnen Vernesch. 

De broers zouden dan het huis voor hun niet kapitaalkrachtige zwager gekocht hebben en 
hun (schoon)vader zorgde voor de betaling. Mogelijk was het ouderlijk huis te klein om nog 
een gezin te huisvesten en/ofleek het verstandig om de lieve vrede te bewaren, dat het jonge 
gezin van Hendrick Jaspersz Oukaes en zijn vrouw (Pleuntje Willems Vernesch?) een eigen 
huisje bewoonde naast het ouderlijk huis. Dus wel vlakbij maar gescheiden. Of Hendrick 
Jaspersz Oukaes zelf 65 gulden had betaald of dat zijn vrouw dat bedrag als bruidschat had 
ingebracht is onbekend. 

Het lijkt mij een plausibele verklaring voor deze transactie, maar het valt niet meer te be
wij zen en is misschien niet meer dan 'wishful thinking'. 

Hendrick Jaspersz Oukaes verkoopt dit huis en erf op 15 mei 164420 en daarna ontbreekt 
ieder spoor van hem in Haastrecht. Hij zou dus naar elders (Dordrecht?) verhuisd kunnen 
zijn. 

Er zijn argumenten voor en tegen deze hypothese in te brengen. 
Ervoor pleiten de factoren tijd en plaats. Een huwelijk van vader Hendrick rond 1630 (koop 

van het huis) voldoet aan het verwachtingspatroon. Ook dat hij vanaf 1644 uit Haastrecht ver
dwenen lijkt. 

Hier komen we een Hendrick in Haastrecht tegen, die een relatie met een familie Vernesch 
heeft, die aan een verwantschap doet denken. Bovendien nemen de namen Willem en Leen
dert een prominente plaats in bij deze familie Vernesch. 

De Dordtse Willem Hendricxz Vernes zou volgens deze hypothese naar zijn grootvader van 
moederszijde, Willem Crijnen Vernesch, vernoemd kunnen zijn. Leendert Hendricxz Vernes 
zou naar zijn oom van moederszijde, Leendert Willemsz Vernesch, vernoemd kunnen zijn. 
Deze laatste stierf zonder kinderen vóór 6 februari 1641.21 In die tijd werden vaak overleden 
verwanten vernoemd, waarbij suikerooms nog een streepje voor hadden. Leendert Hendricxz 
Vernes trouwt in 1665, dus voor een vernoeming naar deze oom is qua tijd alle ruimte. Dat de 
naam Vernesch volgens deze hypothese van moederszijde zou komen, zie ik niet als bezwaar. 
Daar zijn, ook in de tweede helft van de 17d• eeuw, ta lloz e voorbeelden van. Misschien is het 

hier niet toevallig dat juist Willem Hendricxz Vernes de eerste van de vier Dordtse Hendricks
kinderen is, die de naam Vernes bezigt, ook als enige bij zijn trouwen (de andere drie worden 
dan alleen met hun patroniem genoemd of, zo men wil, Jan met de achter- of toenaam Mo
lenaer). Willem Hendricxz Vernes kan, zoals in die tijd niet ongewoon, zowel met voor- als 
achternaam naar zijn grootvader van moederszijde vernoemd zijn. Zijn twee broers en zuster 
zouden zijn voorbeeld, om zich Vernes te noemen, hebben gevolgd. 

Dat hun hypothetische vader, Hendrick Jaspersz Oukaes, een andere achternaam bezigde, 
is geen onoverkomelijk bezwaar. Ook dat komt men vaker tegen. In de 17dc eeuw keek men an-
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ders aan tegen een achternaam dan wij nu doen. Naamswisselingen komen regelmatig voor, 
hetgeen ook hier aangetoond kan worden. De vader en grootvader van HendrickJaspersz Ou
kaes/Oucaes worden in de bronnen steeds Oucaes genoemd. Maar Hendrick Jaspersz Oukaes 
is de laatste Oukaes. Zijn ooms, vaders broers, Arien Cornelisz Oucaes en Willem Cornelisz 
Oucaes, gaan zich op een gegeven moment De Reus noemen. Hun kinderen heten alleen maar 
De Reus. En niet alleen zij, maar ook de enige broer van HendrickJaspersz Oukaes, Theunis 
Jaspersz, komt niet anders dan met de achternaam De Reus voor in de bronnen, evenals diens 
kinderen. Het is nog sterker, maar nu loop ik even vooruit op mijn betoog. HendrickJaspersz 
Oukaes heeft waarschijnlijk nog een zoon, Jasper Hendricxz, die zich ook De Reus gaat noe
men. En van de filiatie van deze zoon zal menigeen eerder overtuigd zijn dan van die van de 
vier Dordtse Hendrickskinderen. Met andere woorden, die achternaam Oukaes van de hypo
thetische vader van de vier Hendrickskinderen was zeker geen vaststaand begrip. Bij één zoon 
kwam daarvoor in de plaats de naam De Reus en waarom zou er dan elders, in Dordrecht, ook 
niet de naam Vernes voor in de plaats zijn gekomen? 

Argumenten tegen deze hypothese zijn het ontbreken van molenaars in de families Vernesch 
en Oukaes/de Reus en met name het gegeven, dat we in de bronnen betreffende Haastrecht 
geen Pleuntje Willems zijn tegengekomen. In het hoofdgeld van Haastrecht van 1622" had zij 
toch voor moeten komen als dan nog ongetrouwde dochter van Willem Crijnen Vernesch. Het 
zou kunnen dat zij toen in de naaste omgeving als dienstbode werkte. 

In het aangrenzende Gouderak komt geen Pleuntje Willems voor, maar wel een 'losse' 
Pleuntje Ariens. Deze woonde in 162223 in bij het jonge gezin van Dirck Meesz en Ingetje 
Ariens (geb. 1598). Pleuntje zou een zuster kunnen zijn van de vrouw, Ingetje Ariens, maar 
daar bestaan verder geen aanwijzingen voor. 

Dat Pleuntje Ariens een dochter zou zijn van Arien Willemsz Vernesch is uitgesloten. Niet 
alleen is daar qua tijd weinig ruimte voor, omdat Arien Willemsz Vernesch circa 1585 geboren 
is, ' 4 maar op 10 april 1674 wordt Jan Ariensz Groenevelt te Haastrecht universeel erfgenaam 
van wijlen Arien Willemsz Vernes uit Haastrecht genoemd.25 Jan Ariensz Groenevelt is een 
zoon van ArienJ ansz Groenevel ten Neeltje J ansdr, de enige zuster van Aeltje J ansdr, de vrouw 
van Arien Willemsz Vernes( ch). 

Het is niet ondenkbaar dat er in het hoofdgeld van Gouderak, dat beslist niet uitblinkt in 
betrouwbaarheid, een foutje is gemaakt met het patroniem van Pleuntje, maar daar mogen 
we niet van uitgaan zonder meer aanwijzingen. 

De familie Ouhaes alias de Reus 
Hendrick Jaspersz Oukaes is een zoon van Jasper Cornelisz Oukaes en Yda Hendricxdr. De 
naam Yda is redelijk zeldzaam. Opmerkelijk is daarom dat de tweede dochter van Leendert 
Hendricksz Vernes Yda genoemd is. Daar behoort onmiddellijk aan toegevoegd te worden dat 
de ouders van Mary Tobias, de moeder van Yda Leenderts, onbekend zijn. 

Hendrick Jaspersz Oukaes heeft behalve een broer, de al genoemde Thcunis Jaspcrsz, die 
zich De Reus gaat noemen en in 1630 trouwt te Koudekerk, nog twee zusters, Grietgen en 
Maritgen Jas pers. De vier kinderen worden met name genoemd in een vertichtingsakte d.d. 
16 april 1610,'6 wanneer hun vader Jasper Cornelisz Oucaes is overleden, en ook in het hoofd
geld van Haastrecht. ' 7 Eén van beide zusters trouwt met Maerten J eroensz van der Linde. Een 
dochter van dit laatste echtpaar, Maritgen Maertens van der Linde, benoemt op 27 november 
1686 een zekere Jasper Hendricxz, wonend aan de Rijn, tot voogd over haar minderjarige erfge
namen (de kinderen van haar beide broers Jeroen en Jasper Maertensz van der Linde) en tot 
executeur van haar boedel. '8 Het is verleidelijk om aan te nemen dat deze Jasper Hendricksz 
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een zoon is van HendrickJaspersz Oukaes. Immers in dat geval is deze Jasper Hendricxz aan 
de Rijn een volle neef van de erflaatster, Maritgen Maertens van der Linde. 

Hier zou de sleutel kunnen liggen tot de oplossing van het probleem ofHendrickJaspersz 
Oukaes inderdaad de vader is van de vier Hendrickskinderen uit Dordt. Maar hoe hem te 
vinden? Het enige wat we van hem weten is dat hij in 1686 'aan de Rijn' woont. Uitgaande van 
Haastrecht lijken de plaatsen langs het Hollandse gedeelte van de Rijn (Woerden, Bodegraven 
en Zwammerdam) het eerst in aanmerking te komen. Aan de andere kant is bekend dat er al 
familie in Koudekerk aan de Rijn woont. En niet alleen Theunis Jaspersz de Reus, maar ook 
uit de generatie daarboven zijn familieleden uit Haastrecht naar Koudekerk vertrokken. 
Meynsgen Cornelisdr, een zuster van Jasper Cornelisz Oukaes, trouwt in 1596 te Leiden met 
Jacob Doensz Verbaen. Het echtpaar woont eerst in Leiderdorp en later te Koudekerk en krijgt 
negen kinderen, waaronder een dochter met de naam Teuntje. Deze Teuntje Jacobs Verbaen 
is dus een volle nicht van HendrickJaspersz Oukaes. Tenslotte verhuist op latere leeftijd rond 
165029 nog een broer van Jasper Cornelisz Oukaes, Willem Cornelisz de Reus, naar Koude
kerk. Deze laatste komen we in de bronnen tegen als marktschipper (1627) en als biersteker 
(1634/1635). Dus ook Koudekerk en Alphen aan den Rijn komen in aanmerking. 

Op 11 mei 167130 verklaren Gijsbert Bos, oud 38 jaar, en Jan Claesz, oud 23 jaar, wonende 'aen 
de lage zijde van de rijndijck ontrent den dorpe van Alphen', ten verzoeke van de overman en 
de dekens van het schippersgilde van Gouda, dat zij het schip van Jasper Hendricxz, dat door 
ene Cornelis Koij, schipper van Gouda, was overzeild, in de grond hebben zien liggen in de 
Rijn, ongeveer midden tussen de oostheul en de kerk van Oudshoorn, waar de grote bocht 
in de Rijn is, zodat de schepen en schuiten elkaar tegemoetkomende van ver niet goed kun
nen zien en dat het daarom dikwijls gebeurt dat zij elkaar tijdens het aanzeilen of aanvaren 
beschadigen. 

Jasper Hendricxz is dus ook schipper. Hoewel hier niet expliciet staat, dat Jasper Hendricxz 
in Alphen aan den Rijn woont, ben ik het onderzoek naar hem toch maar aldaar begonnen. 
En ditmaal had ik gelul<. Op 28 november 1657 trouwt te Alphen aan den Rijn een Jasper 
Hendricxz als J. M. wonend aan de Heijmansbrug met Trijntje Leenderts, J. D. wonend aan de 
Goudse sluis. Dat hij de gezochte Jasper Hendricxz is en dus een zoon van HendrickJaspersz 
Oukaes, wordt al aannemelijk, wanneer we zien dat bij de doop van zijn oudste twee kinderen 
Henric in 1659 enJannetje in 1660 te Alphen een Ida Henricx getuige is. 

Maar het bewijs van deze aanname wordt gevonden in het (N-G) lidmatenregister van 
Alphen. Daarin komen op 16 oktober 1686 Jasper Hendricxz de Reus en zijn vrouw Trijntje 
Leenderts van Heijningen met hun kinderen Jannetje en Leendert Jaspers de Reus voor. Bij 
hun trouwen te Alphen noemen Hendrick Jaspersz in 1685 en zijn zuster Jannetje Jaspers 
in 1686 zich ook De Reus en Leendert Jaspersz de Reus laat te Alphen vanaf 1691 een drietal 
kinderen dopen, waarbij een Marijtje Jaspers de Reus éénmaal getuige is. Het huwelijk van 
LeendertJaspersz de Reus werd na veel zoeken in Capelle aan den IJssel gevonden, waar hij als 
jonge man van Alphen in 1690 trouwt. Vanaf 1695 woont hij in Haastrecht, waar nog eens vijf 
kinderen worden geboren, waaronder een Hendrik. In 1710 hertrouwt Leendert Jaspersz de 
Reus te Haastrecht. 

Met deze gegevens is tenminste aangetoond, dat Hendrick Jaspersz Oukaes getrouwd is 
geweest. Dat feit is niet uit Haastrechtse bronnen boven water gekomen en is dus pure winst. 
De hamvraag blijft wie zijn vrouw is. 

Helaas is geen dochter van Jasper Hendricxz de Reus met de naam Pleuntje gevonden. Was 
dat wel zo geweest, dan was de hypothese, dat de vier Hendrickskinderen te Dordrecht kinde
ren zouden zijn van HendrickJaspersz Oukaes uit Haastrecht een stuk gezonder geweest. 
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Dat Jasper Hendricxz zich De Reus gaat noemen, en niet Vernes, is niet onlogisch. Hij is 
ongetwijfeld vernoemd naar zijn grootvader van vaderszijde en al eerder kwam ter sprake dat 
de naam Oukaes plaats moet maken voor de naam De Reus. Bovendien wonen in het aangren
zende Koudekerk diverse neven en nichten De Reus (kinderen van Theunis Jaspersz de Reus) 
en achterneven en-nichten De Reus (kleinkinderen van Willem Cornelisz de Reus). 

Dat kan in Dordrecht anders hebben gelegen. Voor zover bekend woonde daar geen familie 
van de vier Hendrickskinderen. Zoals gezegd kan Willem Hendricxz Vernes de instigator tot 
het invoeren van de naam Vernes te Dordrecht geweest zijn, omdat hij naar zijn grootvader 
van moederszijde, met voor- én achternaam vernoemd kan zijn. Het zij nogmaals benadrukt, 
het is en blijft vooralsnog een hypothese. 

Noten 
1. GemeenterarchiefRotterdam (= GAR), ona Rotterdam, inv.nr. 934 fol. 725 en 727 d.d. 18-10-1668 en 

inv.nr. 379 II akte 138 d.d. 3-9-1669; ora Rotterdam 535 fol. 136 d.d. 5-12-1668 en 541 fol. 323 en 325 
d.d. 31-12-1681. 

2. Stadsarchief Dordrecht(= SAD), ona Dordrecht inv. nr. 383 akte 53 d.d. 13-9-1695, enJ. Zondervan
van Heek en C.J. P. Grol, 'Buyten de Sluyspoort op Merwegrond buytendyks', in:Jaarboek Vereniging 
Oud-Dordrecht(2001), pag. 85. 

3. SAD, ona Dordrecht 478 d.d. 6-4-1683. 
4. GAR, ona Rotterdam, inv.nr. 934, fol. 725 d.d. 18-10-1668 en ora Rotterdam 535 fol. 136 d.d. 5-12-

1668. 
5. GAR, ona Rotterdam, inv.nr. 934, fol. 727. 
6. GAR, ona Rotterdam, inv.nr. 379 Il, akte 138. 
7. GAR, ora Rotterdam, inv.nr. 541, fol. 323 en 325. 
8. GAR, ona Rotterdam, inv.nr. 529, fol. 5. 
9. http://bc.ub.leidenuniv.nl/bc/cbn/selec/schieland/index.html. 

10. J.Ph. A. Rotteveel, 'De Rotterdamse windmolens'; in: Rotterdams Jaarboekje 67 (1969), pag. 268-305 
(met korte beschrijving van 187 Rotterdamse molens). 

11. GAR, ona Rotterdam, inv.nr. 973, akte 444. 
12. Met dank aan mevr. drs. L. van der Zeeuw, conservator kunst en kunstnijverheid. 
13. GAR, ona Rotterdam, inv.nr. 1419, fol. 213 . 
14. SAD, ona Dordrecht inv.nr. 731, fol.113v., d.d. 11-4-1714. 
15. SAD, ona Dordrecht, inv.nr. 530, akte 10. 
16. Streekarchief Midden-Holland te Gouda(= SMH), Oud Archief Gouda(= OAG), inv.nr. 2294, fol. 

69v., d.d. 28-10-1622, hoofdgeld van Haastrecht. 
17. SMH, ora Gouderak, inv.nr.10, d.d.10-4-1674. 
18. SMH, ora Haastrecht, inv.nr.139, fol.136. 
19. Ibidem, fol. 136v. 
20. Ibidem, fol. 298v. 
21. Ibidem, fol. 255v. 
22. SMH, OAG, inv.nr. 2294. 
23. Idem, hoofdgeld van Gouderak. 
24. SMH, ona Gouda, inv.nr. 147 II, fol. 180, d.d. 19-2-1642, Arien Willemsz Vernes, oud schepen van 

ttaastrecht, oud 56 jaar. 
25. SMH, ora Gouderak, inv.nr.10. 
26. SMH, weeskamer Haastrecht, inv.nr. 1, fol. 8v. 
27. SMH, OAG, inv.nr. 2294, fol. 70v. 
28. SMH, ona Gouda, inv.nr. 486, fol. 99. 
29. Regionaal Archief Leiden, ora Koudekerk, inv.nr. 5, fol. 287, d.d.10-5-1650, en ona Leiden, inv.nr. 

513, akte 71 d.d. 8-4-1651. 
30. SMH, ona Gouda, inv.nr. 333, akte 40. 
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Inleiding 

Molens en de familie Van der Koogh te Dordrecht 
DOOR J. ZONDERV AN - VAN H ECK 

Een jarenlang onderzoek van de heer C.J. P. Grol en mijzelf, resulteerde in 2002 in het jaarboek 
2001 van de historische vereniging Oud-Dordrecht met de titel 'Buyten de Sluyspoort op Mer
wedegrond buytendyks.' Daarin behandelen wij vier eeuwen geschiedenis van een gedeelte 
van Dordrecht; de Noordendijken de Lijnbaan. In dit gebied vond scheepsbouw, de handel 
in hout en andere bedrijvigheid naast bewoning plaats. Op de Noordendijk, de Lijnbaan, de 
Weeskinderendijk en de 's Gravendeelsedijk stonden voorheen veel molens. De enige molen 
die nu in Dordrecht nog bestaat is de korenmolen Kijck over den Dijck aan de Noordendijk. 

Uit ons onderzoek is gebleken dat verschillende families een grote rol speelden als mo
lenaar en of eigenaar van een molen. De families verbonden zich ook onderling met elkaar, 
om meer bezit te verkrijgen en zo meer invloed op hun handel uit te oefenen. Één familie 
zal hier worden beschreven. De familie Van der Koogh was generaties lang betrokken bij een 
aantal molens aan de voornoemde Noordendijken de Lijnbaan. Het eerst kwam tussen 1654 

en 1827 de uit Zaandam afkomstige familie Van der Koogh voor als eigenaar en molenaar op 
de wip-volmolen Het Varken aan de Noordendijk. Een volmolen werd gebruikt om een weef
sel van wolhaar te vervilten het zogenaamde vollen. De stoffen werden in volkommen onder 
toevoeging van vollersaarde, reuzel of andere vetten, urine en water met houten stampers 'ge
trapt' daarna gingen de stoffen in waskommen met schoon water en werden weer gestampt 
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Plattegrond van Dordrecht gemaakt door Van Elk in 1894. Linksonder is het molengebied aan de Weeskinde
rendijk en Papengat zichtbaar. Het gebied waar de Jamûie Van der Koogh woonde en werkte, de Lijnbaan en 
de Noordendijk is te zien aan de noord-oost kant van Dordrecht. Goed te zien zijn de balkgaten bij de molens. 
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en daarna op rekken gedroogd. Dit product werd gebruikt in de lakenhandel.• In 1827 werd 
de volmolen Het Varken gesloopt en op deze plaats een nieuwe molen gebouwd; de zeskante 
bovenkruier zaagmolen Het Hert.' De familie ging toen geheel over op het zagen van hout. 
Tussen 1685 en 1862 was de familie tevens eigenaar/molenaar op de paltrokhoutzaagmolen 
De Windhond aan de Noordendijk. In 1751 kocht Willem van der Koogh de molenwerf aan de 
Noordendijk op, waar de afgebrande achtkant houtzaagmolen Het Fortuin gestaan had. Hij liet 
na toestemming van de baljuw en mannen van de Baronie en Heerlijkheid van de Merwede, 
waaronder dit gebied viel, de volmolen De Nachtegaal uit Leiden overbrengen en bouwde hem 
om tot houtzaagmolen, waarbij de naam gehandhaafd werd.3 Tot 1860 bleef deze molen in ei
gendom van de familie . Rond 1758 kwam de paltrokzaagmolen De Goudvink aan de Lijnbaan in 
familiebezit. Dit bleef zo tot in 1804. Daarnaast was de familie eigenaar/molenaar tussen 1773 
en 1810 van de aan de Noordendijk staande achtkant houtzaagmolen De Pauw. De achtkant 
houtzaagmolen De Hoop met zijn bijnaam 'De Blauwe molen' werd in 1782 door Willem van der 
Koogh Abrahamsz aangekocht. 4 Deze molen was vrij kort in eigendom van Van der Koogh, in 
1818 werd de molen verkocht. 

Volmolen Het Varken 
De uit Zaandam afkomstige molenaar Willem Jacobs (van der Koogh) (IIb) trouwde in 1656 
te Dordrecht met de in Moordrecht geboren Teuntgen Hendricks (Vernes). De familie Vernes 
kwam voor als eigenaar van houtzaagmolens gelegen in het andere molengebied van Dor
drecht; het Papengat, Weeskinderendijk en de 's Gravendeelsedijk. In 1654 had zijn moeder 
Neeltgen Jans weduwe van Jacob Pieters in leven molenaar, de wipvolmolen Het Varken ge
kocht.5 Zij beheerde deze molen met haar zoons Vechter (na), Willem (IIb), Cornelis (I-2) en 
Jan (I-3). Zij liet in 1677, hoewel ze geheel gezond was, haar testament maken door notaris 
Arent van Neten uit Dordrecht die daarvoor naar de molen kwam. Ze gaf Het Varken in gebruik 
voor twaalf jaar aan haar zoon Willem Jacobs (IIb) en haar kleinzoon Staes Dircx, zoon van 
haar overleden dochter Crijntge Jacobs (I-5), of bij overlijden, hun erfgenamen. Ingaande bij 
Neeltgen's overlijden.6 Willem Jacobs ging hiermee akkoord maar dan voor de tijd van zes 
jaar. Eind augustus 1684 kwam dezelfde notaris wederom naar Het Varken. Willem Jacobs, 
nu als Van der Coogh vermeld, molenaar op de volmolen was ziek en wilde zijn echtgenote 
Theuntgen Hendricx Vernes, aanstellen als zijn erfgenaam en voogd over de minderjarige 
kinderen.7 Twee weken later overleed hij . Begin oktober van dat jaar, verkocht zijn weduwe 
de helft van de molen aan haar zoon Jacob Willems (IIIc) en twaalf jaar later de andere helft.8 

Daarna kwam diens zoon Willem Jacobs van der Koogh (IVb) in 1707, na het overlijden van 
z'n vader, als volgende eigenaar. Deze Willem ging zich ook bezig houden met het zagen van 
hout. Hij kocht de schuin aan de overkant gelegen molenwerf op, waar eerder de zaagmolen 
Het Fortuin had gestaan. Hij liet daar de zaagmolen De Nachtegaal 9 plaatsen en werd eigenaar 
van houtzaagmolen De Goudvink. Na het overlijden van Willem van der Koogh in 1762 ging de 
volmolen naar zijn zoons Huybert (IVb-4) en Willem (Vb), De Nachtegaal naar zoon Nicolaas 
(Vd) en de helft van De Goudvink naar zijn zoon Jacobus van der Koogh (Va), die van die molen 
de andere helft reeds bezat.'0 In 1810 en 1811 vroeg Willem's zoon Maarten (VIc) aan het polder
bestuur van polder de Vierpolders toestemming om de volmolen af te breken en iets verderop 
weer nieuw op te bouwen. De toestemming werd niet gegeven." Intussen waren Maarten en 
zijn broer Willem (Vb-3) met elkaar de vennootschap onder firma M & W van der Koogh aan
gegaan. In 1827 kregen de broers eindelijk toestemming om op de plaats van de volmolen, die 
dan gesloopt moest worden, een nieuwe molen te bouwen." Dit werd de zeskant houtzaag
molen Het Hert. 
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Zeskant bovenkruiei-zaagmolen Het Hert 
Deze molen ook wel Het Hart genoemd werd dus gebouwd in 1827 in opdracht van Maarten en 
Willem van der Koogh op de plaats waar de volmolen Het Varken stond. De beide heren waren 
al wat op leeftijd en mogelijk werd het hun te zwaar. Zij verkochten al een jaar later in 1828 de 
molen aan de zoon van Maarten; de houtzaagmolenaar Willem Willems van der Koogh (VIIc). 
Deze had ook de leiding bij de bouw van de molen gehad.13 Hij leende samen met zijn echtge
note verschillende keren geld. Zo leende hij in 1837 geld voor de aankoop van de zaagmolen 
De Nachtegaal en stelde daarbij als onderpand ook de zaagmolens De Windhond, al vanaf 1822 

in zijn bezit en Het Hert, in die akte Het Hart genoemd.14 Deze molens waren allen al heel lang 
in bezit van familie Van der Koogh. Nadat Willem Willems in 1857 overleed, beheerde zijn 
weduwe de molen tot april 1862, zij liet, om haar kinderen hun erfdeel uit te keren, Het Hert 
en De Windhond openbaar verkopen. Jacobus Weber een kistenmaker uit Delfshaven werd na 
betaling van f 7.160,- de nieuwe eigenaar van Het Hert. '5 En daarmee verdween de molen uit de 
familie . De molen werd gesloopt in 1891.16 

Paltrokzaagmolen De Windhond 
De koopman Govert van Wesel en de molenaar Hendrick Willems van der Koogh (IIIb) lieten 
in 1685 de paltrokzaagmolen De Windhond bouwen. Om zijn aandeel in het geheel te finan
cieren sloot Van der Koogh een lening af, waarbij zijn moeder Teuntgen Hendricx weduwe 
Willem Jacobs van der Koogh (IIb ), die we al zagen bij volmolen Het Varken, borg stond. 17 Deze 
lening werd door Hendrick afbetaald nadat hij in 1697 zijn helft van de molen verkocht aan 
Van Wesel die daardoor de enige eigenaar werd. Deze Van Wesel, tevens eigenaar van een 
molen aan de Kalkhaven in Dordrecht had molens in eigendom als pure geldbelegging. In 

De paltrokzaagmolen De Windhond aan de Noordendijk in 1910. 

Op de kap van de molen staat een windhond afgebeeld. 
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tegenstelling tot de familie Van der Koogh die naast eigenaar altijd zelf ook molenaar waren. 
De dochter van Van Wesel; Clara Margrita weduwe van Adriaan Sanders van der Pot verkocht 
de molen in 1726 weer aan Hendrick Willems van der Koogh en zijn zoon Maarten {IVa).'8 De 
mogelijkheid bestaat dat Hendrick de molen terugkocht, om zo voor zijn zoon een bestaan op 
te bouwen. Weer werd geld geleend, wat veel later in 1771 door Maarten' s zoon Hendrik {IVa-1) 
is terugbetaald.19 Omdat Maarten al in 1739 overleed, en zijn kinderen nog te klein waren, 
beheerde zijn weduwe Anna Biertjes de molen. Later zijn de broers; de voornoemde Hendrik 
{IVa-1) en Gerrit van der Koogh {IVa-2) de volgende eigenaren.'0 De beide broers, oud gewor
den, hadden geen opvolgers. Hendrik was kinderloos, en Gerrit ongehuwd. Zij verkochten 
daarom midden 1791 de molen aan achterneef Willem van der Koogh {VId)." 

Deze koopman in houtwaren, verkocht vervolgens de molen in 1822 aan Willem Willemse 
van der Koogh Mzn. {VIIc) die de eigenaar en molenaar bleef tot aan zijn dood." Daarna liet 
zijn weduwe Magdalena Petronella Muller zoals hierboven genoemd de molens Het Hert en 
De Windhond in 1862 openbaar verkopen. De firma Van Dorsser & Co, welke ook de zaagmolens 
Reus Goliath en De Haas in de Lijnbaan in eigendom hadden, werd de nieuwe eigenaar van De 
Windhond. 23 De molen die ook wel Hazewindhond werd genoemd, had een fraaie schildering van 
een windhond op de kap. Na nog een aantal wisselingen van eigenaar werd de molen in 1917 
gesloopt.'6 

Achtkant bovenkruierzaagmolen De Nachtegaal 
In 1747 brandde aan de Noordendijk de achtkant houtzaagmolen Het Fortuin af. Deze molen 
werd niet meer herbouwd. Willem van der Koogh {IVb) volmolenaar op de volmolen Het Var
ken, kocht in 1751 de molenwerf op, waar de afgebrande molen en een loods gestaan hadden, 
tevens kocht hij de houtbergplaats die daarbij hoorde. Hij kocht het geheel voor f 800,-. 24 Wil
lem had toestemming gevraagd en verkregen op 26 februari 1752 van de baljuw en mannen 
van de Baronie en Heerlijkheid van de Merwede om een nieuwe molen te mogen bouwen. Hij 
haalde de volmolen genaamd De Nachtegaal uit Leiden naar Dordrecht. Hij bouwde hem om 
tot een zaagmolen. Kennelijk vond hij de naam van de overgebrachte molen wel mooi, want 
die bleef hetzelfde. Willem was getrouwd met molenaarsdochter J acomina van Duij nen. Deze 
familie had de paltrokzaagmolen De Duijnen in bezit. Deze molen lag tussen de volmolen Het 
Varken en De Windhond. Hij trouwde dus eigenlijk met zijn buurmeisje. Hun jongste zoon Ni
colaas {Vd) erfde, nadat Willem in december 1762 overleed, in het begin van 1763 de molen.'5 

Deze molen vertegenwoordigde meer waarde dan zijn erfportie, zodat hij het verschil moest 
bijbetalen aan de andere erfgenamen. Na hem was zoon Willem Nicolaaszn. {VIe) de volgende 
eigenaar van de molen. Nadat deze was overleden, hertrouwde zijn weduwe,Johanna ( ook wel 
Jannigje genoemd) de(n) Borst, in 1812 met Hendrik den Turk. Op de Noordendijk stond ook 
de achtkant bovenkruierzaagmolen De Valk, die nadat hij afgebrand was werd herbouwd als 
DeZwaan.'6 Deze molen was in bezit van Den Turk. Na het overlijden van Johanna de Borst in 
1831, ging bij de verdeling van de gezamenlijke boedel in 1832: De Nachtegaal naar de vier zoons 
Van der Koogh, uit haar eerste huwelijk. De broers Nicolaas Willem (Vle-1), Bastiaan (Vle-2), 
Hendrik Stam {Vle-3), en Johannes {Vle-5), kochten hun halfbroer Govert den Turk uit.'7 Na 
vijf jaar deden de broers de molen voor f 15.800,- over aan hun neef Willem Willemse van 
der Koogh Mzn. {VIIc). Van der Koogh leende f 10.000 en gaf daarvoor als onderpand de zaag
molens De Nachtegaal, De Windhond en Het Hert. 28 Zijn weduwe en hun kinderen verkochten in 
1860 de molen aan houtzaagmolenaar Julien François Marie Pieraerts. 29 Hij deed de molen 
negen jaar later van de hand en verkocht hem aan de familie Van de Weg.30 Ook een familie die 
veel belang had in hout en zaagmolens. Na twee generaties Van de Weg werd de molen weer 
verkocht en later, in 1930, gedeeltelijk gesloopt, en het restant volgde in 1965.16 
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Paltrokzaagmolen De Goudvink 
De paltrokzaagmolen molen De Goudvink was 
te vinden aan de Lijnbaan te Dordrecht, ge
bouwd door houtkoper en kapitein Johannes 
Heuts in 1671.3' Nadat de molen verschillende 
keren van eigenaar veranderde, werd in 1758, 
volgens akte van overdracht, de hele molen, 
het molenaarshuis, de loodsen, het balkgat 
en de gereedschappen voor f 1.650,- gekocht 
door Jacobus van der Koogh (Va). Die tevens 
diverse huizen aan en in de omgeving van 
de Noordendijk had, zoals de woninkjes ge
naamd het Zwaantje op de hoek van de Noor
dendijk en Breedeweg (Singel). Hij leende 
twaalf dagen later daarvoor f 800,- en stelde 
de helft! van de molen als onderpand. In 1763 
erfde hij de andere helft van de molen, van 
zijn vader Willem Jacobs van der Koogh (IVb). 
Zijn vader had dat in zijn testament vastge
legd.3' Het is mogelijk dat het hier om een 
fout in de akte van overdracht gaat, of dat er 
intussen onderhands een helft van de molen 
aan vader Willem is verkocht. De zoon van 
Jacobus; Willem van der Koogh (Vla) stelde 
tussen 1798 en 1801 verschillende keren de 
molen als onderpand bij een lening en ver

Op deze detailkaart van de plattegrond van 
Dordrecht gemaakt doorA.A. Nunninkzijn heel 

duidelij'k de molens te zien die in de Lijnbaan 
staan. V.l.n .r. zijn de zaagmolens De Reus 

Goliath, De Haas, De Goudvink en de olie-
molen De Eendracht te zien. Rechts is een deel 

van de N oordendijk te zien. 

kocht hem om zijn schuld af te lossen, in 1804 aan de houtkoper Arnoldus Montfoort.33 De 
molen onderging nog een aantal wisselingen van eigenaren, onder andere de familie Van de 
Weg. In de nacht van 29 op 30 november 1872 ontstond er door onbekende oorzaak brand in 
de kap van de molen. De molen brandde geheel af op het stenen voetstuk na en werd niet meer 
opgebouwd.34 

Achtkant bovenkrnierzaagmolen De Pauw 
In 1701 werd de achtkant zaagmolen De Pauw gebouwd. De molen stond binnendijks aan de 
Noordendijk.35 De molen werd gekocht door Jacobus van der Koogh (Va), in 1773, die ook 
zaagmolen De Goudvink aan de Lijnbaan bezat. Later in 1797 staat in een transportakte dat zijn 
kinderen; Jacobus (Va-3), Maria (Va-6) getrouwd met Teunis Kamermans en Hendrik (VIb) 
ieder voor een 1/3 deel eigenaar van de molen waren. Jacobus en Maria verkochten hun deel 
van de molen aan broer Hendrik, die toen dus de enige eigenaar van de molen werd.36 Na het 
overlijden van Hendrik in 1808 verkochten zijn zoons Pieter (VIIb) en Hendrik (VIIc) de molen 
aan Leendert van Eijsbergen.37 Die de molen sloopte en in 1815 het lege erf waar De Pauw had 
gestaan, verkocht aan de heren Hordijk, Van der Elst en Van Meeteren. Deze heren bouwden 
een nieuwe molen op deze plaats.38 

Achtkant bovenkrnierzaagmolen De Hoop ook de Blauwe Molen genoemd 
Deze molen aan de Noordendijk werd in 1699 gebouwd. Lucas Bilderbeek en zijn zwager 
Gillis Holaert waren de stichters.39 Zij waren de schoonzoon en zoon van Jacob Holaert, een 
welgestelde koopman en telg uit een vooraanstaand geslacht van houthandelaren in Dor-

Gens Nostra 62 (2007) 625 



drecht. Jacobus van der Koogh (Va) was als zaagmolenaar in dienst, toen in 1727 de helft van 
de molen en alles wat erbij behoorde werd verkocht.40 Pas in 1782 werd de familie Van der 

Koogh de eigenaar van deze molen, die ook wel De Blauwe molen werd genoemd, vanwege zijn 

blauwachtige uiterlijk. Willem van der Koogh Abrahamsz. (Vld), houtkoper, was toen degene 
die de molen, met molenaars- en knechts behuizing, erf, loods, vaste en losse gereedschappen 

kocht voor f 16.800,-.41 Eigenlijk was deze molen het kortst van al hun molens in bezit van de 

familie Van der Koogh. Want reeds in 1818 werd De Hoop met houtbergingen, balkgaten en 

ringkade en dijk en alles wat verder bij de molen hoorde, verkocht. Dit gebeurde doormid

del van een openbare verkoop. De veiling werd op 8 juni 1818 gehouden in het logement Hof 

van Holland, in het nabij de molen gelegen Kromhout te Dordrecht. De afslag gebeurde op 

13 juni. De koopman Jacob Schotel Gillisz. werd de nieuwe eigenaar.4' Nadat de molen weer 

een aantal keren van eigenaar wisselde waaronder de familie Van der Weg, werd deze in 1895 

gesloopt.16 

Familie Van der Koogh 
De familie Van der Koogh, ook vermeld als Van der -Coogh, -Koog, -Kogh, was een grote fa
milie. Velen van hen waren werkzaam als houtzaagmolenaar. Ook beroepen als timmerman, 
scheepmaker, grutter, kleermaker, schilder, herbergier of arbeider kwamen in de familie voor. 

In de loop der tijd gingen veel moleneigenaren over op stoomkracht, in plaats van het zagen 
met windkracht. Later werden steeds meer molens afgebroken en mede ook daarom gingen 
de familieleden Van der Koogh andere beroepen uitoefenen. Hieronder volgen de gezinnen 
die bij molens in Dordrecht betrokken waren. De leden van de familie met andere beroepen 

worden in het kort genoemd. De gegevens beperken zich tot overwegend Dordrecht. 

I. Jacob Pieters, molenaar, over!. vóór 2-3-1654, tr. Neeltge11Jans, over!. tussen 10-2-1677 en 27-

4-1684. 
Neeltgen zal jong getrouwd zijn gezien de nakomende tweeling in 1643. De volgorde van namen in de 
akte van 2 maart 1654 (zie inleiding, noot 5) is aangehouden als volgorde van geboorte van de eerste drie 
zonen (wat niet hoeft overeen te stemmen). In ieder geval zijn in 1654 de zonen Vechter, Cornelis en Jan 
volwassen. Het ontbreken van de naam van hun broer Willem kan er op duiden dat dat niet voor hem 
gold. De voornaam Vechter komt ook als Vechtor voor. Hier is standaard Vechter aangehouden. 

Uit dit huwelijk: 

1. Vechter]acobs, volgt Ila. 

2. Cornelis Jacobs, over!. na 1654. 

3. Jan Jacobs, over!. na 1654. 

4. Willem]acobs, volgtllb. 

5. Crij'ntie]acobs, over!. vóór 1677, tr. 1656 Dirh Staasz. Roest. 
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend): Staes Dircxz en Zeewij Dircx, tr. Pieter Pieters. 
'Gewone rechtsdag gehouden bij baljuw, schout en schepenen van Out Beijerlant op het raad

huis. 
WillemJacobsen van der Coogh als man en voogd van Theuntje Hendricx Vernes, eiser. Contra: 

Jaepje Staece, weduwe van Michiel de gorsewachter, als zich gedragen hebbend als moeije en voog
des over de kinderen en erfgenamen van Dirck Staetsen Roest en CrijntjeJacobs zaliger. En Pieter 
Pietersen zoon van Pieter Gorissen zaliger in huwelijk hebbende Zeewij Dircx Roest, een der voor
zegde kinderen, gedaagde. Partijen verzoeken gerecht om de zaak af te doen op de eerstvolgende 
rechtdag. Wanneer deze zaak dan niet wordt afgedaan, verder zonder enige vertraging te procede
ren. Schepenen ordonneren partijen op de naaste rechtsdag op het raadhuis klokke twee uur in de 
middag voor schepenen te verschijnen voor een akkoord'.43 

6 . Trijntgen]acobs, ged. Dordrecht 9-3-1643, tweelingzus van Aeltgen. 
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7. AeltgenJacobs, ged. Dordrecht 9-3-1643, otr./ tr. Dordrecht 4 /23-3-1660 Maerten]ans Hut
ten, geb. Dordrecht. 

Otr. Dordrecht: 'Op Huijden 4 martij 1660 zijn aengeteijkent de trouwloften tusschen Maerten 
Jansz. Hutten, molenmaker, jongman gebooren en woonende Dordrecht, geassisteert met Hans 
Jacobsen Hutten, zijnen oom, endeAeltjenJacobsdr. jonge dochter van Dordrecht geassisteerc met 
Mariken Dircken, huijsvrouw van Vechter Jacobsz., haere behout mooije. Weijder alhijer tsamen 
ter presentie ende ten overstaen vande heeren mr. Adriaen van der Mast heeren J ohannesz. ende 
Adriaen Boonen heerenJacobsz. Zijn getrout op den 23 maert 1660.' Het 'behout mooije' -aange
huwde tante - moet een vergissing zijn, mogelijk samenhangend met het leeftijdsverschil tussen 
de kinderen van het gezin. 

Ila. Vechter Jacobs, aflrnmstig van Zaandam bij huwelijk, molenaar, begr. Dordrecht 29-11-

1670, otr./ tr. Dubbeldam 11-4/16-5-1638 Marijcken Dirchs, geb. Dubbeldam. 
Otr. Dubbeldam: '11 aprilis 1638 Vechter Jacobsen jonck geselle van Serdam en Marijcke Dirckx jonge 

dochter van Dubbeldam woonen beijden in de Suijdtpolder omtrent de volmolen. Getrouwe 16 meije 
1638.' 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: 'den 29 november 1670 een baer voor Vechter Jacobse, een molenaer bij 
de Gebrande Buert, tot de dochter te vragen.' 
Vechtor Jacobs was molenaar op een molen in het westelijk deel van Dordrecht. 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Ida, ged. 1-9-1641. 

2. Jacob, ged. 30-8-1643. 

3. Dirck, ged. 1-11-1647. 

4. Trijntgen, ged. 18-4-1650. 

5. Pieter, ged. 29-5-1651. 
Begr. Dordrecht Grote kerk: '27 september 1667 een baer inde Gebrande Buert voorde soon van 

Vechter Jacobs, molenaer.' 

IIb. Willem Jacobs (van der Koogh), afäomstig van Zaandam bij huwelijk, volmolenaar, begr. 

Dordrecht 6-9-1684, otr./ tr. Dordrecht/Grote Linde 9-4/14-5-1656 Teuntgen Hendricks Vernes, 
geb. Moordrecht, begr. Dordrecht 5-9-1708. 

Otr. Dordrecht: '9 april 1656 Willem Jacobse van der Koogh, moelenaer, jongman van Saerdam, 
wonende aende Noordendijck, met Teuntge Hendrijcks, jonge dogter van Moordrecht, woont aen de 
Steenplaets. Zijn getrout in de Linde den 14 meij 1656.' 

Begr. Dordrecht Nieuw kerk: '6 september 1684 WillemJacobz. volder op den Noordendijck.' 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: 's september 1708 Teun tie Hendricks buijten de Sluijspoort.' 
Willem was volmolenaar op de volmolen Het Varken aan de Noordendijk. Dit is in het oosrerlijke deel 

van Dordrecht. 

Uit dit huwelijk: 

1. Pieter Willems, volgt IIIa. 
2. ttenclr9·ck Willems, volgrnrb. 

3. Jacob Willems, volgt IIIc (zie pag. 631). 
4 . Mary·ntge (Maria) Willems, ged. Dordrecht 6-8-1661 ( één van een tweeling met Jacob), attes

tatie voor Zuidland op 21-9-1687, tr. Frederik van Asperen. 
5. Pleuntge Willems, ged. Dordrecht 20-5-1665, over!. na 1703, was getuige bij de ondertrouw 

van zus Catharina in 1703. 

6. Aeltje Willems, ged. Dordrecht 15-5-1667, begr. ald. 12-7-1725, otr./tr. Dordrecht 28-8/19-9-

1689 Pouwels (Paulus) Cornelisse van Tol (Thol), begr. Dordrecht 19-2-1716. 
Otr. Dordrecht: '28 augustus 1689 Paulus Cornelisse Thol j.m. wonende onder Dubbeldam met 
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Aeltje Willems van der Cogh, wonende op de Stadsvlist. Sijn hier getrout op 19 september 1689.' 
Begr. Dordrecht Nieuw kerk: '19 februarij 1716 Poulis van Tol buijten de Sluijspoort.' 
Begr. Dordrecht Nieuw kerk: '12 julij 1725 Aeltie van der Koogh, weduwe Pouwels van Tol, buij

ten de Sluijspoort bij den Draeij.' 
Uit dit huwelijk nageslacht. 

7. Cornelis Willems, ged. Dordrecht 30-7-1670. 

8. Catharina (Catharijna/Crijntie/Quirijntje) Willems, ged. Dubbeldam 10-6-1674, begr. ald. 23-

11-1736, otr./ tr. Dordrecht 24-6/8-7-1703 Nicolaes (Claes) Broeksmit, ged. Dordrecht 26-10-

1676, zn. van Maerten Claessen (Broeksmitz) en Neeltje Melsen. 
Otr. Dordrecht: 'Sondach den 24 junij 1703 Nicolaes Broeksmith j.m. woont buijten de Spuij

poort, geassisteerd met sijn moeder, met Catharijna van de Koogh j.d. woont buijten de Spuij
poort, beijde van Dordregt, geassisteerd met Pleuntie Willems van der Koogh, haer suster. Den 8 

julij hier getrouwe.' 
Uit dit huwelijk nageslacht. 

9. Neeltie Willems, ged. Dordrecht, otr./tr. Dordrecht 18-7/1-8-1694 Hendrick Reijnen, ged. 

Dordrecht 1-11-1673, zn. van Gerridt Rijnen en Grietge Pieters. 
Uit dit huwelijk een kind. 

lila. Pieter Willems van der Koogh, ged. Dordrecht 28-4-1656, molenaar, begr. ald. 14-12-1694, 

otr./ tr. Dordrecht 2/18-5-1681 Hillitje (Hillegont)Jacobs (van Hulst), ged. Dordrecht 18-11-1652, 

begr. ald. 19-6-1720, dr. van Jacob Dircksz (Verhuist) en Geertje Ockers. 
Otr. Dordrecht: '2 mey 1681 Pieter Willemse, molenaer j.m. en Hillitje Jacobs j.d. beijden van Dor

drecht ende woonende op den Noordendijck. Alhier getrouwd den 18 mey 1681.' 
Begr. Dordrecht Nieuw kerk: '14 december 1694 Pieter Willemse moolenaer op de volmoolen op den 

N oordendijck.' 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '19 junij 1720 Hillige van Hulst, weduwe van Pieter van der Kogh, op 

den N ordendijck.' 
Pieter Willems van der Koogh huurde in 1691 voor zes jaar de volmolen Het Varken aan de Noorden

dijk van zijn broer Jacob Willems van der Koogh.•• 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Wilhelm, ged. 12-8-1683, over 1. Dordrecht vóór 1685. 

2. Willem, ged. 30-4-1685, begr. Dordrecht 4-8-1728. 
Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: '4 augustus 1728 Willem van der Koogh, ongeheuwet, met de 

ordinaere koetse, op den Noordendijck.' 

3. Geertruijt, ged. 27-6-1686, otr./ tr. Dordrecht 30-10/13-11-1707 Arien]oosten van Buelen, geb. 

Papendrecht. 
Otr. Dordrecht: '30 november 1707 Arien Joos ten van Buelen j.m. geboortigh van Papendrecht, 

geassisteerd metJ oost Dircxen sij n goede kennis. Met Geertruij Pieters van der Koogh j .d. van Dor
drecht, beijde wonende buijten deJorispoort, geassis teerd met haer moeder, den 13 november hier 
getrouwe.' 

Uit dit huwelijk nageslacht. 
4- Maijckcn/ Marijkc, ged. 11- 4 -1689, otr./ tr. (1) Dordrecht 30- 9 / 14-10- 1714 Gee.-it W-illemse van 

Ringersberg (Rijnberg), geb. Dordrecht 12-5-1691, overl. vóór 1720, zn. van Willem van 

Rijn berg en Adriaentje Ver boom; otr./ tr. (2) Dordrecht 31-3/21-4-1720 Geerit]anssevan den 
Dagh, zn. van Jan van den Dagh en Pieternelletie J anse. 

Otr. Dordrecht: '30 september 1714 Geerit Willemse van Ringersberg j.m. van Dordregt, woont 
in den Heermanssuijsstraet, geassisteerd met Ariaentie Piecerse, huijsvrouw van Wouter Janse, 
zijn moeder. Met Maeijke Pieterse van der Koogh j.d. van Dordregt, woont op den Noordendijk, 
geassisteerd met Hilligie Jacobse, weduwe Pieter Willemse van der Koog, haer moeder. Den 14 
october 1714 alhier getrout door dominee Dooreslaer.' 

Ocr. Dordrecht: '31 maert 1720 Geerit Jansse van den Dagh j.m. van Dordregt, woont bij het 
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Bagij nhof, geassisteerd met Pieternelletie Janse, weduwe van Jan van den Dagh, zijn moeder. Met 
Marijke Pieterse van derKoogh, weduwe van Geerit Willemse van Rijnbergh, van Dordregt, woont 
op den Noordendijk, geassisteerd met Rilletje Jacobse, weduwe Pieter Willemse van der Koog, 
haer moeder. Den z1 april 17zo alhier getrout door dominee Vechovius.' 

Uit beide huwelijken geen kinderen gevonden. 

5. Jacomijntje, ged. 27-6-1691, begr. Dordrecht 5-8-1719. 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: 's augustus 1719 Jacomijna van der Kogh op den Nordendijck.' 

Illb. Hendrik Willems van der Koogh, ged. Dordrecht 25-11-1657, houtzaagmolenaar, begr. ald. 

28-12-1731, otr. Dubbeldam 4-11-1691 Pietertje (Pieternella) Maartens van Sevenhoven, begr. 

Dordrecht 19-1-1732. 
Otr. Dubbeldam: '4 november 1691 Henderic van de Kooge en Pietertje Maartens Sevenhooven. Met 

attestatie van Dordregt.' 
Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: '28 december 1731 Hendrik van der Koog op den Noordendijk, 

met ordinaire koetsen en laec kinders na.' 
Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: '19 januari 1732 Pietertie van Sevenhoove, weduwe van Hendrik 

van der Koog, op den Noordijk, laet kinders na, met carosse het ordinaer getal.' 
Hendrik Willems van der Koogh was houtzaagmolenaar op palcrokzaagmolen De Windhond aan de 

Noordendijk. 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Antonia, ged. 1-8-1695. 

2. Maarten, volgt !Va. 

3. Neeltje, ged. 1-10-1698. 

4 . Willem, ged. 24-12-1701. 

IVa. Maarten van der Koogh, ged. Dordrecht 15-12-1696, molenaar, begr. ald. 1-9-1739, otr./ tr. 

Dordrecht 11/28-6-1722 Anna Biertjes (Bierties(Biei-tjens), ged. Dordrecht 14-12-1699, begr. ald. 

14-12-1770, dr. van Gerrit Biertkens en Maijke Hofman. 
Otr. Dordrecht: 'Donderdagh den 11 junij 1722 Maercen van der Koogj.m. van Dordregc, woont buij

ten de Sluijspoorc, geassisteerd met Hendrick van der Koogh, zijn vader. Met Anna Bierties j.d. van Dor
dregt, woont buijten de Vriesepoorc, geassisteerd mee Marij Hof man, eerst weduwe van Geerit Bierties, 
en nu huijsvrouw van Lambert Cambij, haer moeder. Den 28 junij 1722 alhier getrout door dominee 
Bosschaert.' 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: 'Dijnsdag 1 sep 1739 Maarten van der Coog, op den Noordendijk, laat 
vrou en kinderen na, met de ordinare coetse.' 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: '14 december 1770 Anna Bierkens weduwe van Maarte van der Koog, op 
den Noordendijck, met een koets boven ' t getal, laat kindere na, 's middags 3 quartier luijen.' 

Maarten van der Koogh was molenaar op de palcrokzaagmolen De Windhond aan de Noordendijk. 

Uit dit huwelijk, geb./ged. te Dordrecht: 

1. Hendrik, geb./ged. Dordrecht 3/5-1-1723, molenaar, rentenier (1811), overl./begr. ald. 28-
9 / 2-10-1811, orr./ rr. Dordrecht 9 / 25?-1790 HendriT<a van Lil, ged. Dordrecht 10-6-1726, 

begr. ald. 24-1-1811, dr. van Nicolaas van Lil en Anthonia Cambeij. 
Otr. Dordrecht: 'Vrijdag 9 ju lij 1790 Hendrik van derKoogj.m. woont aan den Noordendijk, met 

Hendrika van Lil j.d. woont in 't Steegoversloot, beijden geboren te Dordrecht, alles volgens pro
curatie gepasseerd voor notaris Bartholomeus van der Star en gecuijgen in dato 7 julij 1790. Den 25 
julij 1790 alhier ge trouwe QF.D. Bosveld.' 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: '24 januari 1811 juffrouw Hendrika van Lil huisvrouw van Hendrik 
van der Koog in ' t Steegoversloot letter C (geen nummer ingevuld). Laat geen kinderen na, met de 
lijkkoets ten 10 uren. 84 jaar, verval.' 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: '2 october 1811 Hendrik van der Koogh, op de volmolen aan den 
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Noordendijk letter F nr. 7, laat geen kinderen na, met de lijkkoets ten 11 uren. Bijna 89 jaren overle
den 28 september.' 

Hendrik was samen met zijn broer Gerrit eigenaar en molenaar op De Windhond. Deze molen 
verkocht hij aan achterneef Willem van der Koogh (Vld).45 Vermoedelijk woonde hij na het overlij
den van zijn vrouw bij zijn achterneef in huis, waar hij overleed. Hendrik is in 1811 vermeld op de 
liste civique als rentenier. 

Geen kinderen uit dit huwelijk. 

2. Gerrit, ged. 24-6-1724, begr. Dordrecht 1-11-1797 ( ongehuwd). 
Begr. Dordrecht Grote Kerk: '1 november 1797 Gerret van der Koog, ongehuwt, op den Breeweg, 

met een koets extra. Oud 74 jaar, aan pleuritus.' 
Had samen met broer Hendrik het eigendom van paltrokzaagmolen De Windhond. 

3. Pieternella, ged. 20-3-1726, begr. Dordrecht 28-7-1808, otr./ tr. Dordrecht 30-4 /15-5-1763 

(haar neef) Willem van der Koogh (zie Vb, volgt). 
4 . Cornelis, ged. 4-2-1728, otr. (2) Dordrecht/Numansdorp 28-8-1760, tr. (2) Dordrecht 14-9-

1760 DijnaBaalen, ged. Dordrecht 29-12-1723, dr. van Johan Balen en Catharina de Klerk. 
Otr. Dordrecht: 'Donderdagh den 28 augustij 1760 Cornelis van der Koogh, weduwnaar geboren 

te Dordrecht, woont te Numansdorp, met Dij na Baaien j .d. geboren en woont te Dordrecht, vol
gens attestatie van ondertrouw van Numansdorp ofBuijtesluijs in dato 28 augustus 1760. Den 14 
september 1760 attestatie gegeeven.' 

Kind: Martiena Catharina, begr. Dordrecht 5-8-1761. 
Begr. Dordrecht Grote Kerk: 's augustus 1761 het minderjarig kindt van Cornelis van der Coogh, 

op de Buijtesluijs, de vader leeft, het kindt genaemt Martiena Catharina. Begraeven uijt het huijs 
van sr.Johan Baelen bij het Steegoversloodt. Stil begrave.' 

5. Willem, ged. 10-5-1730, over!. na 1777, otr. Puttershoek/Dordrecht 19/20-3-1762, tr. Put
tershoek 4-4-1762 Maaijhe (Marijhe) Weeda, ged. Puttershoek 13-10-1726, begr. Dordrecht 
12-4-1777, dr. van Cornelis Willems Weeda en Maria Meise Ver kerk. 

Otr. Dordrecht: 'Saturdag den 20 maart 1762 Willem van der Koog j.m. geboren en woont te 
Dordrecht, met Marijke Weeda j.d. geboren en woont te Purtershoek, volgens attestatie van onder
trouw van Puttershoek in dato den 19 maart 1762. Den 4 april 1762 attestatie gegeeven.' 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: '12 april 1777 Maaijke Weda, huijsvrou van Willem van der Koog, op 
de Voorstraat bij de Botiestraet, (Botgenstraat) laat kindt na, met de ordinaire koetze.' 

Uit dit huwelijk nageslacht. 

6. Nicolaas, ged. 22-5-1732, begr. Dordrecht 23-9-1801, otr./ tr. Dordrecht 13/28-12-1760 Elisa
bet Bonhet, ged. Dordrecht 25-12-1733, dr. van Nicolaas Jillisz. Bonket en Johanna Mortier 
(Mortjier/Motja). 

Otr. Dordrecht: 'Saturdagh den 13 december 1760 Nicolaes van der Koogh j.m. woont in de 
Wijnstraat bij de Beurs, geassisteerd met zijn moeder Anna Biertjes, weduwe van Maarten van der 
Koogh, met Elisabeth Bonket j.d. woont inde Wijnstraat bij de Visbrugh, beijde van Dordrecht. Ge
asisteerd met haer vaeder Nicolaes Bonket. Den 28 december 1760 alhier getrouwt Q,F.D(ominee) 
Rossijn.' 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: '23 september 1801 Nicolaas van der Koog, laat kinders na. Met de 
lijkkoets begraven uijt het huijs van Hendrik van der Koog in Steegoversloot. Oud 69 jaar verval.' 

Uit dit huwelijk nageslacht. 
7. Maria, gcd. z4-s-17 34, bcgr. Dordrecht 1z-1-17 8z. 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: '12 januari 1782 Maria van der Koogh, ongetrouwt, met een koets 
extra, op den Noordendijk, luijen 's middags 3 quartier'. 

8 . Anna, ged. 27-2-1737, begr. Dordrecht 1-2-1802, otr./ tr. Dordrecht 26-4/11-5-1766 Willem 
Acherman, ged. Dordrecht 24-7-1729, begr. ald. 19-5-1803, zn. van Pieter Ackerman en 
Anna Maria Hoff ( ook Stok genaamd). 

Otr. Dordrecht: 'Saturdag 26 april 1766 Willem Ackerman j.m. woont bij de Tolbrug, geassi
steerd met zijn moeder, Maria Hof, weduwe Pieter Ackerman, met Anna van der Koog j.d. woont 
op den Noordendijk, beijden van Dordrecht, geassisteerd met haren moeder Anna Biertjes, we
duwe Maarten van der Koog. Den 11 meij 1766 alhier getrouwt Q,F.D. Hoefhamer.' 
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Begr. Dordrecht Grote Kerk: '1 february 1802 Anna van der Koog, huisvrouw van Willem Akker
man, op de Tolbrug, laat een kind, na met ordinaire koetsen. 65 jaar verval.' 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: '19 mei 1803 Willem Akkerman, laat kindren na, op de Tolbrug, met 
ordinaire Koetsen. 75 jaar korsen (koorts) en verval.' 

Uit dit huwelijk nageslacht. 

9 . Anthonia, ged. 1-7-1739, begr. Dordrecht 16-6-1740. 
Begr. Dordrecht Grote Kerk: '16 juny 1740 't kint van de weduwe Maarten van Coog, op een pais

rok zaagmolen ten eijnde den Noordendijk, met volk daar bij, de naam is Antonia.' 

Illc. Jacobus Willems(en) van der Koogh, ged. Dordrecht 6-8-1661, volmolenaar, begr. ald. 11-5-

1707, otr./ tr. Dordrecht en Spijkenisse/Dordrecht 8/30-10-1684 Maertie(n)/Marijtje Jacobs (van 
der Meulen), geb. Spijkenisse, overl. na 1709. 

Otr. Dordrecht: 'den 8 october 1684 Jacob Willemsen van de Koogh j .m. van Dordrecht, wonende aen 
den Noordendijck, met Maertje Jacobs van der Meulen j.d. van Spijkenisse ende aldaer wonende. Per 
schrijven van Spijkenisse. Alhier getrout 30 october 1684.' 

Begr. Dordrecht Nieuw kerk: ' 11 meij 1707 Jacob Willemse buijten de Nieuwe Sluijs.' 
Jacobus Willemsz. van der Koogh was eigenaar en volmolenaar op de volmolen Het Varken.. 
In 1690 machtigde Jacob Willems notaris Van der Hoop, om zijn zaak te behartigen omtrent een 

laster zaak. Tevens liet hij drie getuigen bij notaris Johan van Bijwaert een verklaring afleggen omtrent 
deze laster. Jaepjen Huijberts huijsvrouw van Cors Cornelisse Backer had volgens de verklaring van 
de getuigen, zonder aanleiding Jacob Willemse, volmolenaar aan de Noordendijk, uitgescholden en 
verweten dat 'den requirant sijn vader in desselfs leven soude hebben geslagen ende met een bloot mes 
nagelopen, ende dat de beuren daer over soude moort geropen hebben, oock dat den selven requirant 
was een schelmdieff en diergelijcken woorden. Als oock dat den selven sijn vader geslagen ende gequets 
soude hebben ende na sijn doot hem laten openen, omdat hij hem soo getrapt soude hebben, en om te 
sien off van die wonde off quetseure niet en was gestorven, om daer door sijn ongerust gemoet te bevrij
den' . Aldus de verklaring van de getuigen die dit desnoods met een eed willen bevestigen. Twee van hen 
ondertekenen met een kruisje. Hoe de zaak afliep is niet bekend.46 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Willem, ged.1-2-1686. 

2. Willem, volgtIVb. 

3. Maria, ged. 25-1-1700. 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '21 january 1698 kind van Jacob Willems, buijten de volmolen.' 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: ' 11 february 1705 zoontje van Jacob Willemse, volmolen Noorden-

dijk.' 

IVh. Willem (Jacobs) van der Koogh, ged. Dordrecht 16-5-1689, molenaar, overl. /begr. ald. 6/11-

12-1762, otr./ tr. Dordrecht 13/27-10-1709Jacomina vanDuijnen, ged. Dordrecht 18-1-1690, begr. 

ald. 9-12-1758, dr. van Huijbert van Duijnen en Anna Rijndorp/Rijnders. 
Otr. Dordrecht: 'Sondach 13 october 1709 Willem van der Koogj.m. geassisteerd met zijn moeder. Met 

Jacomijna van Duijnen j.d. beijden van Dordrecht, aan de Noordendijck, geassisteerd met haer vader en 
moeder. 27 october hier getrouwt'. 

Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '9 december 1758 Jakomijna van Duijnen, huijsvrouw van Willem van 
der Koogh, op den Noordendijk, laet kinderen na, met ordinaire koetse'. 

Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '11 december 1762 Willem van der Coog, op den N oordendijck op de vol
molen, met ordinaire coetsen, laat kinderen na' (volgens ONA akte over!. 6-12-1762). 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Jacobus, volgt Va. 

2. Huijbert, ged. 27-1-1712, begr. Dordrecht 16-10-1714. 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '16 october 1714 kind van Willem Jacobs van der Koogh op de vol

molen buijten de Nieuwe Sluijs.' 
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De L[jnbaan vanaf de rivier gezien. Getekend door E. van Dorsser in 1869. De vermelde jaartallen zijn niet 
nauwkeurig. V.l.n.r. zijn te zien, met de juiste jaartallen: De Eendracht ( afgebroken in 1872), De Hoop ( af 
gebroken in1895), De Goudvink (afgebrand in 1872), De Kijck over den Dijck, Het Fortuin (voorheen 
De Vilder, afgebroken in 1891), De Haas (afgebroken in 1896) en De Reus Goliath (afgebroken in 1897). 

3. Maarten, ged. 18-11-1713, otr. Utrecht/Dordrecht 9/15-10-1750, tr. Utrecht 1-11-1750 Neeltje 
van Asperen, geb. Utrecht. 

Otr. Dordrecht: 'Donderdag 15 october 1750 Maarten van der Koogh j.m. van Dordrecht met 
Neeltje van Asperen j.d. van Utregt. Volgens attestatie van ondertrouw van Utregt voorzegt in dato 
den 9 october 1750. Den 1 november 1750 attestatie gegeven.' 

4. Huijbert, ged. 13-11-1715, begr. Dordrecht 16-12-1789 ( ongehuwd). 
Kreeg in 1763 samen met broer Willem ieder de helft van de volmolen Het Varken toebedeelt na 

het overlijden van zijn vader in december 1762. 
Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: '16 december 1789 Huijbert van der Koog, ongehuwt op de 

Blijkerssloot, met een koets extra. Een uur luijden ten 11 uren begraven.' 

5. Anna, ged. 11-7-1717, begr. Dordrecht 19-7-1776, otr. Dordrecht/Geertruidenberg 4-5-1765, 

tr. Dordrecht 21-5-1765 Gerrit de Bruijn, geb. Drimmelen, begr. Dordrecht 4-3-1791. 
Gerrit de Bruijn otr./tr. (3) Dordrecht 18-1/4-2-1777 (als weduwnaar van Anna van der Koog, voor

maals weduwnaar van Rebecca Kaarsmaker) Maria de Koning. 
Otr. Dordrecht: 'Saturdag den 4 meij 1765 Geerit de Bruijn, weduwnaar van Rebecca Keersma

ker, geboren te Drummelen, woont te Geertruijdenberg, met Anna van der Koog j.d. geboren te 
Dordrecht, woont op den Noordendijk, geassisteerd met haer goede bekende Sijbilla Volmar, 
huijsvrouw van Pieter Moerkerken. Den 21 mei 1765 alhier getrouwt QF.D. Hoefhamer. De gebo
den gaan te Geertruijdenberg.' 

Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '19 july 1776 Anna van der Koog huijsvrouw, van Gerrit de Bruijn, 
laat geen kinders na, op de Lindegragt. Met een koets extra, 's morgens 1/2 uur en 's middags 3/4 
uurluijen.' 

Begr. Dordrecht Nieuw kerk:' 4 maart 1791 Gerard de Bruijn, op de Lindegraft, laat geen kinde
ren na, met een koets extra, 's middags 3/4 luijen.' 

Geen kinderen gevonden in Dordrecht. 

6. Willem, volgt Vb (zie pag 638). 

7. Jacomina, ged.17-8-1721, begr. Dordrecht 14-4-1723. 
Begr. Dordrecht Nieuw kerk: '14 april 1723 ' t kindt van Willem van der Koogh, buijte op den vol

moolen.' 

8. Abraham, volgtVc(zie pag. 640). 

9. Nicolaas, volgtVd (zie pag. 642). 
10. Jacomina, ged. 10-4-1729, begr. Dordrecht 7-10-1730. 

Begr. Dordrecht Nieuw kerk: '7 october 1730 ' t kint van Willem van Koog, op de volmole, bij de 
ouders leve, het kints naem is Jacomijna, met volk begraven.' 

11. Jakomina, ged. 28-1-1731, begr. Dordrecht 15-9-1765 (ongehuwd). 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '15 september 1765 Jacomijna van der Coog, ongeheuwt op den 

Noordendijck op de volmolen, met de ordinaire koetsen, 's middags 3 quarrier luijen.' 
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Va. Jacobus van der Koogh, ged. Dordrecht 25-8-1710, zaagmolenaar, begr. ald. 5-2-1793, otr./ tr. 

Dordrecht 26-11/13-12-1733 Margaretha (Margrita/Grietje) Kleijn (Klein/Klijn), ged. Dordrecht 

30-12-1707, begr. ald 1-11-1793, dr. van Hendrik Klein en Maria (Marijke) van Immerseel. 
Otr. Dordrecht: 'Donderdagh den 26 nov 1733 Jacobus van der Koogh j.m. van Dordregt, woont op 

den Noordendijk, bij mondelingh consent van Willem van der Koogh zijn vader, met Margarita Kleijn 
j.d. van Dordregt, woont bij de Beurs, geassisteerd met Marijke van Immerseel, eerst weduwe van 
Hendrik Kleijn en nu huijsvrouw van Mattijs Struijkmans, haer moeder. Den 13 december 1733 alhier 
getrou t door dominee Snethlage.' 

Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: '5 februari 1793 Jacobus van der Koog, op den Breeweg, laat kin
ders na, meteen koets extra, 's middags 3/4 uur luijen. Ten 11 uuren begraven, nr 58.' (Graf nr. 58). 
Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: '1 november 1793 Margarita Klijn, weduwe wijlen Jacobus van der 
Koog, op de Breeweg tussen de Noordendijken Hallingelaan, laat kinderen na, met een koets extra, ten 
11 uuren begraven, 's middags 3/4 uur luijen, nr. 58.' 

Jacobus van der Koogh, zaagmolenaar, kwam in 1758 in bezit van de paltrokzaagmolen De Goudvink, 
later in 1762 erfde hij de andere helft van zijn vader. Later had hij ook de zaagmolen De Pauw in eigen
dom. Zijn kinderen Jacobus (Va-3) en Maria (Va-6) verkopen De Pauw aan hun broer Hendrik van der 
Koogh (Vlb) in 1797. 47 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Willem, volgt Vla. 

2. Hendrik, volgt Vlb. 

3. Jacobus, ged. 2-6-1737, molenaar, herbergier, begr. Dordrecht 25-6-1808, otr./ tr. Dordrecht 

16-7/2-8-1772 Adriana den Brink (Bink), ged. Dordrecht 6-1-1736, begr. ald. 15-7-1808, dr. 

van Hendrik Jans Bink en Magdalena van de Wetering. 
Otr. Dordrecht: 'Donderdag den 16 julij 1772 Jacobus van der Koog j.m. geboren te Dordrecht, 

woont op den Noordendijk, met Adriana Bink j.d. geboren als voren, woont aan den Blijdenhoek, 
hebbende een verklaring van den binnen voogd van 'tArmhuijs G. Blankers, dat in het zelve huis is 
gealimenteert en opgevoed. Den 2 augustus 1772 alhier getrouwt QF.D. Mackaij.' 

Begr. Dordrecht Nieuwkerk: 'Jacobus van der Koogh 25 jun ij 1808 van den arme.' 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: 'de weduwe van Jacobus van der Koogh 15 julij 1808 van den arme.' 
Jacobus was eerst molenaar en later herbergier, hij woonde met zijn gezin aan het Koningsplein 

bij de N oordendijk. Hij verkocht zijn deel van de zaagmolen De Pauw aan broer Hendrik. 
Uit dit huwelijk nageslacht. 

4. Jacomina, ged. 27-9-1738, overl. Dordrecht 2-1-1806, otr./ tr. Dordrecht 7/22-12-1765 Adri
aan van Duijnen, zaagmolenaar, overl./begr. Dordrecht 18/19-9-1797, zn. van Claas/Nico

laas van Duijnen en Neeltje Vervloet. 
Otr. Dordrecht: 'Saturdag den 7 december 1765 Adriaen van Duijnen j .m. geassisteerd met zijn 

moeder Neeltje Vervloet, weduwe Claas van Duijnen, metJacomina van der Koog j.d. beijden van 
Dordrecht en wonende op den Noordendijk, geassisteerd met haer vader Jacobus van der Koog. 
Den 22 december 1765 alhier getrouwt QF.D. Robijn.' 

Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: 'den 19 september 1797 Adriaan van Duijnen.' 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '2 januarij 1806 A. van Duijnens weduwe, van den arme.' 
Jacomina van der Koogh assisteerde als weduwe haar zoons bij hun ondertrouw in 1798 en 1802. 
De paltrokzaagmolen De Dui11en gelegen aan de Noordendijk naast De Windlwml en tegenover 

H et Varken was in eigendom van de familie Van Duijnen. Adriaan van Duijnen was ten tijde van zijn 
huwelijk zaagmolenaar op de molen. Uit dit huwelijk nageslacht. 

5. Gerrit, ged. 2-12-1746, begr. Dordrecht 20-1-1752. 

6 . Maria, ged. 29-10-1740, otr./ tr. Dordrecht 21-2/8-3-1767 Teunis Kamermans, ged. Dor

drecht 22-7-1739, zn. van Govert/Gooijert/Goijaart Kamermans en Neeltje Smits. 
Otr. Dordrecht: 'Saturdag 21 februarij 1767 Teunis Kamermans j.m. geassisteerd met zijn vader 

Govert Kamermans, met Maria van der Koog j.d. beijden van Dordrecht en wonen op den Noor
dendijk, geassisteerd met haren vader Jacobus van der Koog. Den 8 maert 1767 alhier getrouwt 
QF. D. Bareuth.' 
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Teunis Kamermans en Maria van der Koogh verkochten hun deel van de zaagmolen De Pauw aan 
broer Hendrik. Van beiden is het overlijden niet in Dordrecht geregistreerd. 

Uit dit huwelijk nageslacht. 

7. Anna, ged. 2-5-1744, begr. Dordrecht 2-7-1744. 

8. Martinus, ged. 6-7-1745, begr. Dordrecht 19-1-1746. 

Vla. Willem van der Koogh, ged. Dordrecht 6-3-1734, begr. ald. 20-7-1809, otr./ tr. Dordrecht 26-

5/10-6-1781 Sya (Sijgje/Schijggie) Brant, begr. Dordrecht 18-10-1803 (44 jaar). 
Otr. Dordrecht: 'Saturdag den 26 meij 1781 Willem van der Koogh j.m. geboren te Dordrecht woont 

op den Noordendijk, met schriftelijk consent van sijn vader Jacobus van der Koogh. Met Sijgje Brant 
j.d. geboren te Giessendam, woont op den Hallingendijk, heeft een acte van indemniteit overhandigt. 
Den 10 junij 1781 alhier getrouwt Q,F.D. van Hiltrop.' 

Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: '18 october 1803 Zeygie Brant, de huijsvrouw van Willem van der 
Koog, in de Lijnbaan, laat kinders na, met staasie. Out 44 kramp.' 

Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: ' 20 julij 1809 Willem van der Koogh, in de Lijnbaan E 815, laat kin
ders na, best graft, ruijm 75 jaar, verval van krachten.' 

Uit dit huwelijk, geb./ged. te Dordrecht: 

1. Jakobus, geb./ged. 25/29-3-1783, werkman (1811). 
Staat in 1811 op liste civique als werkman. 

2. Baliena, ged. 14-3-1787, begr. Dordrecht 7-4-1787. 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '7 april 1787 't kraamkind van Willem van der Koogh in de Lijn

baan. De ouders leven, beste graft.' 

3. Jillis, geb./ged. Dordrecht 14/18-7-1788, molenaar (1811), korenmolenaar (1814-1819, 1828), 

molenaarsknecht (1822, 1824), sjouwer (1828), arbeider (1829 ), kleermaker (1830 ), tr. Adri
ana de Leeuw, mogelijk ged. Dordrecht 15-3-1789 als dr. van Dirk de Leeuw en Adriana 

Waalboer, overl. wrs. tussen 1850 en 1860. 
Jillis van der Koogh stond in 1811 in de list civique als molenaar. Tussen 1814 en 1819 stond hij 

in akten vermeld als korenmolenaar, en in 1822 en 1824 als molenaarsknecht. Op welke molen hij 
werkte, is niet bekend. In 1828 is hij weer vermeld als korenmolenaar. Daarna werd hij sjouwer in 
1828, arbeider in 1829 en kleermaker in 1830. Op 22 okober 1855 kwam hij als weduwnaar, zonder 
beroep, als christelijk afgescheidene van Rotterdam met zijn dochter Adriana van der Koogh en 
haar gezin.•• Op 29 januari 1857 vertrok hij naar 's Gravenhage. Later kwam hij terug en woonde 
bij zijn dochter Sija en haar gezin. Mogelijk vertrok hij later weer uit Dordrecht, want zijn overlij
den en ook dat van zijn vrouw zijn niet geregistreerd te Dordrecht. 

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen tussen 1807 en 1828 te Dordrecht geboren. Nageslacht Van 
der Koogh, Vrolijk en Bax. 

Vlb. Hendrik van der Koogh, ged. Dordrecht 13-7-1735, zaagmolenaar, begr. ald. 7-4-1808, otr./ 

tr. Dordrecht 19-11/6-12-1761 Catharina (Kaatje/Catjie) van Driel, ged. Dordrecht 26-12-1737, 

begr. ald. 26-7-1810, dr. van Pieter van Driel en Cornelia Stok. 
Otr. Dordrecht: 'Donderdag19 november 1761 Hendrik van derKoogj.m. woont op den Noordendijk, 

geadsisteerd m e t .z ijn vaedcr Jacobus van d er !(oog, 1n e t Kaatje van Driel j .d. woont in de Lijnbaa n , bc

ijde van Dordrecht, geadsisteerd met haar vaeder Pieter van Driel. Den 6 december 1761 alhier ge trouwt 
Q,F.D. Geerling.' 

Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: '26 julij 1800 Catharina van Driel, huijsvrouw van Hendriek van 
der Koog, op den Noordendijk, laat kinders na, met de ordinaire koetsen. Oud 63 jr. koortsen. 11 uuren 
begraven.' 

Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: '7 april 1808 Hendrik van der Koog op de molen De Pauw aan de 
Noordendijk letter F nr. 11, laat kinderen na, met ordinaire koetsen. 72 jaaren verval.' 
Hendrik van der Koogh, zaagmolenaar aan de Noordendijk, was nadat hij de gedeelten van de zaagmo
len De Pauw in 1797 van zijn broer Jacobus, zus Maria en haar man gekocht had, de enige eigenaar van 
deze molen. Na hem volgde zoons Pieter en Hendrik hem op. 
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Bewerkte kadastrale kaart van 1832 van het gedeelte van deNoordendijk aangeduid als Oude Merwede. 
V.l.n.r.zijn te zien de molens De Nachtegaal op MW nr.117, Het Hert MW nr. 81, De Duinen 

MW nr. 116, De Windhond MW nr.115, De Ooievaar voorheen De Pauw MW nr. 84, De Jager 
MW nr.114 en een watermolen op MW nr. 87, 

Hendrik en zijn gezin woonden in 1762, bij de oliemolen De Eendracht, naast houtzaagmolen De Goud
vink in de Lijnbaan. Later in dat jaar stond als woonadres vermeld; de huizenrij genaamd het 'Swaentje' 
tegen de Noordendijk. Dit huis bestaande uit drie woningen werd door de kinderen in 1810 verkocht.•• 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Margrita, ged. 2-1-1762, begr. Dordrecht 7-1-1762. 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '7 januarij 1762 't kraemkinnetje van Hendrik van der Koogh, de 

ouders leeven, op den olijmoolen agter in de Lijnbaen. Beste graft.' 

2. Margrieta, ged. 7-12-1762, begr. Dordrecht 14-12-1762. 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '14 december 1762 het craemkinnetje van Hendrik van der Coogh, 

de ouders leven, woonende op den Nordijk (Noordendijk) in het Swaentje beste graft.' 

3. Cornelia, ged. 6-11-1763, begr. Dordrecht 24-11-1763. 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '24 november 1763 't kraamkint van Hendrik van der Koogh, de 

ouders leven, in het Swaentje an den Noordendijk, beste graft.' 

4. Jacoba van der Koog, ged. 30-10-1764, overl. Dordrecht 30-1-1844, otr./tr. Dordrecht 4 /21-5-

1786 Isaac Spaan, ged. Rotterdam 22-9-1765, over!. Dordrecht 23-10-1841, zn. van Cornelis 
Spaan en Hendrina (Heijnderija) Spaan. 

Otr. Dordrecht: 'Donderdag 4 meij 1786 Isaac Spaan j.m. woont buijten de St Jorispoort bij 't 
Koningspleijn geboren te Rotterdam, met schriftelijk consent van desselve voogden Gerrit van der 
Linden en Pieter Kemp. Met Jacoba van der Koog j.d. geboren te Dordrecht woont in de Lijnbaan, 
geassisteerd met haar vader Hendrik van der Koog. Den 21 meij 1786 alhier getrouwt QF.D. Rum
merink.' 

Uit dit huwelijk nageslacht. 

5. CorneUa, ged. 28-5-1766, begr. Dordrecht 2-3-1773. 
Begr. Dordrecht Nieuw kerk: ··2 maert 1773 het meerderjarig kint van Hendrik van der Koogh, in 

't Swaentje op den Noordendijk, de ouders leeven, beste graft.' 

6 . Margrieta van der Koog, ged. 4-4-1768, over 1. Dordrecht 13-6-1846, otr./ tr. Dordrecht 18-3/4-

4-1790 Pieter Ouburg, ged. Dordrecht 24-2-1774, over!. Dordrecht 10-6-1845, zn. van Jan 
Ouburg en Elizabeth Vijfwijk. 

Otr. Dordrecht: 'Donderdag 18 maart 1790 Pieter Ouburgj.m. woont in de Lijnbaan, geassisteerd 
met zijnen vader Jan Ouburg. Met Margrita van der Koogj.d. woont als voren, beiden geboren te 
Dordrecht, geassisteerd met haar vader Hendrik van der Koog. Den 4 april 1790 alhier getrouwt 
QF.D. Kuipers.' 

Uit dit huwelijk nageslacht Ouburg, waaronder:Johannes, ged. Dordrecht 27-8-1790, molenaar, 
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over!. ald. 21-10-1827, tr. Johanna van der Kaa. Deze Johannes is molenaar, mogelijk op de molen 
van zijn grootvader Hendrik van der Koogh. 

7. Pieter, volgt Vila. 

8. Hendrik, ged. 9-9-1772, begr. Dordrecht 26-9-1772 of 1-10-1772. 
Begr. Dordrecht Nieuw kerk: '26 september 1772 het kraemkint van Hendrik van der Koogh, de 

ouders leeven, in 't Swaentje op den Nordendijk, beste graft.' Vormt een tweeling met zus Katha
rina. 

9. Katharina, ged. 9-9-1772, begr. Dordrecht 26-9-1772 of 1-10-1772. 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '1 october 1772 het kraemkintje van Hendrik van der Koogh, in het 

Swaentje op den Noordendijk, de ouders leeven, beste graft.' 

10. Cornelia, ged. 11-3-1774, over!. Dordrecht 4-12-1854, otr./ tr. Dordrecht 23-10/9-11-1794 Pie
ter Faassen, ged. Dordrecht 7-10-1772, arbeider, overl. ald. 20-7-1849, zn. van Lodewijk 

Faasse en Hendrika Onrust. 
Otr. Dordrecht: 'Donderdag 23 october 1794 Pieter Faassen j.m. woont aan de Nieuwe Noor

derpoort, geassisteerd met zijn vader Lodewijk Faassen. Met Cornelia van der Koogh j.d. woont 
aan den Noordendijk, beiden geboren te Dordrecht, geassisteerd met haar vader Hendrik van der 
Koogh. Den 9 november 1794 alhier getrouwt QF. D. van der Kaessel.' 

Uit dit huwelijk nageslacht Faassen. 

11. Jacobus, ged. 23-8-1777. 
12. Hendrik, volgt VIIb. 

VIia. Pieter van der Koogh, ged. Dordrecht 20-7-1770, overl. ald. 13-2-1817, otr./ tr. (1) Dordrecht 

18-4/4-5-1799 Wilhelmina(Willemijna(Wilmina) van Velsen, over 1. Dordrecht 1-10-1812 (39 jaar); 

tr. (2) Dordrecht 27-10-1813Jannetje (Jannigje) van Attenhoven, ged. Dordrecht 23-2-1770, over!. 

ald. 22-5-1816, dr. van Adrianus van Attenhoven en Jannetje Evenwel. 
Otr. Dordrecht: 'Donderdag 18 april 1799 Pieter van der Koogh j.m. geboren te Dordrecht, wonende 

op den Noordendijk, met conzent van zijnen vader Hendrik van der Koogh. Met Wilhelmina van Vel
zen j.d. geboren te Maassluis, wonende op de Voorstraat over de Mariënbornstraat. Den 4 meij 1799 
alhier getrouwt QF. secretaris Gevaerts.' 

Pieter hertrouwt op 43 jarige leeftijd met de 43 jarige Jannigje van Attenhoven die voor het eerst 
trouwt. Zwager Pieter Ouburg 56 jaar oud is één van de getuigen. 

Pieter van der Koogh was samen met broer Hendrik in 1808 eigenaar van de zaagmolen De Pauw. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Hendrik, ged. 4-1-1800, schilder, overl. Dordrecht 30-12-1849, tr. Dordrecht 7-10-1835 Pie
ternella Elizabeth Walraven, ged. Dordrecht 17-4-1791, overl. ald. 22-11-1872 (laatst we

duwe van Hendrik van der Koogh), dr. van Johannes Walraven en Borgie Driesse. 
Pieternella Elizabeth tr. (1) Daniël Groenemeijer, over!. Dordrecht 13-9-1832. 
Uit het huwelijk van Hendrik en Pieternella Elizabeth nageslacht Van der Koogh. 

2. Willem, volgt VIII. 

3. Katariena, ged. 24-4-1804, begr. Dordrecht 29-4-1808. 
Begr. Dordrecht Nieuw kerk: '29 april 1808 het kind van Pieter van der Koog, op de moolen De 

Pauw aan de Noordendijk letter F nr. 11, de ouders leven, beste graft. Bijna 4 jaaren, reering.' 

4 . Pieter, ged. 10-11-1806. 

5. Jacobus Johannes, ged. 9-7-1809, arbeider, overl. Dordrecht 11-2-1855, tr. Dordrecht 20-3-

1844 Ariaantje (Adriana) Stichter (Stigter), geb. Schoonhoven 19-6-1815, over 1. na 1890, dr. 

van Pieter Stichter en Merrigje den Uil. 
Adriana Stichter stond als weduwe Van der Koogh vermeld in het bevolkingsregister tussen 

1860 en 1890. 
Uit dit huwelijk nageslacht. 

6. Karel Willem, ged. 17-7-1811. 
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VIII. Willem van der Koogh, ged. Dordrecht 18-1-1802, molenaarsknecht (1830 ), zaagmolenaar 

(1847), overl. ald. 29-9-1849, tr. Dordrecht 1-9-1830 Geertrui} Roobol, ged. Dordrecht 12-6-1802, 

naaister (1830 ), over 1. ald. 29-11-1873, dr. van Cornelis Roobol en Maria van den Heuvel. 
Willem van der Koogh overleed in de Lijnbaan E 637. Op dit adres was de achtkant bovenkruier hout

zaagmolen De Reus Goliath te vinden, het is dus aannemelijk dat Willem op deze molen werkte. 

Uit dit huwelijk, geb. te Dordrecht: 

1. Pieter, geb. 30-5-1831, zaagmolenaar, over 1. Dordrecht 28-3-1854 ( ongehuwd). 

2. Cornelis, geb. 9-10-1832, verlakker, over 1. Dordrecht 5-4-1861 ( ongehuwd). 

3. Maria Willemina, geb. 3-4-1836, overl. Dordrecht 12-4-~836. 

4. Maria Willemina, geb. 3-12-1837, over 1. Renkum 26-2-1900 ( ongehuwd). 

5. Willemina, geb. 9-3-1840, over 1. Dordrecht 3-10-1859 (ongehuwd). 

6. Neeltje, geb. 6-7-1842. 

7. Doodgeboren zoon, geb. 13-5-1846. 

Vllb. Hendrik van der Koogh, geb./ged. Dordrecht 4/9-5-1781, arbeider, werkman (1811), overl. 

Dordrecht 25-9-1859, otr./tr. (1) Dordrecht 19-9/5-10-1805 Alida Geertrui} (Alida) deRuijter, ged. 
Dordrecht 21-1-1784, overl. ald. 13-6-1826, dr. van Hendrik de Ruyter en Teuntje van den Bos; 

tr. (2) Dordrecht 4-4-1827 Maaike Maria de Visser, ged. Dordrecht 24-4-1799, overl. ald. 21-8-
1842, dr. van Cornelis de Visser enJ ohanna Steenwijk. 

Ocr. Dordrecht: 'Donderdag 19 september 1805 Hendrik van der Koogh Hendriksz. j.m. wonende aan 
den Noordendijk, geassisceerc mee zijn vader Hendrik van der Koogh. Met Alida de Ruiter j.d. wonende 
in de Kolfscraac, geassisceerc met haren vader Hendrik de Ruiter, beiden geboren te Dordrecht. Den 5 
occober 1805 alhier getrouwe.' 

Hendrik van der Koogh staat als werkman vermeld in de liste civique in 1811. Hij verkocht samen mee 
broer Pieter de zaagmolen De Pauw aan de Noordendijk. Hendrik's eerste kind werd geboren en over
leed in het huis behorende bij de molen. 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Hendrik, ged. Dordrecht 20-12-1805, begr. ald. 20-1-1806. 
Begr. Dordrecht Nieuw kerk: 'zo januari 1806 het kraamkind van Hendrik van der Koog, op de 

moolen De Pauw aan de Noordendijk letter F nr. 10, de ouders leven, beste graft. 4 weeken, stui
pen.' 

2. Hendrik Johannes, geb. Dordrecht 6-4-1813, scheepmaker (1841), over 1. ald. 7-6-1849, tr. Dor
drecht 26-5-1841 Anna van der Rest, geb. Dordrecht 11-6-1820, over 1. ald. 24-8-1909, dr. van 

Ferdinand van der Rest en Lijntje Sterkman. 
Anna hercr. Dordrecht 12-u-1856 George Nicolaas Damme. 
De geboorteakte van Anna vermelde dat zij geboren is op u juni 1820. Volgens het bevolkings

register zou Anna geboren zijn op u juni 1819, er is echter geen andere Anna van der Rest uit die 
ouders, in die periode geboren. 

Uit dit huwelijk nageslacht. 
3 . Catharina, geb. Dordrecht 2 1-10-1815, over 1. ald. 25-4 -1856, er. Bastiaan van der Rest. 

Uit het tweede huwelijk, geb. te Dordrecht: 

4. Johanna, geb. 25-9-1827, over 1. Dordrecht 11-6-1855, tr. Leendert den Hartog. 
5. Maaike Maria, geb. 21-2-1833. 
6. Cornelis, geb. 16-11-1835. 
7. Hendrika, geb. 26-1-1839, over 1. Dordrecht 30-4-1842. 
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Vb. Willem van der Koogh, ged. Dordrecht 24-12-1719, volmolenaar, begr. ald. 21-9-1793, otr./tr. 
Dordrecht 30-4/15-5-1763 Pieternella van der Koogh, ged. Dordrecht 20-3-1726, begr. ald. 28-7-

1808, dr. van Maarten van der Koogh en Anna Biertjes (zie !Va). 
Otr. Dordrecht: 'Saturdag 30 april 1763 Willem van der Koog j.m. geadsisteerd met zijnen broeder 

Jacobus van der Koog, metPieternella van der Koogj.d. beijden van Dordrecht, woonende op den Noor
dendijk, geadsisteerd met haren moeder Anna Biertjes, weduwe van Maarten van der Koog. Den 15 meij 
1763 alhier getrouwe Q,F. D. Bareuth.' 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: '21 september 1793 Willem van der Koog, op de volmoolen aan den Noor
dendijk, laat kinderen na, met een koets extra. Een uur luijden.' 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: '28 juli 1808 Petronella van der Koogh, weduwe Willem van der Koogh, 
op de volmolen aan de Noordendijk F nr. 7, met een koets extra, laat kinderen na, 82 jaren, verval, 1'/4 

uurluyen.' 
Willem van der Koogh trouwde met zijn volle nichtPieternella van der Koogh. Willem was volmolenaar 
op de volmolen Het Varken en de ouders van Pieternella hadden de iets verderop de Noordendijk gele
gen zaagmolen De Windhond in eigendom. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jacomina, ged. Dordrecht 19-8-1763, begr. ald. 4-10-1799. 
Begr. Dordrecht Grote Kerk: '4 october 1799 Jacomijna van der Koog, op de volmolen aan den 

Noordendijk, ongehuwt, met koets extra. Een uur luijen, 36 jaar, verzwakking.' 
2. Maarten, volgtVIc. 
3. Willem, geb./ged. Dordrecht 17/22-8-1766, molenaar (1811), over 1. ald. 3-4-1842 ( ongehuwd, 

in huis MW nr. 81 (Het Varken) Noordendijk). 
Willem stond vermeld op de liste civique als molenaar. Maarten en zijn broer Willem verkoch

ten in 1828 de grond, waarop de volmolen Het Varken stond, aan de Noordendijk, aan Maartens 
zoon; Willem Willemse van der Koogh. 50 

De Noordendijk omstreeks 1885. Links is de bovenkruierzaagmolen Het Hert te zien. Voorheen stond op 
deze plaats de volmolen Het Varken. Rechts is de paltrokzaagmolen De Duinen te zien. 
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Vlc. Maarten van der Koogh, ged. Dordrecht 14-10-1764, overl. ald. 15-3-1835, otr. Dordrecht/ 
Dubbeldam 11/13-10-1787, tr. Dordrecht 28-10-1787 Magteltje Broeksmit, ged. Dordrecht 9-8-

1767, overl. ald. 8-6-1833, dr. van Klaas Broeksmit en Maria Daams. 
Ocr. Dordrecht: 'Donderdag 11 occober 1787 Maarten van der Koog j.m. woont onder de Merwede, 

met Magtelcje Broeksmic j.d. wonende onder Dubbeldam, volgens attestatie van ondertrouw van Dub
beldam in dato 13 occober 1787. Den 28 october 1787 alhier getrouwe QF.D. van Rhijn.' 

Beiden zijn overleden in huis MW nr. 81 Noordendijk, het adres van molen Het Hert. 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Pieternella, ged. 13-8-1788, over 1. na 1840, otr./ tr. Dordrecht 16/30-3-1811 Abraham van Strij 
Azn., ged. Dordrecht 15-10-1790, verwer (verver), overl. ald. 6-11-1840, zn. van Abraham 
van Strijen Sophia Cathrina Vermeulen. 

Ocr. Dordrecht: 'Zacurdag 16 maart 1811 Abraham van Scrij Abrahamsz. j.m. geboren te Dor
drecht, wonende op de Voorscraac bij de Vischmarkc, mee schriftelijk conzenc van zijne ouders 
Abraham van Scrij en Sophia Catharina Vermeulen, echtelieden. Mee Petronella van der Koogh 
j.d. geboren onder de Merwede, wonende aan de Noordendijk, met schriftelijk consent van hare 
ouders Maarten van der Koog en Machtilda Broeksmit, echtelieden. Den 30 maart 1811 alhier ge
trouwe door H. Rens.' 

Uit dit huwelijk geen kinderen. 

z. Claas (Nicolaas/Klaas), ged. 8-9-1790, brouwer te Gorinchem (1842). 
Hij was als oom van de bruid getuige bij het huwelijk van nicht Machtilda Maria. 

3. Willem Willemse, volgt VIIc. 

Vllc. Willem Willemse van der Koogh, ged. Dordrecht 12-8-1792, houtzaagmolenaar, over 1. Dor
drecht 27-7-1857, tr. Dordrecht 20-3-1813 Magdalena Petronella Muller, geb. Nijmegen 1792, 

overl. Dordrecht 26-8-1867 (74 jaar), dr. van Johannes Jacob Muller en Cornelia Magdalena 
Volmer. 

Willem Willemse van der Koogh, lakenvolder, molenaar, heeft in 1827 samen met zijn vader en oom 
Willem de zaagmolen Het Hert gebouwd. Vanaf 1828 was hij de eigenaar en in 1837 ook van de zaagmo
lens De Nachtegaal Noordendijk, MW nr. 117 en De Windhond, MW nr. 115. Willem Willems overleed in 
1857 in het huis behorende bij de molen Het Hert, MW nr. 81. Zijn erfgenamen verkochten in 1860 De 
Nachtegaa/. s• 

Uit dit huwelijk, geb. te Dordrecht: 

1. Maarten, geb. 26-9-1814, houtzager, molenaar (1842), overl. Dordrecht 13-12-1884, tr. Dor
drecht 5-10-184z]acomina Petronella Gips, geb. Dordrecht 10-7-1820, over 1. ald. 27-3-1901, 

dr. van Jan Gips en Clara Sebes. 
Jacomina Petronella Gips komt uit één van de grootste scheepbouwfamilies van Dordrecht, 

deze familie handelde ook in hout. Maarten werkte als molenaar bij zijn vader en woonde bij zaag
molen De Nachtegaal, later woonde hij bij zaagmolen Het Hert. 

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen tussen 1843 en 1860 te Dordrecht geboren. 5' 

2. Johan]acob Mu.lier, geb. 15-11-1816, over!. Dordrecht 12-1-1817. 
3. Machtilda Maria, geb. 23-12-1818, over 1. Dordrecht 17-5-1894, tr. Dordrecht 20-10-1842 Ja

cobus Staps jr., geb. Dordrecht 3-7-1801, zoutzieder (1842), molenaar, over 1. ald. 25-1-1862, 
zn. van Jacobus Staps enArdijna van Welsenes. 

Jacobus Staps was eerst zoutzieder en daarna molenaar, waarschijnlijk in dienst bij z'n schoon-
vader. Uit dit huwelijk een zoon. Eerder was Staps weduwnaar van Lucia Sara van Epenhuijsen. 

4. Cornelia Magdalena, geb. 30-3-1822, over 1. Dordrecht 17-1-1906 ( ongehuwd). 
5. Wilhelmina, geb. 8-3-1824, overl. Dordrecht 3-7-1907 ( ongehuwd). 
6. Johanna Jacoba, geb.10-7-1826, over 1. Dordrecht 8-5-1897 (ongehuwd). 
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7. Pieternella, geb. 18-9-1828, over 1. Dordrecht 12-4-1908, tr. Dordrecht 8-9-1852Pieter Herma
nus Hoffen, geb. Hellevoetsluis 18-9-1828, koopman (1852), kassier (1887), over 1. Dordrecht 
20-6-1887, zn. van Claes Cornelis van Hoffen enJannetje van Pelt. 

Uit dit huwelijk nageslacht. 

Vc. Abraham van der Koogh, ged. Dordrecht 29-10-1723, begr. ald. 29-3-1791, otr./ tr. Dordrecht 

6/21-5-1752Johanna Scholting/Schelting, geb./ged. Dordrecht 16/19-1-1725, begr. ald. 10-6-1775, 

dr. van Hendrik Scholting en Aletta Adamijna van der Bloocke. 
Otr. Dordrecht: 'Zaterdag 6 meij 1752 Abraham van der Koogh j .m. woont in den Houttuij nen, geas

sisteerd met zijn vaeder Willem van der Koogh. Met Johanna Scholting j.d. woont bij de Vriesepoort, 
beijden van Dordrecht. Geassisteerd met haer vaeder Hendrick Scholting. Den 21 meij 1752 getrout 
door dominee Tetterode.' 

Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: '10 junij 1775 Johanna Scholting huijsvrouw, van Abraham van 
der Koog, in de Houttuijne, laat kindren na, met de ordinaire koetsen, 's middags 3/4 uur luijen.' 

Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: '29 maart 1791 Abraham van der Koog, in de Houttuijnen, laat 
kindren na, met ordinaire koetsen. Elf uur begraven, een uur luijden.' 

Uit dit huwelijk: 

1. Willem, volgtVId. 

2. AlettaAdamina, ged. Dordrecht 31-7-1754, overl. ald. 18-10-1835, otr./ tr. Dordrecht 8/ 23-9-

1792Jan Vervel, ged. Dordrecht 23-6-1758, begr. ald. 12-12-1807, zn. van Pieter Vervel en 
Anna Bonket. 

Otr. Dordrecht: 'Saturdag den 8 september 1792 Jan Vervel j.m. woont in de Voorstraat, met 
schriftelijk consent van zijnen moeder Anna Bonket, weduwe Pieter Vervel, met Aletta Adamina 
van der Koogh j.d. woont in de Houttuinen, beiden geboren te Dordrecht, alles volgens procuratie 
gepasseerd voor 's heeren burgemeesteren en regeerders dezer stede in dato 8 september 1792. Den 
23 september 1792 alhier ge trouwt QF. D. van Rhijn.' 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: '12 december 1807 Jan Vervel, Vriesestraat C 1843, laat geen kinde
ren na, met ordinaire koetsen, 51 jaar, verzwakking.' 

Uit dit huwelijk geen kinderen. 

De achtkant bovenkruierzaagmolen De Hoop ook genaamd De Blauwe Molen aan de Noordendijk ca.1739. 
De voorgrond toont een gedeelte van een balkgat. 
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3. Hendrik, ged. Dordrecht 16-2-1759, begr. ald.12-11-1808, otr./tr. Dordrecht en Zwijndrecht/ 
Zwijndrecht 22 en 29-8/15-9-1793 Maria Httisers (Huizers/Httigers), ged. Klundert 25-12-
1767, overl. Dordrecht 22-6-1845, laatst weduwe van Simon van Brakel, dr. van Dirk Pau
lusz. Huijsers en Adriana van Iserloo. 

Ocr. Dordrecht: 'Donderdag 22 augustus 1793 Hendrik van der Koogh j.m. geboren en wonende 
te Dordrecht, met Maria Huizers j.d. uit de Klundert, thans woonagtig alhier, volgens attestatie 
van ondertrouw van Zwijndrecht in dato 29 augustus 1793. Attestatie gegeven 15 september 1793.' 

Begr. Dordrecht Augustijnenkerk: '12 november 1808 Hendrik van der Koog op de Kalkhaven 
letter D nr.172, laat kinderen na, met de lijkkoets, ten 10 uren, 49 jaar en 8 maanden. Zinkingziek
te.' 

Uit dit huwelijk nageslacht. 

4. Abraham, ged. Dordrecht 6-3-1761. 
5. Jakobus, ged. Dordrecht 23-1-1768. 

Vid. Willem van der Koogh, geb. /ged. Dordrecht 15 /19-2-1753, houtkoopman, over!. ald. 23-5-
1824, otr./ tr. Dordrecht 24-1/3-2-1778 Elisabeth van Strij, ged. Dordrecht 6-5-1751, over!. ald. 
28-6-1818, dr. van Leendert van Strij en Catharina Smak. 

Otr. Dordrecht: 'Saturdag den 24 januarij 1778 Willem van der Koog j .m. woonr in het Cromhout, 
geadsisteert met zijn vader Abraham van der Koogh. Met Elisabeth van Strij j.d. woont in de Grote
kerksbuurt, beijden van Dordrecht, geadsisteert met haer vader Leendert van Strij . Den 10 febuarij 1778 
alhier getrouwe Q,F. D. van den Doorslag.' 

Elisabeth van Strij kwam uit een familie van schilders. Zo waren haar broers Abraham en Jacob van 
Strij bekende landschapschilders. Nicht Pieternella van der Koogh (Vlc-1) trouwde met een zoon van 
Abraham van Strij, ook Abraham geheten. 

Willem van der Koogh was houtkoopman volgens de liste civique in 1811. 
Willem kocht in 1782 de zaagmolen De Hoop ook genaamd De Blauwe Molen, die hij in 1818 weer van 

de hand deed.53 Tevens was Willem samen met zijn zwager Abraham en nog twee schilders, één van de 
oprichters van het tekengenootschap Pictura te Dordrecht. Deze vereniging had als doel de oefening in 
de tekenkunst te bevorderen. 54 

Uit dit huwelijk: 

1. Johanna, ged. Dordrecht 29-1-1779, over!. ald. 30-5-1847, otr./ tr. Dordrecht 8/23-6-1804Jan 
Willem Mol, ged. Rotterdam 14-1-1781, winkelier ( 1853 ), over!. Dordrecht 5-6-1853, zn. van 
Bartholomeus Mol en Anna van Eijk.55 

Otr. Dordrecht: 'Vrijdag 8 junij 1804Jan Willem Mol Bzn. j.m. geboren te Rotterdam, wonende 
op de Voorscraat bij de Spuistraat, met schriftelijk consent zijnen vader Bartholomeus Mol. Met 
Johanna van der Koogj.d. geboren te Dordrecht, wonende in het Kromhout, met schriftelijk con
sent van haren vader Willem van der Koog. 23 junij 1804 alhier getrouwe.' Uit dit huwelijk nage
slacht. 

2. Leendert, geb./ged. Dordrecht 2/8-9-1780, koopman in hout (1811), over!. Amsterdam 6-
10-1824, otr. Dordrecht/Benschop 30-6-1803, tr. Benschop 16-7-1803Johanna Wilhelmina 
Bussing(h), begr. Dordrecht 7-10-1811 (37 jaar), dr. van Theodorus Bussingh en Gerardina 
Bokman. 

Otr. Dordrecht: 'Donderdag 30 j ulij 1803 Leendert van der Koogh j .m. geboren en wonende te 
Dordrecht, met Johanna Wilhelmina Bussingh j.d. geboren te Dinteloort of Princeland, wonende 
te Benschop, volgens attestatie van ondertrouw van Benschop 3 julij 1803. Attestatie gegeven 16 
julij 1803.' 

Leendert van der Koogh stond als koopman in hout vermeld op de liste civique in 1811. Uit een 
huwelijksakte uit 1840 van een dochter blijken de overlijdensdatum van Leendert en de namen 
van de ouders van Wilhelmina Bussingh. 

Uit dit huwelijk nageslacht. 
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3. Abraham, ged. Dordrecht 3-8-1782, over!. Terheijden 30-8-1846, otr./tr. (1) Dordrecht 12/27-

4-1805 Clasina de Voogd, ged. Dordrecht 2-9-1778, overl. 's Gravenhage 29-7-1828, dr. van 

Nicolaas Jacobs de Voogd en Eva Kramers; tr. (2) Made 24-9-1829 (huwelijksadvertentie) 

Heijltje den Dunnen, geb./ged. Made 7/11-8-1799, overl. Drimmelen 17-2-1871, dr. van Jo
hannes den Dunnen en Catharina Abrahams van Drimmelen. 

Otr. Dordrecht: 'Vrijdag 12 april 1805 Abraham van der Koog j.m. woont in het Kromhout, met 
schriftelijk consent van zijnen vader Willem van der Koogh, met Klasina de Voogd j.d. wonende 
voor het Bagijnhof, beide geboren te Dordrecht, met schriftelijk consent van hare moeder Eva Kra
mers, weduwe Nicolaas de Voogd. Den 27 april 1805 getrouwt.' 

Uit beide huwelijken nageslacht. 

4 . Willem, ged. Dordrecht 6-6-1784, begr. ald. 31-3-1790. 

5. Jacobus, ged. Dordrecht 12-7-1786, vlottersknecht, overl. Capelle op de IJssel 25-8-1833, 

otr./ tr. Dordrecht 2/18-2-1804 Catrina Boeser, ged. Dordrecht 16-10-1774, overl. ald. 29-12-

1833, dr. van Jan Boeser en Adriaantje Brandt. 
Otr. Dordrecht: 'Donderdag 2 februari 1804 Jacobus van der Koogh Willemsz. j.m. geassisteerd 

met zijn vader Willem van der Koogh, met Catharina Boeser j.d. beiden geboren te Dordrecht. 
Wonende in de Lijnbaan, zijnde de bruid ouderloos, volgens getuigenis van S.H. Lotzij. Den 18 
febuari 1804 getrouwt.' 

Uit dit huwelijk nageslacht. 

6. Catharina, ged. Dordrecht 6-2-1788, overl. ald. 16-7-1819, otr./tr. Dordrecht 3/17-11-1810 

Gel'ritvan Brahel, ged. Dordrecht 25-6-1790, overl. ald. 15-2-1866, zn. van Simon van Bra

kel en Geertrui Hooglander. 
Gerrit hertr. Rotterdam 8-8-1821 Catharina Magdalena Moll (huwelijksadvertentie). 
Otr. Dordrecht: 'Zaturdag den derde slagtmaand (nov.) 1810 Gerrit van Brakel j.m. wonende op 

de Voorstraat bij ' t Melkpoortje, hebbende schriftelijk consent van zijne ouders, Simon van Brakel 
en Geertruij van Hoogstraten, echtelieden. Met Catharina van der Koogh j .d. wonende op de Sint 
Jorispoortsweg, beide geboren te Dordrecht, hebbende de bruid schriftelijk consent van hare 
ouders, Willem van der Koogh en Elizabeth van Strij, echtelieden. Den 17 slachtmaand 1810 alhier 
getrouwt.' 

Uit dit huwelijk nageslacht. 

7. Elisabeth, ged. Dordrecht 12-8-1789, begr. ald. 11-6-1790. 

8. Hendrik, ged. Dordrecht 25-3-1791, grutter (1812), koopman in grutterswaren (1843), over!. 

Dordrecht 22-7-1861, tr. (1) Dordrecht 13-5-1812 Geertrui van Brakel, ged. Dordrecht 21-7-

1787, overl. ald. 22-2-1842, dr. van Simon van Brakel en Geertruij van Hoogstraten; tr. (2) 

Dordrecht 10-8-1843 Jannetje van 't Hoff, geb. Groote Lindt 17-4-1803, overl. Rotterdam 
12-11-1879,56 dr. van Jacob van 't Hoff Pieters en Maria Margaretha de Reus. 

Uit het eerste huwelijk nageslacht. 

Vd. Nicolaas van der Koogh, ged. Dordrecht 29-9-1726, begr. ald. 15-8-1788, otr. Dordrecht/ 
Dubbeldam 24/ 26-7-1755, tr. Dordrecht 10-8-1755 LijntjeAartse van der Wall, ged. Dubbeldam 

30-5-1728, begr. Dordrecht 19-6-1792, dr. van AartJooste van der Wal en Heijltje Ariense Schip
per. 

Otr. Dordrecht: 'Donderdagh 24 julij 1755 Nicolaes van der Koogj.m. met LeijntjeAartse van der Wall 
j.d. beijde woonende op de Merwedegrond, volgens attestatie van ondertrouw van Dubbeldam 26 julij 
1755. Den 10 augustus 1755 attestatie gegeven.' 

Begr. Dordrecht Nieuw kerk: '15 augustus 1788 Nicolaas van der Koog, op de Noordendijk, laat kin
ders na, met een coets extra, 's middags luijen 1/4 part van een uur.' 

Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '19 junij 1792 Lijntje van der Wall, weduwe van Nicolaas van der Koogh, 
op de Noordendijk, laat kinders na, met een koets extra, 's middags een uur luijen.' 

De vader van Nicolaas; Willem (IVb) had de molen De Nachtegaal op de plaats van zaagmolen Het For
tuin laten bouwen. Bij de vermelding van het begraven van het eerste kind van Nicolaas, werd als adres 
deze molen opgegeven. Op die plaats stond toen eigenlijk al de molen De Nachtegaal. 
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De achtkant bovenkruierzaagmolen De Nachtegaal aan de Noordendijk omstreeks 1920. 57 

Uit dit huwelijk: 

1. Doodgeboren kind, begr. Dordrecht 17-5-1757. 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '17 meij 1757 't doot gekomen kint van Nicolaas van der Koogh, op 

den Noordendijk op de mooie 'tFortuijn, de ouders leeven, beste graft.' 

2. Willem, ged. Dordrecht 10-6-1758, begr. ald.1-3-1759. 
Begr. Dordrecht Nieuw kerk: '1 maert 1759 't minderjaarigh kint van Nicolaas van der Koogh, op 

de Noordendijk, de ouders leeven, met volk daar ageer, 't kint genaamt Willem.' 

3. Heijïtje, ged. Dordrecht 10-10-1759, wrs. overl. Gameren tussen 1829 en 1853, otr./ tr. Dor
drecht 27-4/19-5-1782 Dirk Kleijnevelt (Kleijnewelt/Kleijnenveldt), ged. Dordrecht 4-12-
1746, over 1. vóór 1829, zn. van Dirk Kleijnevelt en Bregje Rekoert. 

Otr. Dordrecht: 'Saturdag 27 april 1782 Dirk Klijneveldt j .m. woont op den Rietdijk, geassis teerd 
met zijn vader Dirk Klijneveldt, met Heijltje van der Koogh j.d. beijden geboren te Dordrecht, 
woont op den Noordendijk, geassisteerd met haar vader Nicolaas van der Koog. Den 19 meij 1782 

alhier getrouwe QF.D. Bosveld.' 
Op de aangifte van overlijden te Dordrecht op 25 augus tus 1829 van Adriana Kleijneveldt, doch

ter van Dirk Kleijnevelt, en Heijltje van der Koogh, staat dat zowel Heijltje als Adriana, woonden 
in Gameren. Het is goed mogelijk dat Adriana op familiebezoek in Dordrecht was en toen over
leed. Tevens is in die akte vermeld dat Dirk Kleijnevelt overleden zou zijn te Dordrecht. Daar is het 
overlijden van hem en van Heijltje niet geregistreerd. Waarschijnlijk is Heijltje in Gameren overle
den en wel voor 1853. Volgens een overlijdensakte van 1853 van een zoon, is Heijltje overleden. De 
plaats van overlijden was onbekend, zo vermeldde deze akte. 

Uit dit huwelijk nageslacht. 

4. Willem, ged. Dordrecht 3-4-1761, begr. ald. 6-6-1761. 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '6 junij 1761 ' t minderjaarigh kint van Nicolaas van der Koogh, op 

den Noordendijk, de ouders leeven, met volk daar ageer, ' t kint genaamt Willem.' 
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5. Jacomijna, ged. Dordrecht 5-8-1762, begr. ald. 24-4-1800, otr./ tr. Dordrecht 14/29-4-1781 

Pieter Smah, geb. Dordrecht 27-4-1755, begr. ald. 25-11-1805, zn. van Jan Smak en Maria 

Voskamp. 
Uit dit huwelijk nageslacht. 
Pieter Smak otr./tr. (2) Dordrecht 18-5/2-6-1804 (als weduwnaar van Jacomijna van der Koogh) 

Maaike Beks. 
Otr. Dordrecht: 'saturdag den 14e april 1781 Pieter Smak j.m. woont in de Hofstraat, geassisteert 

met zijn moeder Maria Voskamp, weduwe Jan Smak, met Jacomijna van der Koogh j.d. beiden 
geboren te Dordrecht, woont op den Noordendijk, geassisteert met haar vader Nicolaas van der 
Koogh. Den 29 april 1781 alhier getrouwt QF.D. Bummerink.' 

Begr. Dordrecht Grote Kerk: '24 april 1800 Jacomijna van der Koog, huijsvrouw van Pieter Smak, 
laat kindren na, 36 jr, roodgrond.' (roodvonk?) 

Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '25 november 1805 Pieter Smak, Kolfstraat ten huize van Johannes 
den Kuiper, laat kinderen na van 'teerste en tweede huwelijk, beste graft, 50 jaar, koortse.' 

J acomijna en haar echtgenoot Pieter waren in 1793 betrokken bij een vechtpartij op de molen De 
Nachtegaal met broer Willem van der Koogh (VIe). 

6 . Willem, volgt VIe. 

7. Aart, ged. Dordrecht 23-5-1766, begr. ald. 13-2-1772. 
Begr. Dordrecht Nieuwkerk: '13 februari 1772 't meerderjarig kind van Nicolaas van der Koog, 

op de Noorden dijk, de ouders leve, volk daer agter, kind genaamd Aart.' 

8. Nikolaas, ged. Dordrecht 25-5-1768, begr. ald. 13-7-1775. 
Begr. Dordrecht Nieuw kerk: '13 julij 1775 ' t meerderjarig kind (in de kerk) van Nicolaas van der 

Koogh, op den Noordendijk, de ouders leeven, met volk daar ageer, ' t kind genaamd Nicolaas.' 

9. Lijntje, ged. Dordrecht 3-1-1772, overl. ald. 3-12-1845, otr./ tr. Dordrecht 9/25-5-1805 Hen
drilt Recourt, ged. Zwijndrecht 1-12-1763, overl. Dordrecht 4-3-1838, zn. van Hendrik Re

court en Geertrui Stoop. 
Otr. Dordrecht: 'Donderdag 9 mei 1805 Hendrik Recourt, zij nde desselfs huwelijk bevorens met 

Johanna Elisabeth Visser, bij vonnis van de kamer judicieel van dato 7 mei 1805 gedissolveerd. Met 
Lijntje van der Koogh j.d. beiden geboren te Dordrecht. Beiden wonende in het Kasperspad, vader
loos volgens getuigenis van Willem Hendrik Bosch. Den 25 mei 1805 getrouwd.' 

De ouders van Hendrik Recourt woonde een periode in Zwijndrecht. Op de overlijdensakte van 
Hendrik is vermeld dat hij werd geboren te Zwijndrecht, de overige kinderen uit dit gezin werden 
geboren te Dordrecht. 

Lijntje kreeg ongehuwd twee kinderen, die beiden maar een paar maanden oud werden. 
Uit het huwelijk nageslacht. 

VIe. Willem van der Koogh, ged. Dordrecht 25-7-1764, overl./begr. ald. 18/23-9-1810, otr./ tr. 

Dordrecht 17/31-1-1801Johanna (Jannigje) de(n) Borst, ged. Dordrecht 7-9-1774, over 1. ald. 4-7-

1831, laatstelijk gehuwd met Hendrik den Turk, dr. van Bastiaan de Borst en Aaltje van Tiel. 
Otr. Dordrecht: 'Saturdag 17 januari 1801 Willem van der Koogh j.m. wonende aan den Noordendijk, 
geassisteert met zijnen neef Maarten van der Koogh, met Johanna de Borst,j.d. wonende in de Twintig
huisjes, beiden alhier geboren. Geassisteert met haren vader Bastiaan de Borst. Den 31 januari.' 

Begr. Dordrecht Nieuw kerk: 'Son dag den 23 september 1810, den lijk van sr. Willem van der Koog Ni
colaaszoon, op de Noordendijk op de mooie Den Nagtegaat, laat kinderen na, in den kerk begraven, met 
de lijkkoets ten 10 uur, 46 jaar, zenuwkoortsen.' 

Willem van derKoogh volgde samen met zusJacomijna hun vader, op als eigenaars van de zaagmolen 
De Nachtegaal . In 1793 raakte hij betrokken bij een vechtpartij tussen hem en zijn zus en zwager Pieter 
Smak. Na het overlijden van hun moeder, in 1792, waren de erfgenamen overeengekomen dat Willem 
en Jacomijna samen de molen De Nachtegaal aanbedeeld kregen en ze bleven wonen ieder in de helft 
van het molenaarshuis, waar zij al woonden tijdens het leven van hun moeder. De andere erfgenamen 
kregen een geldbedrag. In de zomer van 1793 kregen zij verschillende keren ruzie. Pieter Smak vond 
dat hij, wat betreft de grootte van zijn gezin, bestaande uit zeven kinderen, terwijl Willem op dat mo
ment nog niet getrouwd was, recht had op een groter deel van de woning. Willem vond dat niet. Samen 

Gens Nostra 62 (2007) 



zouden zij de snuiver (voorkeukentje) gebruiken. Smak vond dat niet langer goed. Toen Willem bezig 
was in de snuiver, om theewater te koken, hoorde hij hoe zijn zus en zwager de deur van zijn gedeelte 
van de woning openbraken. Willem ging daarop naar zijn huis en werd daar gegrepen door zijn zus en 
zwager en 'zijlieden vervolgens aldaar met hun drieën geworstelt en gevogten hebben, terwijl hij onder 
dat worstelen gezien heeft dat zijn zwager een ontblote mes in zijn hant hadde en daar mede dadelijk 
naar hem stak dog ' t geen door hem gelukkiglijk is ontweken.' Door tussenkomst van anderen werden 
ze gescheiden. Pieter Smak raakte gewond. Willem ging, om de woede van zijn zus te ontlopen, logeren 
bij familie. Er werd echter aangifte tegen hém gedaan, en niet andersom, hij werd gedagvaard. Hij zou 
voortvluchtig zijn nadat hij zij n zwager had gestoken en verwond. Willem ontkende dat, en verklaarde 
dat Pieter zichzelf had verwond en nu het verhaal verdraaide, om wraak op hem te nemen. Wie nu pre
cies wie had gestoken, werd niet duidelijk.58 

Willem trouwde pas toen hij ruim 36 jaar oud was. Na zijn overlijden, hertrouwde Johanna den Borst 
in Dordrecht op 12 augustus 1812 met Hendrik den Turk, over!. Dordrecht 12-9-1864 (76 jaar). Den Turk 
was eigenaar van de Zaagmolen De Valk, later herbouwd als De Zwaan, gelegen aan de Noordendijk. Uit 
dit huwelijk werd een tweeling geboren te Dordrecht op 23 november 1812: Elisabeth, die kort na haar 
geboorte overleed en Govert, die later trouwde met Francina van Gelderop. Nadat Johanna den Borst 
overleed, hertrouwde Hendrik den Turk met Adriana van Dis. 

De nagelaten boedel van Willem van der Koogh en Johanna den Borst werd na het overlijden van Jo
hanna gescheiden. De vier zoons Van der Koogh erfden De Nachtegaal en kochten hun halfbroer Govert 
uit. Na vijf jaar verkochten ze de molen aan hun neef Willem Willemse van der Koogh (Vllc). 59 

Uit dit huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Nicolaas Willem, ged. 21-11-1801, arbeider, over 1. Dordrecht 11-2-1861 ( ongehuwd). 
2. Bastiaan, ged. 6-2-1803, arbeider, over 1. Dordrecht 12-5-1882 ( ongehuwd). 
3. Hendrik Stam, ged. 4-1-1805, molenaar, over 1. Amsterdam 29-11-1856 (ongehuwd). 
4. Willem, ged. 15-3-1807, kunstschilder, over 1. Dordrecht 17-3-1831 ( ongehuwd). 
5. Johannes, ged.13-7-1809, overl. na 1832. 

I 

Ila Ilb 

Illa Illb Illc 

1 1 

!Va IVb 

Va Vb Vc Vf 

1 1 1 

Vla Vlb Vlc VId Vle 

1 

VIia Vllb Vllc 

1 

VIII 

Overzicht familie Van der Koogh te Dordrecht (staaksgewijs) 
Noten 

1. H.A. Visser, Zwaaiende Wieken, Arnhem 1979, pag. 118. 
z. Stads Archief Dordrecht/Diep(= SAD/DIEP) Polder Vierpolders 785, inv.nr.1245. 
3. SAD/DIEP, Stadsbestuur 3, inv.nr. 2148a, d.d. 26-z-1752. 
4. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 871, fol.140, d.d. 18-4-1782. 
5. SAD/DIEP, ONA zo, inv.nr.115, fol. 65, ORA 9, inv.nr. 868, fol. zov, maart 1654. 
6. SAD/DIEP, ONA zo, inv.nr. 163, fol. 57, d.d. 10-2-1677. 
7. SAD/DIEP, ONA zo, inv.nr.171, fol. 149, augustus 1684 en fol. 189, oktober 1684. 
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8. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 869, fol. 35v, d.d. 15-11-1696. 
9. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 871, fol. 11, d.d. 28-1-1751. 

10. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr.1096, fol.i, d.d. 5-1-1763. 
11. SAD/DIEP, Polder Vierpolders 785, inv.nr.1244 in 1810-1811. 
12. SAD/DIEP, Polder Vierpolders 785, inv.nr.1245 in 1827. 
13. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr. 1596, nr. 2913 en 2914, d.d. 30-1-1828. 
14. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr.1514, nr. 6566, d.d. 3-11-1837. 
15. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr. 1895, nr. 98, d .d . 16-4-1862. 
16. Kadaster Rotterdam waarin kadastrale gegevens van Dordrecht. 
17. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 869, fol. 2, d.d. 27-7-1686. 
18. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 869, fol. 37, d .d . 28-3-1697 en ORA, inv.nr. 870, fol. 51, d.d. 22-8-1726. 
19. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 870, fol. 51 v, d.d. 22-8-1726. 
20. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 871, fol. 158v, d.d. 6-9-1785. 
21. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 872, fol. 4, d.d. 5-7-1791. 
22. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr.1590, nr. 2089, d.d. 27-3-1822. 
23. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr. 1895, nr. 98, d.d. 16-4-1862. 
24. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 871, fol. 11, d .d . 28-1-1751. 
25. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr. 1096, fol.1, d .d. 5-1-1763 en ORA, inv.nr. 828 fol. 62, d.d. 8-11-1763. 
26. SAD/DIEP, Polder Vierpolders 785, inv.nr. 466, d.d. 8-4-1833 en Dordrechtsche Courant, d.d. 3-2-1833. 
27. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr. 1504, nr. 5022, d.d. 12-7-1832. 
28. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr.1514, nr. 6563, d.d. 3-11-1837. 
29. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr. 1891, nr.17, d.d.13-1-1860. 
30. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr. 1909, nr. 81, d.d. 12-4-1869. 
31. SAD/DIEP, Stadsbestuur 3, inv.nr. 946, fol.196v, d.d. 8-7-1671. 
32. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 871, fol. 39, d.d. 16-11-1758 en fol. 41, d.d. 28-11-1758; ONA 20, inv.nr. 881, 

d.d. 20-3-1762 en ONA, inv.nr. 1096, fol.1, d.d. 5-1-1763. 
33. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 872, fol. 71v, d.d. 2-2-1804. 
34. Dordrechtsche Courant d .d . 30-11-1872, Kadaster Rotterdam. 
35. SAD/DIEP, Polder Vierpolders 785, inv.nr. 125, d .d . 25-3-1701. 
36. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 872, fol. 32v en 33, d .d. 28-9-1797. 
37. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 872, fol. 4, d.d. 26-7-1808. 
38 . SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr.1557, fol. 32, d.d. 7-3-1815. 
39. SAD/DIEP, Stadsbestuur 3, inv.nr. 846, fol. 11, d.d. 3-7-1699. 
40. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 870, fol. 56, d.d. 4-3-1727 en Stadsbestuur 3, inv.nr. 4619-2, d.d. 4-3-1727. 
41. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 871, fol.140, d.d. 18-4-1782. 
42. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr. 1586, d.d. 4-6-1818. 
43. SAD/DIEP, ORA Oud- en Zuid-Beijerland, nr. 4, niet gepagineerd, vermoedelijk 1683. 
44. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr. 483, nr. 22, d.d . 28-12-1691. 
45. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 872, fol. 4, d.d. 5-7-1791. 
46. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr. 393, d.d. 17-8-1690 en d.d. 13-9-1690. 
47. SAD/DIEP, 34, inv.nr.191, d.d. 28-9-1797. 
48. SAD/DIEP, Bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860, dl. 24, fol. 1636 en dl. 20, fol. 655. 
49. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 872, fol. 49, d.d. 4-5-1810. 
50. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr.1596, nr. 2913, d.d. 30-1-1828. 
51. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr. 1891, nr.17, d.d. 13-1-1860. 
52. F.B.J. Gips, Hout en schepen. De groei van de hollandsche koopmansfamilie Gips, Leiden 1941, pag. 228. 

Hierin ontbreekt: Pieter, geb. Dordrecht 31-10-1860, over!. ald.12-3-1862. 
53. SAD/DIEP, ORA 9, inv.nr. 871, fol. 140, d.d. 18-4-1782 en ONA, inv.nr. 1586, d.d. 4-6-1818. 
54. SAD/DIEP, 206 Archief Tekengenootschap Pictura te Dordrecht. 
55. Nederland's Patriciaat 1 (1910), pag. 282. 
56. Nederland's Patriciaat 74 (1990), pag. 274. 
57. Afbeelding uit: J. Zondervan-van Heek en C.J.P. Grol, 'Buyten de Sluyspoort op Merwedegrond 

buytendyks', in:Jaarboek van Vereniging Oud-Dordrecht 2001, Dordrecht 2002. 
58. SAD/DIEP, Stadsbestuur 3, inv.nr. 27, klep boek, d.d. 20-12-1793 en ORA 9, inv.nr.192a, d.d.14-1-1794. 
59. SAD/DIEP, ONA 20, inv.nr.1504, nr. 5022, d .d.12-7-1832 en ONA 20, inv.nr.1514, nr. 6563, d.d. 3-11-1837. 
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Inleiding 

Klerk en Willig (Beemster, 17'1e-19de eeuw) 
DOOR R. H . KLERK 

In de Beemster wordt in de 17'1< eeuw de poldermolenaar Jan Vechters Klerck vermeld, vermoe
delijk afkomstig uit het aangrenzende deel van West-Friesland. Hij was in ieder geval sinds 
1635 werkzaam in de Beemster, en is daar omstreeks 1660 overleden. Zijn nageslacht gaat 
voornamelijk de veehouderij bedrijven in de Beemster, en vervult daar een aantal belangrijke 
functies binnen het kerk- en waterschapsbestuur. 

De drooglegging van de Beemster is begonnen in 1608 en voltooid in 1612. Daarna vond er 
een toestroom van nieuwe inwoners plaats, waarvan velen uit het omringende 'oude land'. 
Hieronder bevonden zich ook de poldermolenaars die de vele watermolens bedienden, welke 
de Beemster droogmaalden. In 1635 werd de gehele Beemster nog door vijftig molens bema
len, in de periode 1880-1890 verdwenen de laatste door sloop of molenbrand; mechanische 
gemalen zijn er voor in de plaats gekomen.Jan Vechters Klerck was werkzaam in een molengang 
in de noordoosthoek van de Beemster, nabij het dorp Beets, de zogenaamde 'Kruisoordermo
lens' . Wat van deze molengang (ook de 'Beetsermolens' genaamd) resteert is slechts wat licht 
geaccidenteerd terrein, waar wellicht nog iets van de funderingen aanwezig is. Een klerk was 
onder andere binnen de context van het waterschap een lagere ambtenaar die de secretaris 
bijstond bij het opnemen van de polderomslagen (belasting voor iedere ingeland). In het Oud 

Het dorp Beets, aan de overzijde van de Beemster ringdijk, nab{j de Beets er molengang. Veel Beemster 
molenaars waren kerkelijk gericht op de do1pen die buiten de Beemster lagen, zoals ook De Rijp, Kwadij'k 

en Oosthuizen. Ets door A. Zeeman. 
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Polderarchief Beemster wordt een aantal malen de benoeming van, of betaling aan, een klerk 
vermeld.• Of dit ook de daadwerkelijke functie van Jan Vechters I<lerck geweest is wordt uit dit 
archief echter niet duidelijk. Misschien was hij als poldermolenaar tevens belast met een 
bepaalde administratie van de molengangen, en verklaart dit zijn toenaam. De schrijfwijze 
wordt (uiteraard) later in alle mogelijke varianten aangetroffen, en zowel voor als na de invoe
ring van de burgerlijke stand afwisselend ook met voorvoegsel: De Klerk. 

De onderstaande genealogie is uitgewerkt tot en met de zesde generatie. Daarna waaiert de 
familie uit naar West-Friesland en de Zeevang. Verder uitgewerkt is de tak die in de Beemster 
woonachtig bleef, en daar een aantal bestuurlijke functies uitoefende. Hieruit stamt ook Hen

drik Klerk (1882-1943), burgemeester van Krommenie 1916-1938. Een straat in deze gemeente is 
naar hem vernoemd. De nakomelingen van David Jans Willig (IVc) gaan de familienaam Willig 
voeren. Deze tak is hier verder niet uitgewerkt. Daarnaast gaan de nakomelingen van Dirk 
Reijers Clerk (Vd), te Kwadijk en Koog aan de Zaan, de familienaam Hoek gebruiken. 

Tenzij anders aangegeven, worden in het onderstaande gereformeerde DTB-gegevens ver
meld. Dank is er voor aanvullingen van de heer J. de Groot, bestuurslid van het Historisch 
Genootschap Beemster en medewerker van het museu1:11 Betje Wolff te Middenbeemster, 
alsmede van de heer K. Zijp, beiden te Middenbeemster. 

Genealogie 
I. Jan Vechters I<lerck, poldermolenaar bij Beets in de Beemster, vermeld ald. 1635-1659, overl. 
tussen 20-3-1659 en verm. 21-5-1661, tr. N.N. (mogelijk Lijsbeth, in verband met vernoemin
gen). 
Het patroniem Vechter blijkt een naam te zijn die in deze tijd frequent in de omgeving van Grosthui
zen, Berkhout en Avenhorn voorkomt. Dat de naam in dit deel van West-Friesland (de Veenhoop' ) veel 
gebruikt wordt, heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de nabijgelegen kerk van Obdam voor 
de hervorming gewijd was aan St. Victor.' In de rest van Noord-Holland is de voornaam ongewoon, of 
althans zeldzaam. 

Jan Vechters Klercli wordt niet als lidmaat aangetroffen te Beemster, of in de naburige gemeenten Beets 
en Oosthuizen. Veel Beemster inwoners, die uit het omringende 'oude land' afkomstig waren, bleven 
ter kerke gaan in hun (nabijgelegen) plaats van herkomst en lieten zich daar ook begraven. 
De eerste vermelding vanJan Vechters Klerk te Beemster is met Pasen 1636, wanneer hij een extra toelage 
op zijn jaarloon als poldermolenaar krijgt uitgekeerd omdat hij sinds Pasen 1635 als voormaler heeft 
gewerkt in het kwartier van Kruisoord. 4 

Een voor maler had tot taak de andere molenaars te seinen wanneer zij moesten gaan malen. 
23-4-16425 : Jan Vechters is op een ondermolen in de Beetser molengang werkzaam, zoals blijkt uit een 
overzicht van de 'dijck en slootwercken' in de Beemster. Bij de specificatie van deze werken wordt zij n 
molen terloops vermeld: ' ... kilmolentocht vande Beetsersloot aff oost op totte waterloop van Jan Vech
tersz ondermolen toe, .. .' en' ... de Beetsersloot vande eerste verdiepinge recht benoorden Jan Vechtersz 
molentocht noord op tot ( ... )de Schermerhornersloot .. .'. 

De poldermolens, die het water uit de polder in de ringvaart maalden, moesten hierbij een groot ver
schil in waterniveau overbruggen. Daarom werden de molens in serie gezet, zodat het hoogteverschil 
in verschillende etappes kon worden opgedeeld. De molen op het laagste niveau was dan de ondermo
len, vervolgens de middelmolen en op het hoogste niveau de bovenmolen. 

27-8-16466 : 'Jan Vechtersz molenwerf wordt, bij de vermelding van dijk- en slootwerken, in verband 
gebracht met kavel 38 G.R. (Graaflijkheids Restantkavel), die volgens de 'Beemsterlants Caerte' van 
BaltasarFloris vanBerckenrode (1644) naast de voornoemde ondermolen ligt. 
Als zijn vermoedelijke voorganger op deze ondermolen wordt, in de Rekeningen van ontvang en uit
gaaf van de Middelpolder en Lage Polder, in 1623 een Gleijn]ans aangetroffen als 'molenaer op de zuijde
lijkste ondermolen aan Cruijsoordt' .7 

Op de kaart van van Berckenrode staat bij Beets de molengang afgebeeld waartoe deze ondermolen 
behoord moet hebben.• 

Mogelijk is Jan Vechters Klercli onder de wapenen geweest om de Beemster ringdijk te verdedigen: 
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'ende opden 7 dito eenige musquetten voor de Beemster molenaers bij Cruijsoord en de Beets sijn 
geleent geweest van de stade Purmerend ... dat die van het Noorderlant den Beemster Ringhdijck wil
den deursteecken'.9 Ten gevolge van een noordwester storm met springtij, op 4 en 5 maart 1651, was 
er in grote delen van Noord-Holland sprake van wateroverlast. De Westfriezen wilden zich ontdoen 
van het overtollige water door de ringdijk van de, lager gelegen, Beemster te doorsteken. Zij hadden 
hier te meer reden voor aangezien de Beemster ook nog eens het eigen water uitsloeg op de boezem
wateren van het omringende land. Op verzoek van de Beemster kwam een vaandel muskettiers van 
Purmerend, alsmede vijf korporaalschappen van Amsterdam te hulp, waarmee het gevaar bezworen 
werd. 

19-11-1654'0 : Bij het examineren van 'de schade die de gebruijckers der landen geleden hebben in 
hare vruchten' bij de 'verswaringe van de Ringdijcken en anders ins' wordt hij vermeld bij kavel 33 A. R. 
(Aren berger Restantkavel): 'Jan Vechtersz 't morgen 48 gl no. 33 A. R., een Schotwal op de oostcant'. 

16-11-1656": Idem 'Jan Vechtersz clerck ' t oosterdeel a 40 gl 't morgen', betreffende kavel 33 A.R. en 
'Jan vechtersz en pieter de vries molenaers a40 gl. 't morgen', betreffende kavel 40 G.R. 
De genoemde kavels 33 A.R. en 40 G.R. zijn op de kaart van van Berckenrode terug te vinden nabij 
een middelmolen van een molengang. Om de een of andere reden is hij dus tussen 1646 en 1654 van 
molen verwisseld. Bij het huwelijk van zijn zoon David Jans in 1658 wordt deze dan ook als 'Soon van 
Jan Vechtersz wonende inde middelmolen bij de Beets, inde Beemster' aangeduid. Zijn kleinzoonJan 
Davids (IIIb) daarentegen wordt later, ook als voor maler, weer aangetroffen op dezelfde ondermolen als 
voorheen zijn grootvader. 

20-3-1659": 'Jan vechtersz molenaer' wordt vermeld voor "t oosterdeel van 33 A.R. a 39 gl 't morgen', 
in verband met geleden schade wegens het 'Opleggen van de colckdijk bij de Beets' . 

Mei 1661'3: Alle Beemster molenaars verschijnen op het stadhuis te Purmerend, om ten overstaan 
van de dijkgraaf en hoogheemraden te beloven zich als 'een goet ende getrouw molenaer' te gedragen. 
Zij zijn het echter inhoudelijk niet met deze eed eens, 'waer op deselve altemael uijt de camer vertroc
ken sijn, eenparelijck verclarende dat hun die last te swaer soude wesen'. Besloten wordt dat de bode 
van de Beemster acht dagen later zich bij alle molenaars zou informeren of zij alsnog de eed zouden 
willen afleggen. Op 21 mei 1661 staan dan enkele molenaars weer binnen, die zich afvragen hoe de 
voornoemde eed 'gemitigeert is', en, kennelijk naar tevredenheid, deze vervolgens afleggen. Hieron
der zijn ook de broers Ariaen]ans clerck en David Jans. Beiden worden dan vermeld in de molengang bij 
Beets. Hun vader Jan Vechters Klere/, wordt in beide lijsten niet vermeld en is daarom vermoedelijk reeds 
overleden. 

Kinderen, voorzover bekend: 

1. Ariaen]ans Clerck, volgt Ha. 

2. David Jans, volgt IIb. 

3. Susanna, ged. Beemster 29-8-1646.14 

Ila. Ariaen Jans Clerck, j.m. in de Beemster ('Arjan Jansz Jonggesel. Soon van Jan Vechtersz 

klerck'), poldermolenaar, begr. Grosthuizen (aang. Beemster 7-7-1697' AerjanJansz inde beet

sermolens tot grosthuijsen begraven'15), otr./ tr. ('t samen Wonende in de Molens bij de Beets 

inde Beemster') Beemster 12-2/7-3-1655 Lief Pieters, j.d. in de Beemster, begr. buiten de Beem

ster (aang. Beemster 1-3-1699 'aende Oosthuijserwech buijten begraven'), dr. van Pieter Pieters 
de Vries en Anne Claes. 
Beiden worden, evenals hun ouders, niet vermeld als lidmaat van de gereformeerde gemeenten te 
Beemster, Beets en Oosthuizen. 

21-5-166116: Ariaen]ans Clerck belooft tezamen met alle andere Beemster molenaars ten overstaan van 
dijkgraaf en hoogheemraden, zich als 'een goet ende getrouw molenaer te gedragen' . Hij wordt daarbij 
vermeld onder de molengang bij Beets. 

Bij het begraven van di t echtpaar worden beiden vermeld in de 'lijst van inwoners van de Beemster 
welke buiten de Beemster zijn begraven'. Van Lief Pieters wordt daarbij slechts vermeld dat zij 'buijten 
begraven' is en dan wonende aan de Oosthuizerweg. Vermoedelijk was zij aldaar ingetrokken bij haar 
zoon]anAe1jans Klerck. 
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Beetser molengang (Knàsoordermolens ). Fragment van de 'Beemsterlants Caerte' van 
Baltasar Floris van Berck.enrode, uitgegeven 1644 te Amsterdam. Deze kaart toont na
tuurgetrouw de percelen met bebouwing tijdens de opmeting in 1640. De ondermolen, 
waar]an Vechters Klerk. in deze periode werkzaam was, is hier te zien naastperceel38 
G. R. Rechts (noordelijk.) van Cruysoort, over de ringdijk., bevindt zich het dorp Beets. 

De vader van Lief Pieters wordt, afwisselend als Pieter Pieters en Pieter de Vries, als poldermolenaar in de 
polderarchieven aangetroffen. Blijkens de kavels waarmee hij in verband wordt gebracht was hij een di
recte buur van Jan Vechters Klerk. Hij huwde te Beemster 24 november 1630 als weduwnaar van Friesland 
metAnneClaes,j .d. van Grosthuizen. 

Uit dit huwelijk, voorzover bekend, ged. te .Beets:" 

1. Anne, ged.13+1658 ('de vader Jan de Clercks soon wonende inde beemster meulens'). 
2. JanAe1jans Klerck., volgt IIIa. 

llb. David Jans, j.m. ('Soon van Jan Vechtersz wonende inde middelmolen bij de Beets, in
de Beemster'), poldermolenaar, begr. Beemster 20-10-1692 (won. 'inde beetserwatermolens', 
kerkhof), otr. /tr. ald. 12/27-1-1658 Alit Bartelts, j.d. 'inde Middel-Beemster', begr. Beemster 
23-10-1716 (won. 'bij de Beets'), dr. van Barrel Juerejaens en Geert Cornelis. 
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21-5-1661'8: Evenals zijn broer wordt ook David Jans vermeld als molenaar in de Beetsermolens, bij het 
afleggen van de eed voor dijkgraaf en hoogheemraden. 

18-11-1723'9: De kinderen van dit echtpaar verschijnen met echtgenoten voor notaris Claes Kroon te 
Edam om twee obligaties, die 'de tijd van twintigh jaaren voorwaarts' in de boedel van wijlen hun ou
ders zijn geweest, te verkopen. Alle mannen tekenen daarbij met naam, alle vrouwen met een kruisje 
('merk'). Uitzondering hierop is Annet.Je Davids die een 'teeken' stelt. Betreft dit het huismerk van haar 
vader, of haar man? 

De vader van Alit Bartelts was afkomstig uit de omgeving van Emden (Bartel]uerejaens, j.g. van Emder
lant, otr. Beemster 17-5-1626 Geert Cornelis, wed. van Oosthuizen, 't samen wonende in de Beemster'). 

Uit dit huwelijk: 

1. Lijsbet, ged. Beets 26-10-1659 ('een kint gedoopt genaemt Lijsbet de vader inde beemster 
tot de muelens'), begr. Beemster 10-4-1660 ('Davit Jansz molenaar bij der beets een kint 
opt kerckhofbegraven'). 

2. Lijsbeth Davids, ged. Oosthuizen 16-1-1661 (get. Lijsbet Jacobs), begr. Beemster 24-1-1731 

(won. 'bij de beets'), tr.JanDirks, molenaar bij Beets, begr. Beemster 8-5-1739 (won. 'bij de 
Beets'). 

De doopgetuige Lijsbet]acobs is een buurvrouw, gehuwd met molenaar Wopke Louwen, werkzaam 
op een ondermolen aan kavel 34 A. R. '°; zij zullen de schoonouders van haar zuster Annet.Je Davids 
worden. 

14-4-17u: graf G nr. 2, in bezit van 'de Kerck', wordt 'verkogt aan Jan dircksz Molenaar voor 
f 30-:-:' (Beemster legger der graven). 

3. AnnetjeDavids, ged. Oosthuizen 21-1-1663 (get. de vader), begr. Beemster 20-11-1726 (won. 
'in de beetsermolens'), tr. (1) Louw Wopkes, molenaar bij Beets in de Beemster, begr. Beem
ster 17-6-1701 (won. 'inde beets Molens'), zn. van Wopke Louwen en LijsbethJacobs; tr. (2) 

Jan Jans, molenaar bij Beets in de Beemster. 
4. Grietje Davids, ged. Oosthuizen 1-3-1665, j.d. wonende in de Beemster, begr. Monnicken

dam 25-2-1730 ('Grietije Davits eijgen graft'; impost 'Grietie Davids uijt de Purmer', f 
6), tr. (gerecht 10-11-1691, zij 'geadsisteert met haer Broeder Jan Davidtsz, als van haer 
ouders') Monnickendam 25-11-1691 Outger Jans Slinger, wednr. wonende in de Purmer, 
begr. Monnickendam 11-2-1704 ('Outger uijt de Purmer in een eijgen graf; dit graf betreft 
mogelijk dat gelegen in de N.H. kerk, aan de noorderzijbeuk, kooromgang, als nr. 139 

'Outger Jansen / Slinger'"). 
Hij tr. (1) Lijsbeth]ans Costers, ged. Beemster 27-6-1649, begr. ald. 15-11-1689 ('uijt de Purmer'), dr. 

van Jan Klaas Coster en Trijn Klaas. 

5. JanDavids(Molenaa1), volgt IIIb. 
6. Neeltje, ged. Beemster 19-1-1670 (get. Lief Pieters, haar tante). 

Vermoedelijk jong overleden, een begraven te Beemster is echter niet aangetroffen. 

7. Geert Davids, ged. Beemster 31-5-1671 (get. Lijsbet Jans), begr. Beemster 27-12-1727 (won. 
Middenweg), tr. Gerbrandt]ans Doets, geb. ca. 1657, 22 begr. Beemster 12-6-1737 (won. Mid
denweg), zn. van Jan Pieters Beets en Mary Jans Doets. 

Gerbrandt tr. (1) Trijn.tjeClaas, van Middelie, begr. B e ets 7 - 7 - 16 89 (aan.g. Been1.stc 1·, w on. Oosthui

zerweg, lijst van buiten begraven personen). 
Het is onduidelijk wie de doopgetuige Lij"sbet]ans is. Betreft het haar grootmoeder pa terne!, of 

een tante van vaderszijde? 

8. Neel Davids, ged. Beets 22-1-1674, j.d. van de Beets, otr. Kwadijk/Beets 1/3-5-1705, tr. Kwa
dijk 17-5-1705 (attest. gegeven Beets) GerritHans,j.m. tot Kwadijk. 

Zij wordt niet vermeld bij de verkoop van obligaties uit de boedel van haar ouders, d.d. 18-11-
1723, en kan derhalve reeds overleden zijn (Zij mag niet verward worden met de Neelt_jeDavids, ged. 
Oosthuizen 16-11-1692, dr. van DavidAdolfsvan Wij'ngaarden en Guurtje Tij·s, die te Oosthuizen wordt 
vermeld, en eveneens een zuster GeertjeDavids had). 
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Illa. JanAe1jans Klerck, verm. ged. Beets 8-6-1659 ('de vader Ariaen Janse'), j.m. uit de Beem
ster, begr. ald. 22-3-1717 (won. 'aand oosthuijserwegh'), tr. Oosthuizen 22-2-1688 Griet Maar
tens Feche, j .d. uit de Beemster, begr. Oosthuizen 10-1-1733, dr. van Maarten Jans Fecke en Meijs 
Pieters. 
De enige doop die, met een ruime marge rond 1665, in de Beemster en de omringende gemeenten Beets 
en Oosthuizen, voorJanAe,jans Klerck in aanmerking komt, is te Beets op 8 juni 1659. Hierbij wordt een 
Jan gedoopt als zoon vanAriaenJans. Mogelijk echter is dit een kind van een zekereAriaenJans Kat, welke 
meer kinderen te Beets laat dopen.'3 Het doopboek van Beets is in deze periode echter zeker niet vol
ledig.'• 

7-5-169125 : 'Sijn toegestaan om inde Beemster te mogen komen woonenJan Adriaansz Clerck, en sijn 
huijsvrouw Grietje Martens vande Beets. naar dat deselve geexhibeert hebben attestatie van haar com
portement in Debita Forma' . 

z7-5-169226
: 'Jan Ariaense en Grietje Maertjens van de Beets' zijn, er dus al eerder wonende, 'met at

testatie aengekomen' te Beemster. 
Blijkens de boedelscheiding van zijn erfgenamen bezat hij vier morgen, 266 roeden en acht voeten 

land, onverdeeld in 15 morgen gelegen aan de Oosthuizerweg in de Beemster, ' op de caarte gequoteerd' 
no. 6, 7 & 8 H.R. (HavermeerRestantkavel). '7 

Eerder waren zijn schoonouders op deze locatie werkzaam. 
21-1-169328

: 'Jan Ariaensz de Klerck getrouwe hebbende Griet Maertens Fecke' verkoopt te Oosthui
zen, tezamen met de overige erfgenamen van zijn schoonmoeder Meys Pieters, 'een stuck werflandt 
gelegen inde dubbelde Buijrt alhier groot vierhondert Roeden' . Zijn zwager Jan Maartens Fecke, wordt 
hierbij vermeld als 'om schepen dezer heerlijckheijr' . 

13-11-169629: DezeJanMaartens Fecke verklaart dat de eerder genoemde Havermeer restant kavelen no. 
7 & 8 H.R., gelegen aan de Oosthuizerweg, bij de Oostersloot, 'nu albereijts den tijt van 40 a 45 jaren, 
soo bij sijn suppl" ouders zal' als bij hem is & noch wertgebruijckt'. 

2-7-170930
: Jan Adriaans Clercq is bloed voogd over de kinderen van zijn zwager Jan Reijers Doets, oud 

schepen van de Beemster, en gehuwd geweest met Anna Maartens Fecke zaliger. 'Jan Maartensz Fecke re
gerent schepen vande Beemster, als oom, ende Jan Adriaansz Clercq mede wonende inde Beemster, als 
aan behuwde oom, en vervolgens beijde bloedvoogden over de voorsz. minderjarige kinderen.' 

8-11-17113': Hij tekent als 'Jan Aerjansz klerck' wanneer hij als getuige optreedt voor Pieter Hoecks, 
welke wonende te Oudendijk en testerende te Avenhorn. 

In de verponding van Beers wordt Griet Klercks (dan weduwe) over de jaren 1723 en 1724 aangeslagen 
voor percelen ald.3' 

16-9-172433: Mr. Willem Hendrick van Rhee, 'canoniek in den Capittule van Oud-Munster der stad Ur
regt', transporteert aanPoulusJansDoets en Grietje Maartens, weduwe van wijlenJan de Clercq, beiden won. 
Beemster, vijf morgen land aan de zuidkant van de Oosthuizerweg op de kaart gequoteerd nr. 5 H.R., 
voor 700 gulden de morgen contant, tezamen 3.500 gulden. 

3-6-173134: 'Grietje Maertens Wed'" van Jan de klerk woonagtig alhier' resteert voor schepenen re 
Oosthuizen. Zij benoemt rot 'universeele erffgenaemen in de derde part van haere nalatenschap' de 
drie nagelaten kinderen (Crelis Pieterse, Meijnsje Pieters en Trijntje Pieters) van wijlen haar dochter L{jsbeth 
Jans Klerk. Zij stelt hierbij als voogden over deze kinderen aan haar zonen MaartenJansKlerk en Pieter Jans 
Klerk, alsmedeJanPasmoy, wonende te Oosthuizen. 

13-1-175135 : De nalatenschap van dit echtpaar, zoals deze tot dan roe in gemeenschappelijk bezit van 
de broers Maarten Clercq en Pieter Clercq is geweest, wordt door de erfgenamen verdeeld. Hierbij compa
rc:rc:n Geertje Paulus, wed. en boedelhoudster van PiecerG/ercq en Engeltje Lubbercs, wed. van Maarten Clercq, 

beiden wonende in de Beemster. Daarnaast de kinderen van Maarten Clercq: Jan Clercq, wonende in de 
Beemster, ClaasJacobs als in huwelijk hebbende Geertje Clercq, wonende te Kwadijk en Maarten Groen ge
trouwe merLijsbeth Clercq . Genoemd worden de navolgende goederen: 

'Eerstelijk drie morgen een honden en sestig roeden landrs geleegen aan de kruijsoorderweg in de 
beemster sonder noemer bekend met letter A genaamt de poltum. Ten tweeden vier morgen twee hon
dert sesensestig roeden en agt voeten landts on verdeelt in dertien morgen twee hondert roeden landts 
met 1/3 part in de huijsinge daar op staande geleegen aan de Oosthuijserweg in de beemster, gequoteert 
no. 6, 7 & 8 H.R. belend ten oosten de oostersloot ende ten westen no. 5 H.R. ten derden twee morgen 
drie honden roeden land onverdeelt in vijf morgen land geleegen aan de oosthuijserweg inde beem-
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ster gequoteert no. 5 H.R. belend ten oosten met no. 6, 7 & 8 H.R. ende ten westen met dirk doetsz. ten 
vierden twee morgen twee hondert twee en sestig roeden land, geleegen aan de Purmerenderweg in de 
beemster gequoteert 110.15 H.R., belend met no. 16 H.R. ten noorden & no.14H.R. ten zuijden'. 

Uit dit huwelijk: 

1. MaartenJansKlerk, volgtIVa. 

2. Lijsbeth Jans Klerk, ged. Beets 26-8-1691 (won. 'in beemster'), j.d. uit de Beemster, overl. 

Zuiderwoude 10-2-17z3 ('sij stierv in de kraem 10 feb. 1723'), tr. ald. 7-2-1712 Pieter Cornelis 
Dttijjf, geb. ca. 1691, j.m. wonende Zuiderwoude, schoolmeester en voorzanger, overl. 

Zuiderwoude 1763 ( overlijden successie Broek in Waterland, 'de maand onbekend'). 
Pieter tr. (2) (gerecht, doch aangetekend in geref. trouwboek, als 'Weduwnaer, Schout dezer 

plaetse oud zijnde 62 jaaren') Zuiderwoude 8-4-1753 Lijsbeth]ansRoos, ged. Zuiderwoude 28-5-1732, 
j.d. wonende Zuiderwoude, over!. ald. 17-3-1808, dr. vanJanJacobs Roos en Beertje Bastiaans. 

Tussen 1712 en 1723 worden er uit het eerste huwelijk van Pieter Cornelis Duijf te Zuiderwoude vijf 
kinderen (Cornelis, Meinsje, Trijntje, Grietje, Grietje) gedoopt. 

9-4-175636: Volgens declaratoir van 'Pieter Cornelisz Duijff wed' van meergem. Lijsbet Jans 
Klerck, Simon Koel in huwelijk hebbende Trijntje Pieters duijff, en Claas Bentoen, in huwelijk 
hebbende Meijnsje Pieters Duijff en dezelve Pieter Cornelisz Duijff als Grootvader en voogd over 
Cornelis Cornelisz Duijff minderjarige soon van Cornelis Pietersz Duijff te samen eenige kin
deren en kindskind van bovengen. LijsbetJans klerck' verklaren deze dat hun het aandeel uit de 
boedel van wijlen hun grootouders Jan Adriaansz Clercq en Grietje Maartens volledig is voldaan, 
te weten twee morgen en 50 roeden land aan de Purmerenderweg, 110.15 H.R. Tevens verklaren zij 
geen enkele rechten te zullen doen gelden op het land in no. 6, 7 en 8 H.R., eveneens uit de boedel 
van hun grootouders. 

3. Pieter Jans Klerk, volgt !Vb. 
4. Meijsje, ged. Oosthuizen 12-7-1705 (get. Niesje Jans, vernoemd naar grootmoeder Meijs 

Pieters), begr. Beemster 31-12-1706 ('Een kintje van Jan Adriaansz Clerk aand Oosthuijser

weg') . 

IIIb. Jan Davids (Molenaar), ged. Oosthuizen 30-11-1667, j.m. wonende in de Beemster, begr. 

Beemster 9-6-1742 (won. Middelweg), otr./ tr. Beets 4 /18-1-1699 Lijsbeth Hoeks, j.d. wonende 

Beets, begr. Beemster 3-2-1762 (won. Rijperweg), dr. van Hoek Cornelis en Neeltje Simons. 
8-5-170337: 'Garbrant Jansz: Doetz en Jan Davitsz: Molen': Reke: inde Middel-Polder verkrijgen bij 
Transport van Elisabeth Boeses G:R: 40'.Jan Davids doet de aankoop van dit perceel dus samen met zijn 
zwager (gehuwd met Geert Davids, Ilb-7). 

10-11-170538: Bij vermelding van de dijk- en slootwerken die in 1706 gemaakt behoorden te worden, 
wordt hij zijdelings genoemd: ' ... Kilmolen Togt in no. 33, 34, 35, 36 en 37 G. R., streckende van de Beet
ser-Sloot aff, tot Jan Davidsz Admiraals molen toe' . Evenals voorheen zijn grootvader is Jan Davids dus 
voormaler (admiraal), en tevens op dezelfde ondermolen. De voormalers of admiraals gaven, afhanke
lijk van de omstandigheden, het sein tot malen. De andere molenaars waren verplicht zich te gedragen 
naar de orders van deze admiraals. 

Dit echtpaar doet gereformeerd belijdenis te Beemster 10 juli 1707. 
Jnn Davids wordt in d e b a nne va n Beets in de verpondin g aa n gesl :i.gcn voor de peL·ce le n Boetsven 

(eerst in bezit van Volckert]ans en Willem Jans de Wilá), voor groote Poel ven, Noorder en Zuijder Poele Ven 
(eerst in bezit van Marij Jans Doets).39 In het landboek van 1739 wordt hij aangeslagen voor: Boetsven, 
voor groote Poel ven, Werf, Poeleven groot.40 Toen de Beemster nog niet was drooggemalen, was het 
perceel Werf vermoedelijk nog de aanlegplaats voor een schip. '' 

27-4-1723•2:Jan Davids koopt van 'd'heeren Burgermeesteren ende Regeerders der stad Purmerende', 
voor een bedrag van 10.600 gulden, 'de nomber van twintig morgen land, met de huijsinge daar op 
staande, gelegen aan de Middel-weg in de voorsz. Beemster, op de kaarte get. met No. 78 B.K., Belent, 
de Middel-weg ten oosten, deJispersloot ten westen, de Noordelijkste helft in No. 77 B. K. ten Zuijden, 
ende een gedeelte van No. 54K.K. ten noorden' . 

17-8-1728:JanDavids Molenaar koopt grafE nr. 15 in de Beemster kerk, 'heeft Jan Davidsz Molen' 1728, 

Gens Nostra 62 (2007) 653 



den 17d' aug• dit graff gekogt voor f 30 gl: verklaart het selve al over een jaar off vier vande secret' Baars 
zal' te hebben gekogt voor de voorsz. somme' (legger der graven). 

7-11-1729: Hij transporteert dit graf aan SijmenJans Floor(legger der graven). 
Mogelijk in combinatie met dit transport wordt nadien Jan Davids eigenaar van graf E nr. 2 in de 

Beemster kerk: 'dat boovenstaande graft getransporteert op de naam van Jan Davidts Mo]•'(legger der 
graven, geen datum; daarvoor was dit graf 22 november 1704 door de kerk verkocht aan de voornoemde 
SijmonJans Floor). 

3-3-173443: 'Jan Davidsz Molenaar' wordt beschreven onder de klasse 'heele Capitalisten' in de lijsten 
van de impostmeesters van het 'Zout, Zeep, heere en Redemtie geld mitsgaders van de coffij en thee' 
(verdeeld in vier klassen: hele, driekwart, halve en kwart kapitalisten). 

18-3-173844 : Geo1ge Clijfort jr. en Anna Sara Treschouw transporteren aan Jan Davidze 'voor de helfte', Da
vidJansze 'voor Een vierde' en DirkJanszeBarkhoud 'mede voor een Vierde' 29 morgen en 537 roeden land 
gelegen in de Beemster aan de Rijperweg, no. 22 & 23 A.K. (Arenberger Kavel), 'voor eene somma van 
seven hondert gl. de morgen, bedragende te samen twintig duijsent negenhondert ses en twintig gis'. 

In de lidmatenlijst van maart 1738 (met aantekeningen tot juni 1742) worden Jan Davids en Lijsbet 
Hoeks vermeld onder het traject 'in en bij de Beetsermolens' met de aantekening 'verhuisd na de Mid
del weg' . Daar staan zij eveneens vermeld, op het traject van de Hobrederweg tot de Oosthuizerweg. 
Mogelijk hebben zij daar de vrijgekomen woning van hun zoon David Jans Willig betrokken, die in deze 
periode naar de Rij perweg verhuist. 

18-11-173845:Jan Davids wordt, wonende aan de ringdijk, aangeslagen voor de 'impost van de coffij en 
thee'. Deze imposrheffing werd in de Beemster ingesteld op primo oktober 1737 en betrof het consume
ren van koffie. Er wordt daarbij een 'lijst van personen die volgens en in gevolge het placcaat in de coffij 
behoorde beschreven te werden' gegeven van 46 personen. Deze worden allemaal, ook twee herbergiers 
daaronder, aangeslagen voor vier gulden. Alleen Jan Davids wordt aangeslagen voor het saillant hoge 
bedrag van 15 gulden(!), dat later echter werd veranderd naar zes gulden. Op 10 maart 1739 wordt overi
gens een aantal andere personen voor deze impostheffing geëxcuseerd, nadat zij betuigd hebben 'gene 
van die dranken te gebruijken'. 46 

16-6-173947:Jan Davids wordt door de 'impostmeesters van 't sout seep heere en redemtie geld over de 
Beemster' als 'hele kapitalist' beschreven, en 'voor desen geweest molenaer'. Vervolgens wordt hij op 18 

augustus 1739 door de baljuw en hoogheemraden weer als 'halve capitalist' getaxeerd. 
In de Beemster lidmatenlijst van 1742 wordt Lij'sbeth Hoeks als 'wed.Jan Davids', vermeld aan de Mid

denweg, tussen de Ho breder-en Oosthuizerweg. In 1746, 1750, 1753, 1755 en 1760 wordt 'de weduweJan 
Davids' tezamen met haar zoon David Willig vermeld aan de Rijperweg, op het traject Nekkerweg tot 
Middel weg (Buurt, kerk). 

5-11-174348 : 'Jan Davidsz wed' ' wordt voor de 'impost van de coffij en thee' aangeslagen voor f 6, dan 
wonende aan de Middel weg (idem 17-11-1744, en voor het seizoen 1-10-1745 tot en met 30-9-1746 zonder 
straataanduiding). 

29-6-176249: boedelscheiding van dit echtpaar: 'Davidt Jansz Willigh out schepen van de Beemster, 
Reijer Jansz, woonachtigh tot Quadijk onder de jurisdictie der stadt Edam, Jan Maartensz Huijgen in 
huwelijk gehadt hebbende Neeltje Jans mede woonachtigh in de Beemster alle voor haar selven, mits
gaders voorn. Reijer Jansz, Jan Brouwer en DirkJansz Berkhout sij twee laatstgenoemde tot Ilpendam 
woonachtigh in qualiteijt als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Aaltje Jans in 
huwelijk verwekt bij Dirk Jansz Berkhout voorn. genaamtJan. Lijsbet en Aaltje Dirks Berkhout, zijnde 
voorn. Davidt Jansz Willigh, Reijer Jansz, wijle Neeltje Jans, en de drie kinderen van Aaltje Jans te sa
men eenige naargelaten kinderen, kintski nd eren en Erfgenamen ah intestato van wijle Jan Davidtsz en 
Lijsbet Hoeckx in haar leven Egteluijden gewoonten overleden in de Beemster'. Verdeeld worden lan
derijen met een 'huijzinge daar op staande' aan de Rijperweg(nr. 22 en 23 A.K.), en de Middel weg (nr. 78 

B.K.), land bij de Beetsermolens (nr. 40 G.R.), op Kruisoord, het westend van de Beetskoog, en een graf 
in de Beemster kerk (E nr. 2). 

16-4-176350: Deze erfgenamen doen een 'Request' aan de dijkgraaf en hoogheemraden van de Beem
ster om deze hun toebedeelde landerijen, 'op t Register van de Beemster bekent ten naame van Jan 
Davidsz Molenaar', over te boeken op hun eigen naam. 

Uit dit huwelijk: 

Gens Nostra 62 (2007) 



1. Aaltje, ged. Oosthuizen 25-10-1699, begr. Beemster 23-10-1700 ('Een kintje van Jan Davitsz 
in de beetsermolens opt kerkhof begraven out een jaar'). 

2. David Jans Willig, volgt IVc. 

3. Aaltje Jans, ged. Beets 3-9-1704, begr. Ilpendam 20-10-1741 (impost f 15), tr. Ilpendam 

(impost 20-11-1728 'de Bruijt Aeltje Jans uijt de Beemster',f 30) Dirk Jans Berkhout, ged. 

Ilpendam 4-3-1703, diaken (1731, 1744) en ouderling (1760, 1763, 1766, 1772) te Ilpendam, 
begr. ald. 8-7-1782, zn. van Jan Burgs en Wolment Dirks. 

Dirk tr. (2) (impost 5-4-1749,f 30) Ilpendam 20-4-1749Leijsebet]ans,j.d. won. te Ilpendam. 

4. Rey'er Jans (Davids) Clercq, volgt IVd. 

5. Hoek, ged. Beets 18-10-1711, begr. Beemster 20-4-1718 ('Een kint van Jan Davitsz ind beet

sermolens, out 6 jaar'). 

6. Neeltje, ged. Beets 27-10-1720, begr. Beemster 15-11-1720 ('Een craamkintje van Jan Davitsz 

inde beetsermolens'). 

7. Neeltje Jans Willig (Molenaar), ged. Beets 3-10-1723, begr. Beemster 22-4-1762 ('Neeltje Jans 
Molenaar huysvrouw van Jan Maartensz in 't Woudt'), tr. Jan Maartens Huijgen, ged. 
Beemster 25-8-1720, begr. ald. 5-2-1795 (won. Middel weg), zn. van Maarten Huijgen en 

Aafje Pieters. 
Jan tr. (2) Grietje Klaas Groot. 
Neeltje Jans Willig wordt diverse malen in de lidmatenlijsten van de Beemster vermeld. 1742: 

Neeltje Jans tussen de Ho breder- en Oosthuizerweg, samen met haar moeder, de 'wed. Jan Davids', 
en de aantekening 'op belijdenis sept.1745'. 1750: Neeltje Jans, hetzelfde traject met de aantekening 
'verhuist aen de buurt', alwaar zij eveneens ingetekend staat. 1753, 1755: Neeltje Jans Willig, 'aen de 
buurt'.1760: Neeltje Jans Willig, 'Aen den Dijk', op het traject van De Rijp tot Spijkerboor, tussen 
Wormer- enJisperweg. Na 19 juni 1760 verhuist zij naar de Wormerweg 'op 't woud of dijk'. 

IVa. Maarten Jans Klerk, ged. Beets 23-1-1689, begr. Oosthuizen 12-6-1750, tr. ( 1) Marij van Hem, 
begr. Beemster 11-1-1716 (won. Oosthuizerweg); otr./tr. (2) Kwadijk 27-11/11-12-1718 Maartje 
Jans, j .d . van Kwadijk, begr. Beemster 7-11-1726 (won. Oosthuizerweg); tr. (3) Engeltje Lubberts 
Bruyningh, begr. Beemster 15-1-1756 (won. 'Zuijd Ringdijk'). 
Engeltje tr. (2)Jan Cornelis Veen, begr. Beemster 31-3-1760 (won. 'West Ringdijk'). 

Maarten Jans Klerk is als oudste zoon op de boerderij van zijn ouders, aan de Oosthuizerweg, blijven 
wonen. In de Beemster lidmatenlijsten van 1732, 1738, 1742 en 1746 wordt hij vermeld aan de zuidzijde 
van de Oosthuizerweg, op het traject van de Nekkerweg tot de Purmerenderweg. 

8-4-17215' : 'vermits 't overlijden van de voogd Jan Adriaansz Clercq is in desselfs plaatse aangesteld 
Maarten Jansz Clercq'. Dit betreft de voogdij over de minderjarige kinderen van zijn oom Jan Reijers 
Doetsen wijlen tanteAnnaMaartensFecke. 

3-3-17345' : Maarten Clerq wordt beschreven onder de 'Klijne getanxeerders' in de lijsten van de im
postmeesters van het 'Zout, Zeep, heere en Redemtie geld mitsgaders van de coffij en thee'. 

17-1-173853 : Simon Koel, in huwelijk hebbende Trijntje Pieters Duijjf, Claas Groot en Jan Schoon, als voog
den over Meijnsje Pieters Duijjf, allen te Zuiderwoude (Trijntje en Meijnsje dochters van Pieter Cornelis 
Duijf en wijlen Lijsbeth Jans Klerk), transporteren aan Maerten Clercq en Pieter Clercq 'de number van twee 
morgen vijftig roeden land gelegen inde Beemster aende Purmerenderweg op de Caerte gequoteert 
met 110.15 H.R.', voor 'eene somma van elffhondert guldens contant' . 

16-1-174154: Engeltje Lubberts testeert voor notaris Fredrik van der May te Beemster, als 'tegenwoordig 
sieklijk van lichaam te bedde leggende aan de Oosthuijserweg in de beemster ten huize van Maarten 
Clerck.' 

14-11-174755 : Maarten Clercq wordt in de 'lijst wegens de coffij en thee' aangeslagen voor vier gulden. 
13-1-175156: Scheiding van de, tot dan toe in gemeenschappelijk bezit zijnde, boedel van wijlen Maarten 

Jans Klerk en wijlen zijn broer Pieter Jans Klerk. Hierbij treden de wed. Engeltje Lubberts en haar kinderen 
als boedelhouders van Maarten Jans Klerk op. Hun valt uit deze boedel tezamen ten deel: 'eerstelijk vier 
morgen twee hondert sesensestig roeden en agt voeten lands, onverdeelt in dertien morgen tweehon
dert roeden landts, met een derde part in de huijsinge daar op staande, geleegen aan de oosthuijserweg 
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in de beemster, gequoteert no. 6, 7 & 8 H.R. belend ten oosten de oostersloot ende ten westen no. 5 H.R. 
ten anderen twee morgen twee hondert twee en sestig roeden land, geleegen aan de Purmerenderweg 
in de beemster gequoteert no. 15 H.R., belend met no. 16 ten noorden, en 110.14 ten zuijden'. Vervolgens 
verklaren zij onderling de volgende verdeling gemaakt te hebben: de kinderen valt het land in nr. 15 

H.R. ten deel en hun moeder dat in nr. 6, 7, 8 H.R. Deze zal haar kinderen echter de somma van 480 gul
den moeten uitkeren indien 'sij sig ten tweeden huwlijk quam te begeven'. Deze uitkering zal hebben 
plaatsgevonden, want zij hertrouwt metJan Cornelis Veen. 

20-3-175157: De kinderen uit het tweede huwelijk van Maarten Jans Klerk doen een request aan dijk
graaf en hoogheemraden om het land in 15 H.R. van de naam van Maarten Jans Klerk en Pieter Jans Klerk 
over te schrijven op de naam van hen supplianren: Jan Maartens Clercq won. Beemster, Claas Jacobs, ge
huwd met Geertje Clercq won. Kwadijk en Maarten Groen, gehuwd met Lijsbeth Clercq, won. Beemster. 

23-3-1751' 8: Zij transporteren dit land vervolgens aan Dirk Jacobs te Beemster voor de somma van 1.325 

guldens contant. 
30-4-175659:Jan Veen doet, als wednr. van Engeltje Lubbers, een 'Request rotVerboekinge van 4 M[orgen] 

266 R[oeden] en 8 v[oete]n lant in no. 6, 7, 8 H.R.', van de naam vanJanAdriaans Klerck, op zijn eigen 
naam. Hierbij verwijst hij naar het testament, van hem en wijlen zijn vrouw, d.d. 9-1-1756 voor notaris 
Pieter Schoolhouder te De Rijp, waarin dit land vermeld wordt op de legger ten name van Jan Adriaans 
I<lerck, en aan zijn overleden huisvrouw is toebedeeld bij akte van scheiding van goederen tussen Maar
ten Jans Klerk en Pfrter Jans Klerk.60 Door verkoop van dit land door Jan Veen, inclusief 1/3 part in de hui
zinge daar op, aanJacobJans Hartogh , geraakt het definitief uit de (aangetrouwde) familie. 

Uit het tweede huwelijk: 

1. Jan Maartens Klerk, volgt Va. 

2. Geertje Maartens Klerk, ged. Beemster 8-3-1722, j .d. uit de Beemster, begr. Kwadijk 2-9-1758, 

otr./ tr. Beets 10/24-2-17 43 Claas Jacobs Beets, j .m. van Beets, begr. Kwadijk 20-4-1765. 
Claas otr./ tr. (2) Kwadijk 31-10/14-n-1762 Geertje Cornelis, ged. Kwadijk 8-3-1739, dr. van Cornelis 

Melis en Geertje Cornelis. 

3. Lij'sbeth Maartens Klerk, ged. Beets 27-10-1726, begr. Beemster 6-5-1761 (won. Jisperweg), tr. 

Maarten Arents Groen, ged. Beemster 24-3-1720, begr. ald. 25-11-1801 ('van de West Ring

dijk uit 't Woud'), zn. van Arent Maartens Groen (Groot) en Maartje Jacobs Groot. 
Maarten tr. (2) (impost Graft 9-4-1763,f 3) Geertje Floris I<ronenburg,j.d. won. Graft, begr. Beemster 

31-12-1801 ('van de West ringdijk in 't Woud'). 

IVb. Pfrter Jans Klerk, ged. Beets 12-4-1693, veehouder, overl./begr. Beemster/Beets (aang. 

Beemster 20-4-1742, 'aande oosthuijserw morgen op de Beets te begraven'), tr. Beemster ca. 

1722 Geertje Paulus Doets, doopsgezind, over 1. ald. 18-4-1764 ( doopsgezinde lidmatenlijst, als 

'Grietje Poulus'), begr. Beets (impost Hoorn 19-4-1764 'Geertje Poulis in de Beemster overle

den doch op de Beets begraven sullen worden',f 6; aang. Beemster 25-4-1764), dr. van Poulus 

Jans Doets en Maretje Cornelis. 
De huwelijksdatum is bij het ontbreken van de Beemster trouwregisters over de periode 1681-1769 ge
schat uit de geboortedatum van het eerst bekende kind. 

Geertje Poulus Doets stamde uit een doopsgezinde familie, oorspronkelijk afkomstig uit Beets, waar
van de oudere generati es het boerenbedrijf combineerden met de scheepvaart.•• Het is om deze reden 
dat ook Pieter Jans Klerk zich te Beets laat begraven, evenals de meeste van zijn kinderen. Binnen dit ge
mengde, doopsgezinde en gereformeerde, gezin werden alle jongens gereformeerd gedoopt, en 'volg
den' daarmee de vader. Alle meisjes zouden, indien niet jong overleden, doopsgezind gedoopt worden, 
en daarmee de moeder volgen. 

1-2-17326
' : Jan Lutjes de Jonge transporteert aan Maarten Jans Clercq en Pieter Jans Clercq drie morgen en 

160 roeden land aan de Cruijsoorderweg, op de kaart getekend met de letter A, belent met de Cruijsoor
derweg ten zuiden en nr. 3 H.R. ten noorden, 'voor eene somma van Agtien Hondert guldens contant' 
(dit land wordt elders 'de Poltum' genoemd). 

3-3-173463 : Pieter Clercq wordt beschreven onder de klasse 'halve capitalisten' in de lijsten van de im
postmeesters van het 'Zout, Zeep, heere en Redemtie geld mitsgaders van de coffij en thee'. 
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14-11-173764: Pieter Klerk verkrijgt uit de erfenis van zijn schoonvader, Poulus Jansz Doets, vijf morgen 
land aan de Ooschuizerweg no. 22 A. R., 21/2 morgen land aan de Ooschuizerweg no. 5 H.R., 513 roeden 
land op het Hogeland,J 500,- concanc en een bedrag vanwege de uitkoop door de overige rechthebben
den. 

Het Hogeland, ook bekend als Kruisoord, was een gedeelte van de banne Beets, dat technisch gezien, 
door het graven van de ringsloot van de Beemster binnen deze droogmakerij terecht was gekomen. Het 
hoogteverschil van dit oude land met de droogmakerij was aanzienlijk, zodat er van het 'Hogeland' 
gesproken werd. 

Voor die land in de banne van Beets wordt Pieter Klerk in het landboek van 1739 aldaar vermeld 'in 
Corn. Vlueslanr' .65 Blijkens de verpondingen van Beets was dit land reeds in 1614 in het bezit van de 
betovergrootvader van Geertje Poulus Doets, te weten Doed Pouwels.66 

13-1-175167 : Bij de scheiding van de toe dan toe gemeenschappelijke boedel van de broers Pieter Jans 
Klerk en Maarten Jans Klerk, valt Geertje Poulus als wed. en boedelhoudster van Pieter Clerq ten deel: 'Drie 
morgen een honden en sescig roeden land geleegen aan de kruijsoorderweg in de beemster, bekend 
met letter A: genaamt de poltum. een anderen twee morgen drie hondert roeden land on verdeelt in vijf 
morgen land geleegen aan de ooschuijserweg in de beemscer gequoceert no. 5 H.R. belend een oosten 
met no. 6, 7 & 8 ende ten westen met dirk doetsz.'. 

8-6-175668
: 'Geertje Poulus Doets wed' van wijle Pieter Jansz Clercq soo voor haar selven als voor haare 

twee kinderen bij voorn: haaren overledenen man verwekt' verzoekt tot overboeking van de naam van 
wijlen haar vader Poulus]ans Doets op haar eigen naam, van het land dat haar, en wijlen haar man, uit 
diens boedel is toebedeeld, volgens scheidingsakte d.d. 14-11-1737 voor not. Otto Luurs te Purmerend. 

Tevens verzoeke zij overboeking op haar naam, en die van haar kinderen, van het land haar suppli
ante toebedeeld, bij de scheidingsakce, d.d.13-1-1751, tussen Maarten Jans Klerk en Pieter]ans Klerk. 

5-7-175669: GeertjePoulis Doeds, wed. Pieter Jans Clercq, compareert voor haarzelf en haar twee kinderen. 
De gemeenschappelijke boedel, tot dan toe in bezit geweest tussen haarzelf, haar kinderen, alsmede de 
vrouw en kinderen van haar overleden broer Cornelis Poulis Doeds, is verdeeld volgens akte voor notaris 
Klaas Schoorl te Purmerend d.d. 17 & 24-2-1756. Zij verzoeke de heren weesmeesceren van de Beemster 
om 2 Morgen en 300 Roeden in 5 H.R. te mogen transporteren aan haar broeders kinderen en in plaats 
hiervoor te ontvangen 2 Morgen en 300 Roeden land in 22 A. R., zoals in de voornoemde akte is gecon
tracteerd. De weesmeesters approberen dit verzoek d.d. 6-7-1756, en beide transporten vinden plaats 
op 10 augustus 1756. Het land in 5 H. R wordt getransporteerd aan Poulis Cornelis Doets, Pieter]acobs Beets, 
gehuwd met Maartje Cornelis Doets en Cornelis Pieters Dekker, gehuwd met Grietje Cornelis Doets. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Pieters Klerk, volgt Vb. 

2. Marij, geb. Beemster ca. 1725, doopsgezind, overl./begr. Beemster/Beets (impost Hoorn 

13-9-1725, f 3; aang. Beemster 14-9-1725 'Een kintje van Pieter Clerk aande Oosthuijser

weg op d beets begr'). 

3. Paulus Pieters Clerk, ged. Beets 16-3-1727, overl./begr. Beemster/Beets (aang. Beemster 13-

12-1752 'aan de Oosthuijserw: om den 15 deses op de Beets te begraven'; impost Hoorn 

12-1752,f 3). 
4. Maartje Pieters Clerk, geb. Beemster ca. 1730, doopsgezind, overl./begr. Beemster/Beets 

(aang. Beemster 27-11-1752 'aan de Oosthuijserweg om den 29 dito op de Beets te begra
ven'; in1..post Hoorn z.8-11- 17 52,f 3). 

5. Grietje, geb. Beemster ca. 1733, doopsgezind, overl./begr. Beemster/Beets (aang. Beemster 

12-6-1737 'aan de Oosthuijserw gen' Grietje oud 4 Jaar morgen op de Beets te begraven'). 
6. Lijsbet, geb. Beemster maart 1737, doopsgezind, overl./begr. Beemster/Beets (aang. Beem

ster 6-6-1737 'aande Oosthuijserweg gen Lijsbet oud 1/4 Jaar om morgen op d beets te 
begraven'). 

7. Grietje Pieters Klerk, geb./ged. Beemster ca. 1740/19-4-1761, doopsgezind, overl. ald. 26-

12-1790 (doopsgez. lidmaatlijst), begr. Oosthuizen 31-12-1790, tr.Jacob Muus Beets, ged. 

Purmerend 22-3-1739 ('uijt de Purmer'), geref., overl./begr. Beemster/Oosthuizen. 8/11-
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4-1777 (won. Beemster aan de Oosthuizerweg), ouderling geref. gem. Beemster 19-3-1741, 
zn. van Muus Jacobs Beets en Annetje Claas Ruijter. 

Te Beemster wordt uit dit huwelijk een aantal kinderen geboren, waaronder een zoon Pieter 
(geb./ged. 1770/2-5-1790) die in het doopsgezinde lidmatenboek wordt vermeld als 'Pieter Beets. 
(Clerk)' . 

6-3-176370:Jacob Muus Beets en Grietje Pieters Clerk testeren mutueel voor notaris Pieter Pet te Oost
huizen. 

IVc. David Jans Willig, ged. Beets 16-1-1701, j .m. in de Beemster, diaken (1733-1735)7', ouder
ling(1750-1751, 1759-1761, 1763-1765, 1773-1775)7', schepen van de Beemster (1757-1759)73 , begr. 
Beemster z3-5-1793 (won. Rijperweg), otr./tr. Beets 1/15-1-1730 Trijntje Claas, verm. ged. Beets 
29-1-1702, j .d. van Beets, begr. Beemster 21-8-1745 (won.Rij perweg), dr. van Claas Ariaans (We
ver) en Geertje Ariaans. 
Bij de doop van dochter Grietje (1732) wordt voor de eerste maal de naam Willig in de Beemster aange
troffen. 

Ook Neeltje Jans Willig(Illb-7), de zuster van David Jans Willig, gebruikt deze naam. 
Een mogelijke verklaring is dat deze naam afkomstig is uit de familie van grootmoeder Alit Bartels. 

Diens vader, Bartel]uerejaens, was afkomstig uit de omgeving van Emden ('van Emderlant'). In (Noord-) 
Duitsland wordt Willig, ook als Willigmann, veelvuldig gebruikt als vorm van de mansnaam Wilhelm. 
Deze veronderstelling blijft echter hypothetisch74 • 

Bij de doopaangifte van de eerste drie kinderen woont dit echtpaar aan de Middelweg. Dit blijkt ook 
uit de lidmatenlijsten van 1732 en 1738, waar zij worden vermeld aan de Middel weg, op het traject van 
Hobrederweg tot Oosthuizerweg. Vanaf 1742 staan zij echter vermeld aan de Rijperweg, op het traject 
tussen de Middel weg en de Nekkerweg. In 1766 wordt David Willig daar vermeld op de Arenbergerka
vels 22 en 23 A. K. 

4-11-173275 : David Jansen Willig compareert voor dijkgraaf en hoogheemraden van de Beemster, als 
aangestelde sequester van schepenen van de Beemster, over de 'gerepudieerde' boedel van wijlen]uri
aen Hendrikze Smit. 

3-3-173476 : David Willig wordt beschreven onder de 'Klijne getanxeerders' in de lijsten van de impost
meesters van het 'Zout, Zeep, heere en Redemtie geld mitsgaders van de coffij en thee'. 

David Jans wordt in de banne van Beets, in het landboek van 1739, vermeld op de percelen 'Middel
kamp', 'derde Kamp het agter begijn', 'vierde Kamp' en' Agter Land'.77 

18-11-17387' : David Willig wordt, wonende aan de Middel weg, aangeslagen voor de 'impost van de cof
fij en thee' voor een bedrag van vier gulden. 

16-6-173979 : in de 'beschrijving van halve en hele capitalisten' wordt David Willig beschreven als 'halve 
kapitalist', tezamen met zijn broer en vader: 'Reijer Jansz, zoon van Jan Davidsz, en David Willig, ad 
idem'. 

5-11-1743' 0
: 'David Willig' wordt voor de 'impost van de coffij en thee' aangeslagen voor f 4, dan 

wonende aan de Rijperweg (idem 17-11-1744, en voor het seizoen 1-10-1745 tot en met 30-9-1746 zonder 
straataanduiding). 

20-4-175081
: David Willig wordt voor de personele quotisatie van de Beemster in de 'Lijs te der dolian

ten in 't quo hier van de Beemster voor 't consent 1745' vanf 12 teruggebracht op 'Nihil'. 
22-11-17578

' : 'in publicque veijlinge op den 15' Augustus dezes Jaars tot Amsterdam in 't Oudezijds 
Heere Logement' wordt door de executeurs van het testament van wijlen de heer Mr.JanAndries Bernard 
aan David Jans Willig, 'regerent schepen van de Beemster', getransporteerd' de N ombre van tien morgen 
Graslant gelegen aan de zuijtkant van de Rijperwegh in de Beemster, op de caarte gequoteert met no. 
100 B.K.', voor 'een somma van drie duysent negen hondert guldens eens contant'. 

29-6-1762'': bij de boedelscheiding van zijn ouders valt Davidt]ans Willig ten deel '1/4 Part in 29 Mor
gen 537 Roeden lam met de Huijzinge daar op staande, gelegen aan de Rijperwegh tusschen de Middel 
en Neckerwegh in de Beemster, op de Kaarte gequoteert no. 22 & 23 A.K.', daarnaast land bij de Beetser 
Molens (nr. 40 G.R.), op Cruijsoorr en het westend van de Beetskoogh, en 'Laatstelijk een Graff in de 
Beemster kerk, onder letter E no. 2'. 

9-8-176284: David Jans Willig is voogd over de zeven minderjarige kinderen van Jan Maartens Huigen en 
Neeltje Jans, wijlen zijn zuster. Tezamen met de vader Jan Maartens Hmgen en medevoogd Pieter Maartens 
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Zijp wordt door hem aan deze kinderen 'voor moeders erfenis' bewezen, ieder afzonderlijk, een somma 
van 350 gulden, onder verband van '10 Morgen lant, off de helft in 20 Morgen lant met de huijsinge &' 

staande en gelegen aan de Middel weg in de Beemster nr. 78 B. K.'. 

Uit dit huwelijk: 

1. Lijsbet, ged. Beemster 29-10-1730, begr. ald. 25-2-1737 (won. Middenweg). 

2. Grietje Davids Wûlig, ged. Beemster 26-10-1732, j .d . in de Beemster, tr. (impost Schermeer 

28-11-1761, f 30, dan abusievelijk vermeld als Grietje Davids Twelling) Muus Jans Stammis, 
j .m . in de Schermeer. 

In de lidmatenlijsten van 1750, 1755 en 1760 wordt zij , nog ongehuwd, tezamen met haar vader, 
vermeld aan de Rijperweg, van Nekkerweg tot de Middel weg. Zij is 13 februari 1785 nog getuige bij 
de doop van]antje]acobs Krat te Noord Schermeer (DTB Oterleek). 

3. JanDavids Willig, ged. Beemster 1-7-1736, j.m. in de Beemster, over 1. Oterleek 28-11-1805 (in 

de Schermeer), tr. (1) (impost Oterleek 1-2-1766, f 30) Belitje Sijmons Hoogland, ged. Oter

leek 27-3-1746, j .d . in de Schermeer, begr. Oterleek (impost 15-10-1776,f 6), dr. van Sijmen 

Gerrits Hooglandt en Geertje Krelis Nap; tr. (2) Oterleek 11-9-1791 Neeltje Jans Huijgen, 
ged. Beemster 11-9-1768, overl. Heerhugowaard 30-1-1813, dr. van Jan Maartens Huijgen 
en Grietje Klaas Groot. 

Neeltje tr. (2) Oterleek 15-6-1806 Jan Jans Dekker, j.m., geb. Grootschermer, beiden in de bedijkte 
Scherm eer; tr. (3) (als wed. in de bedijkte Scherm eer onder de gemeente van Heerhugowaard) Oter
leek 9-8-1812 Pieter Ko/lis, wednr. te Schermerhorn, dagloner, over!. ald. 20-5-1844 (62 jaar oud), zn. 
van Pieter Kolles en Doortje de Boorder. 

Uit beide huwelijken van]anDavids Willig nageslacht, gedoopt te Oterleek.85 

19-12-1797: grafE nr. 2 in de Beemster kerk wordt 'overgetekend op den naam van Jan Davidsz 
Willig, zijnde een kleinzoon van bovenstaande Jan Davidsz' [ = IIIb.], (legger der graven). 

4. Pieter Davids Wûlig, ged. Beemster 5-7-1739, begr. ald. 9-5-1777 (won. Rijperweg), geen na
geslacht. 

Lidmaat op belijdenis Beemster 16 mei 1766, won. aan de Rijperweg, tussen de Middelweg en 
Nekkerweg. In de lidmatenlijsten van 1766 en 1772 wordt hij, tezamen met zijn vader, vermeld aan 
de Rijperweg, van Nekkerweg tot Kerk (de Buurt), op de Aren berger kavels nr. 22 en 23 A.K. 

5. Sijmon, ged. Beemster 24-1-1745, begr. ald. 10-7-1745 (won. Rij perweg). 

IVd. Reijer Jans (Davids) Clercq, ged. Beets 6-2-1707, j.m. uit de Beemster, begr. Kwadijk 7-10-

1765 (impost Edam 23-11-1765: 'Reijer Janse Clercq overlede tot quadijk',f 6), otr. / tr. Kwadijk 

25-2/11-3-1736 Trijntje Cornelis Hoeh, ged. ald. 4-11-1711, j .d. van Kwadijk, begr. ald. 10-2-1770, 
dr. van Cornelis Jans Hoek en WelmoetKlaas. 
18-11-173886 : Reijer]ans wordt, wonende aan de Middel weg in de Beemster, aangeslagen voor de 'impost 
van de coffij en thee' voor een bedrag van vier gulden. 

16-6-173987: in de 'beschrijving van halve en hele capitalisten' wordt 'Reijer Jansz. Soon van Jan Da
vidsz' beschreven als 'halve kapitalist' . 

16-1-1741" : Reijer]ans treedt op als getuige voor EngeltjeLubberts, de vrouw van Maarten Jans Klerk (IVa), 
wanneer deze testeert voor notaris Fredrik van der May te Beemster. De notaris vermeldt hem als Reijer 
Davidsz, maar corrigeert dit, en maakt hiervan Reijer Jansz. Zelf tekent deze dan echter weer als Reijer 
Davidsz. 

In 1743 zal dit echtpaar vanuit de Beemster verhuisd zijn naar de Purmer, want in dat jaar wordt hun 
dochterWelmoet nog te Beets gedoopt, maar begraven te Kwadijk, met de vermelding 'uijt de Purmer'. 

29-6-1762'•: bij de boedelscheiding van zijn ouders valt Reijer]ans ten deel 'De helft in twintigh Mor
gen lant met de Huijzinge daar op staande, gelegen aan de Middelwegh in de Beemster tusschen de 
Hobreder en Oosthuijser wegen op de kaarte gequoteert no. 78 B.K.'. 

1-2-176990: 'Trijntje Cornelis Hoek, wed' Reijer Jansz woonachtigh tot Quadijk' maakt volmachtig 
haar zoon 'Jan Reijersz, woonachtigh tot Edam' om te compareren voor dijkgraaf en hoogheemraden 
van de Beemster teneinde te transporteren aan Jan Maartens Huijgen, wonende in de Beemster, 'de 1/2 in 
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de Nomber van twintigh morgen lant met de huijsinge daar op staande gelegen aan de Middelwegh in 
de Beemster op de kaarte gequoteert no. 78 B.K.'. 

7-3-17699': compareren 'Jan Reijersz woonachtigh tot Edam, als last en Procuratie hebbende van sijne 
moeder Trijntje Cornelis Hoek wed' Reijer Jansz woonachtigh tot Quadijk', nog Jan Reijers voor hem
zelf, 'HarmenJansz, woonachtigh in de Purmer in huwelijk hebbende Lijsbet Reijers' en 'Dirk Reijersz 
mede tot Quadijk woonachtigh' . Zij transporteren aan Jan Maartens Huijgen, woonachtig in de Beemster, 
'de onverdeelde helft in de nomber van twintigh morgen lant met de huijzinge daar op staande, gele
gen aan de westzijde van de Middelwegh in de Beemster, op de kaarte gequoteert met no. 78 B.K.' voor 
een 'somma van vijffDuijsent Guldens eens contant' . 

8-3-17709' : Boedelscheiding van di t echtpaar voor notaris Simon Plas te Edam. 'Jan Rijers Clercq woon
ende alhier, Harmen Hartman als in huwelijk hebbende Lijsbet Rijersz Clercq woonende in de Purmer 
en Dirk Rijersz Clercq te Quadijk woonagtig', compareren teneinde de boedel te verdelen van 'wijlen 
hare ouders Rijer Clercq en Trijntje Hoek beijde tot quadijk overleden' . Verdeeld worden diverse lan
derijen in de Kwadijkerkoog, Kantekoog, Molenkoog en Zeevang. Een ieder verkrijgt 1/3 deel van de 
huisraad, inboedel, zilver, goud, koper, tin, porcelein, linnen, wollen, vee en boerengereedschap 'van 
t gene de laatst overledene Trijntje Hoek voorn' met de door ontruijmt en nagelaten heeft'.Jan Rijers 
Clercq krijgt hierbij geen land toebedeeld, maar f 1650 aan contante penningen. Zijn broer Dirk Rijers 
Clercq verkrijgt, naast diverse landerijen, 'Een huijs met zijn toebehoorende Erve staande ende gelegen 
tot quadijk belend de weduwe otte ... ten oosten en Harke Wibes ten westen', alsmede een 'Tuijntje ge
legen tot quadijk genaamd de Boljeswerf belend ten oosten met Jan Oranje en ten westen met de wed. 
otte .. .'. 

Cornelis Jans Hoek, de vader van Trijntje, wordt in 1728 te Kwadijk vermeld als ouderling en armen
voogd.93 De graven nr. 178 en 187, waarin zijn kleinkinderen zijn begraven, stonden oorspronkelijk op 
zijn naam vermeld. 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Reijers Clerk, volgt Vc. 
2. Cornelis Hoek, ged. Beemster 1-2-1739 (won. 'aande Middel weg'), begr. Kwadijk 21-11-1759. 
3. Lijsbet Rijers Clercq, ged. Beemster 21-7-1740 (won. 'aande Oosthuijserweg'), j.d. van Kwa

dijk, begr. ald. 18-5-1796 (impost Edam 14-5-1796 'hebbende Gewoondt in De Purmer', 
pro Deo), otr./tr. (impost Edam 17-2-1764, f 12) Kwadijk 19-2/4-3-1764 Harmen Jans Hart
man, j.m. van Kwadijk, begr. Kwadijk 16-2-1791. 

4. Dirk Reijers Clerk (Hoek), volgt Vd. 
5. Welmoet (Willemet) Reijjers, ged. Beets 14-4-1743, begr. Kwadijk 17-6-1743 ('een kint van Re

ij er Jansz uij t d'Purmer'; impost Edam 17-6-1743 'overlede en begraven tot quadijk' ,f 3). 
6. Pieter Hoek, ged. Kwadijk 12-3-1752, begr. ald. 5-5-1752 ('een kine van Reijer Jansz gent. 

PiterHoek'). 
7. PiterHoek, ged. Kwadijk 9-6-1754, begr. ald.11-11-1756 ('Een kint van R.Janse gent. Pieter'). 

Va. Jan Maartens Klerk, ged. Beemster 17-9-1719, begr. ald. 14-6-1765 (won. Rijperweg, pro 
Deo), tr. (1)JantjeJans Harderwijk (Hummen), ged. Beemster 25-5-1721, begr. ald. 30-12-1746 
(won. Jisperweg), dr. van Jan Arents Harderwijk en Anna Maria Reijers; tr. (2) Trijntje Pieters 
Lol, ged. Beemster 7-1z-1727, begr. ald. 21-2-1752 (won. ' bij Spijkerboort'), dr. van Pieter Jans 

Lol enJannetjeJans; er. (3) Trijntje Jans Mooy, begr. Beemster 1-12-1757(won. 'in de Zuydbeem
ster'). 
Jan Maartens Klerk en zijn eerste echtgenote woonden bij de doop van hun zoon Maarten in 1744 'aan ' t 
Zuijd Eijnd van de Middel weg over de Ringsloot in de Door'. 'De Dood' was een boerderij in de Necker
polder, aan de ringvaart van de Beemster ( daar het Noordhollandsch Kanaal). 

22-3-174694: 'Jan maartsz Clercq versoekt de inwoning in de Beemster. Bailljuw Dijkgraaff en Hoog
heemraden fiat'. 

Kennelijk heeft dit betrekking op een verhuizing naar deJisperweg in de Beemster: bij het begraven 
van]antje]ans Harderwij·k (1746), en hun zoon Pieter (1747), worden deze daar vermeld. 
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14-11-174795:Jan Clercq wordt in de 'lijst wegens de coffij en thee' aangeslagen voor f 4. 
1-12-1749••: weeskamer van de Beemster debet aan de drie minderjarige kinderen van Jan de Clercq, 

waarvan moeder is geweest]anniljeJans Harderwijk (Jan 6 jaar, Maarten 5 jaar, Maritje 4 jaar). Door wees
meesters aangestelde voogden zijn: Cornelis Haan, Gerrit Kleen en Jan Jans Harderwijk, allen wonende te 
Beemster. 

13-1-175197: als mede-erfgenaam bij de boedelscheiding van zijn vader Maarten Jans Klerk en oom Pieter 
Jans Klerk tekent hij als Jan de Klerck en is dan 'woonagtig in de beemster'. 

Zijn tweede huwelijk blijkt een verhuizing naar de omgeving van Spijkerboor met zich mee te bren
gen. 

6-8-175498: weeskamer van de Beemster debet aan de twee minderjarige kinderen van Jan Maartens 
Clercq, waarvan moeder is geweest Trijntje Pieters Lol (Pieter 4 jaar, Jannitje 2¼ jaar). De vader bewijst 
de kinderen uit hun moeders erfenis ieder f 100, ten overstaan van de door weesmeesters aangestelde 
voogden Jan Pieters Lol en Jan Sijmons Lakeman. 

3-8-176199:JanMaartens Klerk woont te Oost-Graftdijk wanneer hij tot voogd wordt aangesteld over de 
kinderen van zijn zuster L-ijsbeth Maartens Klerk, gehuwd met Maarten Arents Groen. Tot zijn begraven in 
1765 woont hij dan weer in de Beemster aan de Rijperweg. 

14-6-1765'00
: ingekomen in het gereformeerde weeshuis Pieter,Jantje,Jan, Krelis; de vaderJanKlerk. 

Een voogdijstelling vanwege de twee laatstgenoemde kinderen, uit zijn derde huwelijk, wordt ech
ter niet in het Beemster wees kamerarchief aangetroffen. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Beemster: 

1. Jan, ged. 3-11-1743, begr. Beemster 15-7-1751 ('bij Spijkerboor gestorven tot Schermerhorn 
oud 73/. jaar'). 

2. MaartenJans(de)Klerk,volgtVIa. 
3. Maartje Jans Klerk, ged. 21-11-1745, begr. Beets 13-7-1803 ('de vrouw van Thamis Groot'), 

otr./tr. (j.d., j.m., 'bij de inde Noordbeemster') Beemster 27-5 /10-6-1770 TamisClaas Groot, 
ged. Beemster 13-7-1740, overl. Beets 21-12-1807, zn. van Claas Jurriaans Groot en Stijntje 
Jans Spanjert. 

4-3-1771'0
' : Maartje Jans Klerk verzoekt de Beemster weeskamer, door huwelijk meerderjarig ge

worden, uitkering van haar ouderlijk erfdeel. 
In de lidmatenlijsten van de Beemster van 1772 en 1778 wordt zij genoemd aan de Middel weg, 

van de Buurt tot Hobrederweg. Zij vertrekt 11 augustus 1782 met attestatie van de Beemster naar 
Beets. 

4. Pieter Jans, ged. 26-12-1746 (' de moeder gent. Jantje Jans Harderwijk saliger'), begr. Beem
ster 26-1-1747 (won.Jisperweg). 

Uit het tweede huwelijk: 

5 . Jantje, ged. Graft 6-7-1749 ('uijt d beemster'), begr. Beemster 1-10-1749 ('Een kint van Jan 
de Clerk bij Spijkerboor gent.Jantje oud 10 weken op 't kerkhof). 

6. PieterJans Klerk, volgt VIb. 
7. JannetjeJans Klerk, ged. De Rijp 13-2-1752 (uit 'Beemster'), begr. Beemster 7-9-1768 ('in ' t 

Weeshuys op 'tKerkhof, pro Deo). 

Uit het derde huwelijk, geb./ged. te Beemster/De Rijp: 

8. JanJans(de)Klerk, volgtVIc. 
9. CornelisJansKlerk, volgtVId. 

[wordt vervolgd] 
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Molenaars in de familie Landheer 
DOOR A.M. OVERWATER 

Inleiding 
De familie Landheer afäomstig van Oud-Beijerland, is bekend als een molenaarsgeslacht. Het 
aantal molenaars uit dit geslacht is minder bekend. Het leek daarom goed hier een overzicht 
van samen te stellen. Aanleiding hiervoor was het boekje 'De molens op Goeree-Overflakkee', 
samengesteld door Jan Both en uitgegeven door de Molenstichting Goeree-Overflakkee te 
Middelharnis in 1998. Bij het lezen hiervan zag ik een aantal mij bekende Landheren en verge
lijking met mijn verzameling Landheer leidde tot de bijgaande opsomming. Een tweede aan
leiding voor dit overzicht van molenaars uit de familie Landheer was het feit, dat de laatste 
molenaar in 1999 kwam te overlijden. In het overzicht (zie pagina 672) zijn ook de mij beken
de molenaars buiten het dubbeleiland Goeree-Overflakkee opgenomen. In totaal blijkt het 
geslacht 25 molenaars te tellen. In veel gevallen ging het ambacht en het bezit van de molen 
over van vader op zoon, maar ook broers en schoonzoons namen het werk over. Soms werden 
andere molens aangekocht om meer zoons uit het gezin een molenaarsbestaan te geven. 

Huijg Landheer (III), geboren 1704, kan als stamvader van dit molenaarsgeslacht worden ge
zien. Hij had vijf zoons, die molenaar werden. Zijn jongste zoon Gerrit (IVe) had vier zoons, 
vijf kleinzoons en zes achterkleinzoons, die het ambacht uitoefenden, gevolgd door de twee 
laatste generaties. Ook drie dochters van dit geslacht bewoonden een molen door hun hu
welijk met een molenaar. Een nauw verwant beroep was dat van bakker. Gerrit Dirks Landheer 
(Va) was in Hellevoetsluis aanvankelijk korenmolenaar en later meester-broodbakker. In dat 
ambacht werd hij in die plaats opgevolgd door drie generaties Landheer: zijn zoon, twee 
kleinzoons en twee achterkleinzoons. Zijn kleinzoon Arie Marinus Landheer is mijn grootva
der. Omstreeks 1928 raakte Hellevoetsluis in verval en vertrok de laatste bakker Landheer om 
elders in loondienst te gaan werken. Van de dochters Landheer waren er drie, die een bakker 
huwden. 

Voor aanvullingen in de gegevens dank ik J.C. Both, streekarchivaris Goeree-Overflakkee, 
te Middelharnis en A.J. Stasse te Utrecht. Slechts een deel van de vele aanvullingen van Stasse 
zijn in het overzicht opgenomen. Een meer volledig genealogisch overzicht van de familie 
Landheer is te vinden in: A.E.M. Landheer-Roelants, 'Landheer (Hoekse Waard)', in: Neder
landse Genealogieën, deel 13, 's-Gravenhage 2005, pag. 179-338. Andere literatuur: 
• J. Both, De molens op Goeree-Overflakkee, Middelharnis 1998. 

• C.L. van den Heuvel en P.G. van den Heuvel-Vermaat, Een verdwenen stadsdeel: leven en werken 
in het westelijk deel van de Vesting Hellevoetsluis, 1825-1945, Hellevoetsluis 2005, pag. 188. 

• H.C. Geuze, 'Grensconflicten rond de molen van Hellevoetsluis', in: Brie/se Mare: mededelin
gen en historische bijdragen van de Vereniging Vrienden van het Trompmuseum 11 (2001), afl. 2, pag. 
13-18. 

• [tt.c. Geuze], ttellevoetsluis, "Tik van de Molen", 300 Jaar molengeschiedenis van Ifellevoetsluis, 

Hellevloetsluis 2001. 

• H.A. den Hartigh, In zoete mijmerij, Puttershoek 1995 (betreft Westmaas, Mijnsherenland en 
Greup). 

• Mevr. A.E.M. Landheer-Roelants, Familieboek Landheer, z.pl. 1981 (onder andere te Oud
Beijerland). 

• H. Ouweneel, Op Molenpad op de Zuid-Hollandse eilanden, Noordhoek 1999 (betreft Voorne
Putten, Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee). 

• Strijen en de Rabobank, Strijen 1999. 
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Molenaars Landheer 

I. HuygComeliszLandheer, ged. Oud-Beijerland 21-11-1635, landbouwer en korenmolenaar al
daar, schout van Mijnsheerenland (1670), wonende Nieuw-Beijerland (1663), Oud-Beijerland 
(1688), begr. Oud-Beijerland 6-10-1712, zn. van Cornelis Ariens Oudste Landheer, landbouwer, 
en Cuniertje Teunisdr Neuter, otr. Oud-Beijerland 4-3-1663 Annigje van der Kreek, ged. Oud
Beijerland 9-4-1645, begr. ald. 31-12-1698, dr. van Cornelis Huygen van der Kreek en Neeltge 
Teeuwen. 

Uit dit huwelijk acht kinderen, onder andere: 

1. Mattheus, volgt II. 

II. Mattheus Huyge Lantheer, ged. Oud-Beijerland 4-5-1676, woonde Oud-Beijerland (1703, 

1721), landbouwer ald., overl. Delfshaven 19-8-1721, tr. (1) Oud-Beijerland 4-3-1703 Ariaantje 
Ariens Groen, ged. Corendijk 18-11-1678, woonde Oud-Beijerland (1703), lidmaat Ned. Herv. 
Kerk Oud-Beijerland (1711), begr. Oud-Beijerland 27-4-1719; otr./tr. (2) Delfshaven 28-3/7-5-

1721 (aang. 30 maart, attestatie naar Delfshaven 16-4-1721) Anna Cornelisdr van der Bul'g. 
Ariaantje tr. (1) Oud-Beijerland 13-4-1697 Thonis Aryens Nieuwstraat, zn. van Arie Hendriksz 
en Aaltje Burrits Hasemoer. 
Anna tr. (1) Harmen Jans Valk; tr. (z) Willem Jans van Noorr. 

Uit het eerste huwelijk van Mattheus acht kinderen, uit het tweede geen. Uit het eerste onder 
andere: 

1. Huijg, volgt III. 

111. Huijg!Hugo Mattheusz Landheer, ged. Oud-Beijerland 13-1-1704, aangenomen lidmaat te 
Geervliet (4-4-1735), diaken (1741, 1742), korenmolenaar te Geervliet (1765 1

, 1781z), aang. over 1. 
Geervliet 22-1-1781 (impost 6 gld. betaald door zoon Gerrit), otr./tr. (1) Geervliet 5-4/4-5-1731 

(impost 3 gld.) Bastiaantje Hokke, ged. Geervliet 13-8-1713, aangenomen lidmaat ald. (28-9-

1730), aang. overl. ald 6-7-1745 (impost 3 gld.), dr. van Jacob Jansz Hokke, molenaar te Geer
vliet (tot 1726), en TeuntjeJans Vermaat; otr./tr. (2) Geervliet 19-11/12-12-1745 (impost beiden 3 

gld.) Wijntje Hokke, ged. Geervliet 16-8-1716, aang. overl. ald. 5-2-1749 (impost 3 gld.), dr. van 
Cornelis Jans Hokke en Geertje Cornelis Mostert; otr./tr. (3) Geervliet 15-10/8-11-1751 (impost 3 

gld.) Adriana de Man, ged. Woudrichem 25-12-1718, over 1. Westmaas 6-6-1801, dr. van Dirk de 
Man en Adriaantje van der Aar. 
In 1723 sloot Huijg een contract met]acob]anszHokke, korenmolenaar te Geervliet, om twee jaar als leer
ling bij hem te werken. In 1726 legde hij de eed af als molenaar. De molen in Geervliet werd door Huig 
gehuurd van Jacob Hokke, die in 1731 zijn schoonvader werd. In 1739 kocht Huig van hem de korenmo
len met het huis (op nummer 82) te Geervliet, waarvoor hij 2.000 gulden moest lenen.' Sedert 1729 was 
Huijg koper en verkoper van land. In de jaren 1737-1742 was hij ook pachter van de waag, de ijk en de 
visopslag in Geervliet. Huyg gaf zijn zoon Gerrit eerste optie op koop van de molen." 

Uit het eerste huwelijk zeven kinderen, uit het tweede twee kinderen en uit het derde zeven 
kinderen. 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Geervliet, onder andere: 

1. Jakobus Huyge, volgt IVa. 
2. Adrianus Huige, volgt IVb. 
3. Cornelis Huyge, volgt IVc. 
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Uit het derde huwelijk, onder andere: 

4. DirkHuige, volgt IVd. 
5. GerritHuyge, volgtIVe. 

!Va. Ja/wbus Huyge Landheer, ged. Geervliet 6-4-1732, korenmolenaar te Brielle, begr. Brielle 
25-8-1794, otr./ tr. (1) Oostvoorne/Brielle 3/24-10-1762 Maartje Adams van Toledo, ged. Roc
kanje 25-12-1745, overl. Brielle 11-2-1764, dr. van Adam Florisse van Toledo en Pleuntje Steijl; 
otr./ tr. (2) Brielle 24-3/7-4-1765 Martina (Martijntje) Herberts Verwey, ged. Brielle (als Maartje 
Verwei) 13-12-1737, wonende ald. (1765), over!. Brielle 20-12-1811, dr. van Herper Verwei en Ma
ria Simons. 
Maartje was getuige bij de doop van Hugo Cornelisz Landheer, Brielle 4 december 1763. 
Jakobus is in 1789 eigenaar van de korenmolen.' Zijn laatste afstammeling Landheer overleed in 1835. 

Uit het eerste huwelijk één kind en uit het tweede huwelijk vijf kinderen. 

Uit het tweede huwelijk, onder andere: 

1. Maart:fe]acobus Landheer, ged. Brielle 12-12-1770, begr. Rotterdam 27-7-1802, tr. Brielle 18-

3-1792 Gerrit Keyser, ged. Brielle 14-4-1771, molenaar op de molen 'De Rode Leeuw' te Rot
terdam, zn. van Jan Keyser en Anna van den Hoeff. 

Volgens admissie boek Rotterdam op 21 november 1797: beiden van Brielle, geb. aldaar, met kin
deren. 

IVb. Adrianus Huige Landheer, ged. Geervliet 21-3-1734, korenmolenaar te Delft op de molen 
de Papagaaij, later te Rotterdam op de Rooleeuwmolen, poorter te Rotterdam (28-3-1777), 

lid molenaarsgilde ald. (3-4-1777), wonende ald. Haringvliet (1763, 1777, 1780, 1790, 1797), 

Hooymarkt (1782), overl./begr. Rotterdam (Oosterkerk) 9/12-5-1797, otr./tr. (1) Delft/Rotter
dam (Ger.) 12/27-11-1763 Neeltje Dirhsz Buurman, ged. Alphen ad Rijn 22-4-1742, jd. van Ouds
hoorn en wonende Rotterdam, Haringvliet (1763), overl. Delft 26-9-1771, dr. van Dirk Willems 
Buurman en Maartje Dirks van Veen; otr./ tr. (2) Maassluis en Delft/Maassluis 9 en 10/24-11-

1771 Maria Brasser, ged. Maassluis 5-11-1734, overl. Rotterdam 27-7-1781, dr. van Jan Brasser 
en Marijtje Leenderts Dijkshoorn; otr./ tr. (3) Rotterdam (Ger.) 13/ 27-10-1782 Sibilla Geertruyda 
Bromberg, ged. Rotterdam 12-8-1736, wonende Botersloot Rotterdam (1782), overl. ald. 23-8-

1788, dr. van Gerrit Bromberg en Elisabeth Stevens; otr. /tr. (4) Rotterdam (Ger.) 5/19-9-1790 

Maria Leeuwensteyn, ged. Rotterdam 4-2-1744, wonende Rotterdam Heerestraat, overl. Rot
terdam 18-5-1834, dr. van Jurgen David Leeuwensteyn en Cornelia Beekers. 
Maria Brasser tr. (1) Maassluis 25-2-1759 Bartholomeus Bellaart. 
Maria Leeuwesteyn tr. (2) Rotterdam 13-5-1798 Hendrik van Kempen, wedn. van Maria Meeuwig. 

Uit het eerste huwelijk van Adrianus en Neeltje drie kinderen, uit zijn tweede huwelijk met 
Maria vier kinderen, o.a.: 

1. JanAdrianusz Landheer, geb./ged. Rotterdam 12/15-5-1780 (get. Leendert Brasser), koekbak
ker (1822), meester-broodbakker, weger stadswaag (1827), overl. Rotterdam 20-12-1856, 

otr./ tr. Cool 1/16-2-1806 Aryana Wels, geb./ged. Rotterdam 27-12-1782/5-1-1783, overl. ald. 
21-1-1847, dr. van Adrianus Wels, beambte belastingen en accijnzen te 's-Hertogenbosch, 
en Elizabeth de Bruijn. 

Uit dit huwelijk 14 kinderen. 

Gens Nostra 62 (2007) 



IVc. Cornelis Huyge Landheer, ged. Geervliet 19-2-1741, korenmolenaar, wonende Brielle (o.a. 
17664•5), aang. over 1. Hellevoetsluis 6-4-1785, otr. /tr. Brielle 14/28-11-1762 Jannetje Kooiman, 
ged. Brielle 8-11-1733, wonende Brielle 1762, aang. over 1. Hellevoetsluis 18-4-1783, dr. van Cor
nelis Kooiman en Dina van der Waal. 
Cornelis en Jannetje in 1768 met attestatie van Brielle te Hellevoetsluis; akte van indemniteit 2 april 
1768. Hij kocht in juli 1766 een korenmolen binnen Hellevoetsluis. Wegens de bouw van een dokhaven, 
moest deze molen gesloopt worden. Cornelis legde op 1 augustus 1799 de eerste steen voor een nieuwe 
korenmolen. Hij was er molenaar (tot 1783), toen hij alles overdroeg aan zijn jongere broer Dirk. 

Uit dit huwelijk vijf kinderen, onder andere: 

1. Bastiaantje Landheer, ged. Hellevoetsluis 19-12-1773, overl. ald. 8-4-1821, otr. /tr. Hellevoet
sluis/Brielle 17-5/10-6-1801Jan van Pelt, geb. Hellevoetsluis 10-8-1777, meester-broodbak
ker, overl. ald. 5-11-1833, zn. van Jan van Pelt en Maartje van Haften. 

Uit dit huwelijk vier kinderen. 

IVd. Dirk Huige Landheer, ged. Geervliet 19-5-1754, akte van indemniteit (16-12-1783) door 
burgemeester en regeerders van Geervliet naar Hellevoetsluis of elders, wonende Rotterdam, 
Bolwerk aan 't Nieuwe Hoofd (1783), molenaar te Hellevoetsluis (1783-1826)6

, aangenomen 
lidmaat (14-4-1786), ouderling (1797-1810), overl. Hellevoetsluis 26-11-1826, otr./tr. (1) Rotter
dam (ger.) 6/20-7-1783 Jannetje van Onselen, ged. Rotterdam 7-1-1759, wonende Rotterdam, 
Bolwerk aan 't Nieuwe Hoofd, aang. begr. Hellevoetsluis 5-11-1782 (impost 3 gld.), dr. van 
Leendert van Onselen en Maartje van Graas; tr. (2) Hellevoetsluis (voor schout en schepenen) 
1-12-1793 Anna Smits, ged. Hellevoetsluis 24-1-1768, over 1. ald. 10-6-1834, dr. van Willem Smits 
en Maartje van Haaften. 

Uit het eerste huwelijk vier kinderen. 

Uit het tweede huwelijk zeven kinderen, onder andere: 

1. Gerret, volgt Va. 

IVe. Gerrit Huyge Landheer, ged. Geervliet 23-6-1759, deed aangifte overlijden vader in 1781 

en van zuster Dina in 1783, aangenomen lidmaat Geervliet (24-4-1782); diaken (o.a. 1792), 

korenmolenaar te Geervliet (o.a. 1788), Greup (o.a. 1802, 1817) en Klaaswaal (o.a. 1808), overl. 
Strijen 28-2-1832, tr. Geervliet 22-5-1789 (impost 20-5 15 gld.) TrijntjeLangstraat, ged. Zuid
Beijerland 17-8-1760, overl. Westmaas 3-8-1806, dr. van Jacobus Isacks Langstraat en Annigje 
Japhets Zwaneveld. 
Gerrit pachtte 1793-1794 de visserij te Geervliet van de korenmolen tot de land poort en verkocht in 1797 
aan Jan Overga uw te Zuidland de stenen korenmolen met huis en erf aan het einde van de Molenstraat 
te Geervliet voor respectievelijk 5.500 en 3.000 gulden.7·8 Op de molen rustte een windgeldbelasting 
van acht gulden per jaar.7 

Uit dit huwelijk zeven kinderen, onder andere: 

1. Hugo, volgt Vb. 
2 . Jacobus Langstraat, volgt Vc. 
3. Dirk, volgtVd. 
4 . Bernardus Gerrits Landheer, geb. Greup (gem. Westmaas) 17-2-1805, korenmolenaar te Ber

gambacht, overl. Bergambacht 18-2-1887, tr. (1) Ooltgensplaat 15-7-1837 Willemina Tiggel
man, geb. Ooltgensplaat 2-1-1818, overl. Bergambacht 2-11-1848, dr. van Bastiaan Tiggel
man en Annetje Gouman; tr. (2) Bergambacht 8-2-1850 Johanna Petronella Heijnis, geb./ 
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ged. Schoonhoven 2/10-1-1808, overl. Bergambacht 28-1-1883, dr. van Cornelis Heijnis en 

Pieternella Maria Vos. 
Johanna tr. (1) Bergambacht 25-3-1831 Frans van der Straaten, 211. van Cornelis van der Straaten 

en Gijsje Kuipers. 
Uit het eerste huwelijk van Bernardus zes kinderen, uit het tweede huwelijk geen. 

Va. Gerret Dirks Landheer, geb./ged. Hellevoetsluis 4/8-5-1796, evenals zijn vader, molenaar 

op de korenmolen 'De Hoop' te Hellevoetsluis ( o.a. 1821, 1831, 1840, 18419), eigenaar met Hugo 

Vermaes van deze molen (sedert 1826), meester-broodbakker (1854), overl. ald. 29-5-1868, tr. 

Hellevoetsluis 30-5-1821 Christina Vermaes, geb./ged. Hellevoetsluis 19/24-4-1796, overl. ald. 

28-4-1854, dr. van Arie Vermaes en Maria Vink. 
In tegenstelling tot de veel vermelde naam Gerrit, komt zijn voornaam Gerret voor in de akten van 
doop, huwelijk en overlijden. In secundaire bronnen heet hij Gerrit Landheer.9 

Uit dit huwelijk vier kinderen, onder andere: 

1. Arie, volgt Vla. 

2. Anna Landheer, geb. Hellevoetsluis 10-6-1833, overl. ald. 7-2-1919, tr. Hellevoetsluis 9-10-
1867 Jasper Vermaes, geb. Hellevoetsluis 13-3-1841, broodbakker, overl. ald. 29-3-1931, zn. 

van Jacob Vermaes en Neeltje Struit. 
Uit dit huwelijk drie kinderen. 

Vb. Hugo Gerrits Landheer, ged. Geervliet 16-5-1790 (get. Adriana de Man), korenmolenaar te 

Middelharnis en te Ooltgensplaat, overl. Ooltgensplaat 9-1-1831, tr. Middelharnis 12-6-1817 
Maatje Slis, geb. Middelharnis 26-7-1798, over 1. Ooltgensplaat 15-10-1877, dr. van Iman Slis en 

Adriaantje Cornelisdr Eduwaart. 
Maatje tr. (2) Ooltgensplaat 30-8-1833 Doe van Pernis. 

Op 13 juni 1812 kocht Hugo de korenmolen op de Westdijk te Middelharnis van Aldert van der Mark, 
oud-molenaar, ten overstaan van notaris L. Kolff te Middelharnis. Van de koopprijs van 20.400 gulden 
werd tweederde deel of 13.600 gulden als hypotheek verleend. Erfpacht 200 gulden per jaar. Huur
waarde molen 840 gulden per jaar. Op 22 oktober 1817 ruilde Hugo voor notaris Kolff zijn molen met 
Arij Overwater, schout en secretaris te Strijensas, voor een molen met huis en tuin te Ooltgensplaat aan 
de Molendijk aldaar. Huurwaarde geschat op 670 gulden per jaar. Arij betaalde de schuld aan van der 
Mark en Hugo betaalde Arij 10.000 gulden in termijnen. 

Molenaars waren achtereenvolgens: Hugo (Vc), zijn zoon Gerrit Cornelis (Vb-1), zijn broer Hugo 
(VIb), zijn zoon Hubregt Christiaan Gerard (Vllc), zijn zoon Hugo Hendrik (Vllc-1), die samenwerkte 
met zijn zoon Christiaan Hendrik (Vllc-1a). 

Uit dit huwelijk acht kinderen, onder andere: 

1. Gerrit Cornelis Landheer, geb. Ooltgensplaat 23-9-1823, korenmolenaar, overl. ald. 30-1-1917, 
tr. Oude-Tonge 3-5-1850 NeeltjeMijs, geb. Den Bommel 3-6-18z8, dr. van Johannes Mijs en 

Dina Zuydijk. 
Uit dit hu v.,clijlc z e ven lcinde re n , geen lclcinlcinde re n. 

2. Hugo, volgt VIb. 

Vc. Jacobus Langstraat Landheer Gerritszoon, geb./ged. Klaaswaal/Westmaas 17/21-9-1797, ko
renmolenaar te Strijen ( o.a. 1821-1847), molenaar op de in zijn opdracht in 1826 gebouwde ko
renmolen 'De Vrede' te Strijen, over 1. Strijen 21-2-1847, tr. (1) Strijen 16-8-1819 Lijntje Schelling, 
geb. Strijen 2-8-1800, over 1. ald.19-4-1827 (16 dagen na de geboorte van haar zevende kind), dr. 
van Cornelis Schelling en Lijntje Kranenburg; tr. (2) Strijen 29-10-1830 Rijka Overwater, geb. 

Strijensas 10-3-1795, over!. Strijen 5-4-1877, dr. van Teunis Overwater en Rijka Rotting. 
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Rijka tr. (1) Strijensas 21-5-1824Jan Kranenburg, geb. Strijen 30-5-1796, over 1. ald. 1-11-1826, zn. 
van Bastiaan Kranenburg en Geertruy Kwartel. 
Uit het eerste huwelijk zeven kinderen, uit het tweede huwelijk vier kinderen. 

Uit het eerste huwelijk, onder andere: 

1. Gerrit Landheer, geb. Strijen 29-8-1823, molenaar te Strijen, over 1. Strijen 4-3-1852. 
2. TrijntjeAdriaantje Landheer, geb. Strijen 2-4-1827, over 1. ald. 24-10-1883, tr. Strijen 17-8-1849 

Jacobus Dam, geb. Heerjansdam 5-5-1820, molenaar op de molen van zijn schoonvader 
(sedert 1852), over 1. Strijen 18-1-1876, zn. van Jan Dam, molenaar te Heerjansdam, en Adri
aantje Christiaans Vlas blom. 

Vd. Dirk Gerrits Landheer, geb. Greup (gem. Westmaas) 30-5-1803, korenmolenaar te Oude 
Tonge, over 1. Zierikzee 1-1-1890, tr. Nieuwe Tonge 24-12-1836 Lijntje Zoon, geb. Nieuwe Tonge 
18-11-1809, overl. Zierikzee 8-12-1889, dr. van Abraham Zoon, molenaar te Nieuwe Tonge, en 
Tannetje Hartman. 

Uit dit huwelijk acht kinderen, onder andere: 

1. Tannetje Adriaant:_je Landheer, geb. Oude Tonge 19-10-1839, overl. Schoonhoven 11-3-1912, 
tr. Oude Tonge 26-4-1871 Adriaan van den Berge, geb. Bruinisse 6-5-1845, broodbakker te 
Zierikzee (tot 1891) en molenaar te Oude Tonge (1891-1898), over 1. Ouddorp 12-4-1901, zn. 
van Joost van den Berge en Susanna okkerse. 

Het echtpaar vertrekt 3 mei 1871 naar Zierikzee. 

2. Abraham Landheer, geb. Oude Tonge 20-4-1842, knecht en later molenaar op de molen van 
Nieuwe Tonge, waar zijn grootvader Abraham Zoon en zwager Jacob Zoon eerder mole
naar waren, vertrekt 22-10-1869 naar Nieuwe Tonge, over 1. Nieuwe Tonge 4-12-1883. 

3. DirkAbraham, volgtVIc. 

Vla. ArieGerretszLandheer,geb. Hellevoetsluis 23-10-1831, broodbakker(1859, 1863), broodbak
kersknecht (1867), over 1. Nieuw-Helvoet 12-4-1898, tr. Hellevoetsluis 4-5-1859AntjevanHarten, 
geb. Hellevoetsluis 18-10-1837, over 1. ald.19-12-1900, dr. van Frederik van Harten en Antje Bijl. 

Uit dit huwelijk 13 kinderen, onder andere: 

1. Gerrit Landheer, geb. Hellevoetsluis 13-2-1860, bakker, over 1. ald. 2-4-1891 ( ongehuwd, hij 
leed aan vallende ziekte en overleed aan een toeval). 

2. Arie Marinus, volgt VIIa. 
3. Dirk, volgtVIIb. 

Vlb. Hugo Hugoosz Landheer, geb. Ooltgensplaat 5-7-1831, korenmolenaar, overl. ald. 19-12-
1908, tr. Ooltgensplaat 4-11-1859 Cornelia Bom, geb. Ooltgensplaat 17-9-1838, overl. ald. 22-6-
1910, dr. van Leendert Willem Blom e n Ad riaantje van Brugge. 

Uit dit huwelijk 14 kinderen, onder andere: 

1. Hugo Landheer, geb. Ooltgensplaat 27-7-1867, molenaar, over 1. ald. 13-11-1924 ( ongehuwd). 
2. Willem Cornelis Landheer, geb. Ooltgensplaat 29-11-1872, molenaar te Sommelsdijk, overl. 

Leidschendam 4-4-1952, tr. Sommelsdijk 23-2-1900]0/ianna Vroeg in de Wey, geb. Dirks
land 18-3-1876, overl. Rotterdam 14-10-1961, dr. van Arie Vroeg in de Weij en Hester Sol
daat. 

Uit dit huwelijk vier kinderen. 
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3. Gerrit Cornelis Landheer, geb. Ooltgensplaat 1-4-1874, molenaar te Dirksland, overl. Oolt
gensplaat 25-10-1948, tr. Ooltgensplaat 30-5-1903 Martina Oosters, geb. Ooltgensplaat 
4-11-1881, overl. Oostflakkee 2-1-1969, dr. van Adriaan Oosters en Maria Beijer. 

Uit dit huwelijk een zoon. 
4. Trijntje Adriana Landheer, geb. Ooltgensplaat 20-4-1875, overl. Dirksland 26-6-1929, tr. 

Sommelsdijk 4-5-1899 Aren Vroeg in de Weij, geb. Dirksland 3-11-1867, molenaar te Dirks
land, over 1. Schiedam 19-9-1932, zn. van Arie Vroeg in de Weij en Hester Soldaat. 

5. HubregtChristiaan Gerard, volgt Vllc. 

Vlc. Dirk Abraham Landheer, geb. Oude Tonge 17-11-1846, molenaar te Stad aan het Haring
vliet, overl. Mijnsheerenland 27-4-1929, tr. Oude Tonge 6-10-1880 Wilhelmina Zuydijk, geb. 
Den Bommel 4-12-1849, over 1. Mijnsheerenland 21-11-1936, dr. van Bestman Zuydijk en Arend
je van Weel. 

Uit dit huwelijk zes kinderen, onder andere: 

1. Dirk Abraham Landheer, geb. Stad aan het Haringvliet 13-9-1888, molenaar te Nieuwe
Tonge en te Mijnsheerenland, overl. Rotterdam 12-4-1967, tr. Stad aan het Haringvliet 
9-6-19z2 Cornelia Smits, geb. Stad aan het Haringvliet 24-12-1891, over 1. Goes 17-11-1970, 
dr. van Gerrit Smits en Marina de Wachter. 

Dirk kocht de molen 'De Goede Hoop' in Mijnsheerenland voor eigen gebruik in 1922 en ver
kocht deze in 1956 aan landbouwer Pieter Oosthoek. 

Uit dit huwelijk twee dochters. 
2. Aren Jan Landheer, geb. Stad aan het Haringvliet 26-10-1892, molenaar te Stad aan het Ht 

ringvliet en te Vlaardingen, later conciërge turnzaal, overl. Naaldwijk 20-3-1976, tr. Stad 
aan het Haringvliet 23-5-1923 Jannetje Cornelia Goumare, geb. Stad aan het Haringvliet 
26-5-1897, over 1. De Lier 14-2-1991, dr. van Cornelis Jacobus Goumare en Dina Braber. 

Uit dit huwelijk een zoon. 

Vila. Arie Marinus Landheer, geb. Hellevoetsluis 12-3-1865, brood- en banketbakker, overl. 
Hellevoetsluis 18-1-1922, tr. Hellevoetsluis 29-10-1890 Adriana Cornelia van den Muijzenberg, 
geb. Hellevoetsluis 1-10-1867, overl. Rotterdam 14-2-1953, dr. van Cornelis van den Muijzen
berg, kopergieter Rijkswerf te Hellevoetsluis, en Geertrui van der Made. 
Woonden Hellevoetsluis, Oostkade D-21a. 

Uit dit huwelijk 12 kinderen, onder andere: 

1. Arie Landheer, geb. Zegwaart 8-6-1895, brood- en banketbakker, later bakker in loondienst 
te 's-Gravenhage en beambte Postgirodienst aldaar, overl. 's-Gravenhage 4-9-1966, tr. 
Rhoon 7-8-1923 AdriaantjeMessemaker, geb. Rhoon 15-1-1896, over 1. 's-Gravenhage 27-12-
1992, dr. van Wijnand Messemaker en Krijntje Barendrecht. 

Arie werkte eerst als knecht bij bakkerij De Lange in Rotterdam, daarna(vóór1920) bij zijn vader 
in de bakkerij. Na hc:t overlijden va n zijn vader in 192.z na1n hij diens werk over. 

Uit dit huwelijk drie kinderen, waarvan twee dochters later trouwen. 

Vllb. Dirk Landheer, geb. Hellevoetsluis 18-6-1868, brood- en banketbakker, overl. ald. 18-4-
1920, tr. Rotterdam 17-5-1893JacobaPietertje Comijs, geb. Hellevoetsluis 17-9-1870, overl. Rot
terdam 13-1-1950, dr. van Joris Comijs en Adriana Gardenier. 

Uit dit huwelijk acht kinderen, onder andere: 
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1. Arie Landheer, geb. Hellevoetsluis 26-11-1897, broodbakker, over 1. Utrecht 24-2-1964, tr. (1) 

Stiens (gem. Leeuwarderadeel) 17-5-1922 Boudewina Kok, geb. Stiens 5-9-1896, overl. Ou
denrijn 24-8-1951, dr. van Dirk Kok en Hebrina Kornelia Meijer; tr. (2) Utrecht 20-11-1952 

Johanna Cornelia Grobecker, geb. Velsen 14-12-1918, dr. van Franz Joseph Grobecker en 
Cornelia Kuit. 

Uit het eerste huwelijk geen kinderen, uit het tweede huwelijk een dochter. 
2. Gerrit Frederik Landheer, geb. Hellevoetsluis 10-12-1903, bakker en later hofmeester op 

passagiersschepen van de Rotterdamsche Lloyd, hotelhouder Makassar, overl. Naarden 
18-1-1975, tr. Nieuw-Helvoet 12-4-1933 Maria Christina Elisabeth Groeneveld, geb. Nieuw
Helvoet 6-7-1911, over 1. Naarden 18-8-2006, dr. van Floris Johannes Groeneveld en Maria 
Schadee. 

Uit dit huwelijk een zoon en een dochter. 

Vllc. HubregtChristiaan Gerard Landheer, geb. Ooltgensplaat 20-6-1882, korenmolenaar, overl. 
ald. 21-7-1964, tr. Ooltgensplaat 16-6-1908 Elsje Pieternella van Nimwegen, geb. Ooltgensplaat 
13-4-1886, overl. ald. 11-4-1983, dr. van Hendrik van Nimwegen, schipper, en Cornelia van 
Kempen. 
Hugo Hendrik Landheer en zijn zoon Christiaan Hendrik waren de laatste molenaars in het geslacht 
Landheer. 

Uit dit huwelijk drie zoons, onder andere: 

1. Hugo Hendrik Landheer, geb. Ooltgensplaat 5-5-1909, korenmolenaar, woonde bij de molen 
van Ooltgensplaat, overl. ald. 1-3-1999, tr. Ooltgensplaat 7-6-1934 Adriana Hendrika de 
Ruiter, geb. Ooltgensplaat 16-1-1911, dr. van Hendrik Cornelis de Ruiter en Adriaantje 
Wagner. 

Uit dit huwelijk: 
a. Christiaan Hendrik Landheer, geb. Ooltgensplaat 28-11-1935, korenmolenaar, over!. ald. 14-2-1996 

(ongehuwd). 

Bijlage. Molen met een Landheer 

Dirksland- Stellingmolen "De Eendracht'' 
Bouwjaar 1846. Eigenaars - onder andere: W.J. van Waasbergen, G. Landheer en M. Dijkman. 
Eigendom van de gemeente Dirksland sedert 1975 en van de Molenstichting sedert 1988. 

Thans in gebruik bij een vrijwillig molenaar. 
Voor de restauratie van 1980-1982 stelde Hugo H. Landheer uit Ooltgensplaat inventaris en on
derdelen ter beschikking van zijn niet meer in gebruik zijnde molen. 

Hellevoetsluis - stellingmolen "De Hoop" 
In de vesting Hellevoetsluis stond op het noordwestelijke bastion (no. 4) in 1697 een houten 
standerdmolen, die dienst deed als stadskorenmolen. Toen men besloot op die plaats een dok 
te graven, moest deze molen wijken. 

Ter vervanging werd in 1801 door Dirk Landheer (1754-1826, IVd) een stenen stellingmolen 
gebouwd. Deze korenmolen kreeg in 1963 een grote restauratie, die eind 1967 gereed was. 
De molen was tot 1975 in gebruik bij molenaar !zaak van der Wilt. In 1993 vond een nieuwe 
restauratie plaats. De molen is sedert 1960 eigendom van de gemeente en wordt beheerd door 
de inwonende vrijwillig molenaar Jan Hage. In 1995 werd op de tweede zolder een bezoekers
centrum geopend. 
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Cornelis Huyge Landheer (1741-1785, IVc) 
kocht in juli 1766 de korenmolen binnen Hel
levoetsluis. Korenmolenaar aldaar tot zijn 
overlijden in 1785. Hij werd opgevolgd door 
zijn jongere broer. Dirk Ruige Landheer (1754-
1826, IVd) kwam eind 1783 van Rotterdam 
naar Hellevoetsluis en was hier molenaar tot 
zijn overlijden in 1826. Zijn zoon Gerret Dirks 
Landheer, (1796-1868, Va) was korenmolenaar 
tot na 1831 en was in 1854 meester-broodbak
ker. Hij werd als molenaar opgevolgd door 
Hugo Vermaes. 

Stellingmolen "De Hoop" te Hellevoetsluis 

Middelharnis - stellingmolen "De Hoop" 
Bouwjaar 1718. Hugo Landheer (1790-1831, Vb) uit Geervliet kocht in 1812 de molen op de 
Westdijk te Middelharnis van Aldert van der Mark, oud-molenaar. In 1817 ruilde hij de 
molen voor die van Ooltgensplaat, eigendom van Arij Overwater, schout en secretaris van 
Strijensas. 

Diens zoon Jacob Overwater (1789-1862) was aanvankelijk molenaar in Mijnsheerenland, 
van 1809 tot 1817 in Ooltgensplaat en sedert 1817 in Middelharnis. Hij was daar in 1844 
lid van de gemeenteraad. Als molenaar werd hij opgevolgd door zijn zoon Arij Jacob 
Overwater (1826-1868), die ongehuwd overleed. De molen van Middelharnis werd in 1898 
gesloopt. 

Mijnsheerenland 
Rond 1750 werd de houten molen vervangen door een rond stenen molen, een grondzeiler, 
genaamd "De Goede Hoop". In 1906 verkocht Gerrit de Reus de molen aan Marinus van der 
Linde uit Goudswaard. In 1913 kwam de molen aan Willem Poulus Kramer en in 1920 aan 
Adriaan Izaak Boogaart. 

DirkAbrahamLandheer(1888-1967, VIc-1) kocht de molen 'De Goede Hoop' voor eigen gebruik 
in 1922 en verkocht deze in 1956 aan landbouwer Pieter Oosthoek Ariezn. (1904-1983), die hier 
de laatste molenaar was. 
Sinds 1958 is de molen eigendom van de gemeente Binnenmaas. 

Nieuwe Tonge - Grondmolen "d'Oranjeboom" 
Gesticht in 1768 door Arent Zoon. Als eigenaar en molenaar opgevolgd door Abraham Zoon, 
zijn zoon Jacob Zoon, diens neef Abraham Landheer (1842-1883, Vd-2), Jannis Abraham Brevet, 
en anderen. In bedrijf tot 1960. In 1965 aangekocht door de gemeente Nieuwe Tonge, die in 
1966 opging in de gemeente Middelharnis. In 1988 overgedragen aan de Molenstichting Goe
ree-Overflakkee. De molen is thans nog tot malen gereed en wordt beheerd door een vrijwillig 
molenaar. 
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Molen te Ooltgensplaat (prentbriefkaart 1923). 
Op de foto vermoedelijk, onder meer 

Hubregt Landheer (1882-1964) en zijn zoons 

Ooltgensplaat- Stellingmolen aan de Mo
lendijk, 'de molen van Landheer' of'de molen 
van Landje'. 
Bouwjaar 1729. Als korenmolen in gebruik 
tot 1930. Daarna werd het graan machinaal 
gemalen. Eind 1944 door granaten bescha
digd en buiten gebruik. In 1947 werden de 
wieken verwijderd en eind jaren zestig de 
kap. Het gaandewerk stelde Hugo H. Landheer 
in 1977 beschikbaar voor restauratie van 'De 
Eendracht' te Dirksland. 

In 1809 kocht Arij Overwater, schout en se
cretaris van Strijensas, de Plaatse molen van 
Gerard Aarnout Baron Taats van Ameron
gen, bestemd voor zijn 20-jarige zoon Jacob 
Overwater, die daar molenaar was van 1809 
tot 1817. In dat jaar ruilde Arij Overwater de 
Plaatse molen tegen die van Middelharnis 
van Hugo Landheer. 

Hugo Landheer (1790-1831, Vb) was molenaar 
in Ooltgensplaat sedert 1817. Hij werd opge

volgd door zijn zoons Gerrit Cornelis (1823-1917, Vb-1) en Hugo (1831-1908, Vb-2). Deze Hugo 
werd gevolgd door zijn zoons Hugo (1867-1924, VIb-1) en Hubregt Christiaan Gerard (1882-
1964, VIIc). Deze laatste is de vader van Hugo Hendrik (1909-1999, VIIc-1) en grootvader van 
Christiaan Hendrik (1935-1996, VIIc-1a). Hiermee sluit de reeks van zeven Landheren, die 
molenaar waren in Ooltgensplaat. 

Het contract van ruiling van 1817 was nog in bezit van Hugo Hendrik in 1990. 

Oude Tonge - Grondmolen "De Koi-enbloem" 
Bouwjaar 1748. Eigenaar midden 19dc eeuw DirkLandheer(1803-1890, Vd). In 1889 verkocht aan 
Pieter van Schelven. Laatste restauratie 1988-1990. Sedert 1988 in bezit van de Molenstichting 
Goeree-Overflakkee. De molen wordt beheerd door een vrijwillig molenaar. 

Sommelsdijlt- Stellingmolen "De Korenbloem" 
Bouwjaar 1705. Eigenaar-molenaars sedert 1881 L. Vink - W. Landheer - J.C. Meijer, enz. In 
1912 liet molenaar Willem Landheer(1872-1952, VIb-2) een 25 pk motor in een bijgebouw plaat
sen. Eigendom van de gemeente Middelharnis sedert 1973 en van de Molenstichting Goeree
Overflakkee sedert 1988. De molen is thans nog tot malen gereed en wordt beheerd door een 
vrijwillig molenaar. 

Stad aan 't Haringvliet- Grondmolen "De Korenaer'' 
Bouwjaar 1746. In oktober 1880 gekocht door Dirk Abraham Landheer (1846-1929, VIc) van de 
familie Nijpjes. Opgevolgd door zijn zoon Aren Jan Landheer (1892-1976, VIc-2). In 1965 aange
kocht door de Gemeente Stad aan het Haringvliet. In 1988 overgedragen aan de Molenstich
ting Goeree-Overflakkee. De molen wordt thans nog in werking gezet door een vrijwillig 
molenaar. 
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Strijen - Stellingmolen "De Vrede" 
Gesticht in 1828 door Jacobus Langstraat Landheer (1797-1847, Vc), oud 31 jaar, zoon van Gerrit 
Landheer (1759-1832, IVe), korenmolenaar te Geervliet, Westmaas, Klaaswaal en Greup. Om 
concurrentie tegen te gaan kocht Jacobus in 1833 van Willem Vliegenthart de eeuwenoude 
windkorenmolen aan de Keizersdijk bij de grens van Strijen en Cillaarshoek. In 1929 werd 
de korenmolen 'De Vrede' verkocht aan Jan Dirk Rosmolen en daarna alleen als opslagplaats 
gebruikt. Vóór 1933 werden de wieken verwijderd. Op 25 maart 1945 werd het restant door de 
Duitsers vernietigd. 

Overzicht van molenaars en bakkers Landheer 
Volgnummer en naam 
I Huych (1635-1712) 

II Mattheus (1676-1721) 
1 III Huyg(1704-1781) 

1 IVa Jakobus (1732-1794) 
2 IVb Adrianus (1734-1797) 

1 Jan (1780-1856) 
3 IVc Cornelis (1741-1785) 
4 IVd Dirk(1754-1826) 

1 Va Gerret(1796-1868) 

1 Vla Arie (1831-1898) 
1 Gerrit(1860-1891) 
2 VIIa Arie Marinus (1865-1922) 

1 Arie (1895-1966) 
3 VIIb Dirk(1868-1920) 

1 Arie(1897-1964) 
2 Gerrit Frederik (1903-1975) 

5 IVe Gerrit (1759-1832) 

1 Vb Hugo (1790-1831) 

1 Gerrit Cornelis (1823-1917) 
2 VIb Hugo (1831-1908) 

1 Hugo (1867-1924) 
2 Willem Cornelis (1872-1952) 
3 Gerrit Cornelis (1874-1948) 

van tot 

tot 1777: 
1777-1797: 

1766-1783: 
1783-1826: 
1821-na 1842: 
1868: 
o.a.1868: 
tot 1891: 
tot 1922: 

tot 1920: 

1788-1797: 
1802-1817: 
1812-1817: 
na 1817: 

o.a.1912: 

5 VIIc Hubregt Christiaan Gerard (1882-1964) 
1 Hugo Hendrik (1909-1999) 

1 Christiaan ( 1935-1996) 
2 Vc Jacobus Langstraat (1797-1847) 

1 Gerrit (1823-1852) 
3 Vd Dirk(1803-1890) 

2 Abraham (1842-1883) 
3 VIc Dirk Abraham ( 1846-1929) 

1 Dirk Abraham (1888-1967) 

2 Aren Jan (1892-1976) 
4 Bernardus (1805-1887) 

Toelichting op het overzicht 

1821-1847: 
o.a. 1847: 
ca 1850-1889: 
ca 1865: 
ca 1880-1900: 

molenaar te/bakker te 
Oud-Beijerland 

Geervliet! 
Brielle 
Delft "De Pagagaaij" en 
Rotterdam' De Roode Leeuw" 
Rotterdam 
Hellevoetsluis "De Hoop" 
Hellevoetsluis "De Hoop" 
Hellevoetsluis "De Hoop" en 
Hellevoetsluis 
Hellevoetsluis 
Hellevoetsluis 
Hellevoetsluis 
Hellevoetsluis, Den Haag 
Hellevoetsluis 
Hellevoetsluis 
Hellevoetsluis 
Geervliet II en 
Greup en o.a. 1808: Klaaswaal 
Middelharnis 
Ooltgensplaat I 
Ooltgensplaat II 
Ooltgensplaat III 
Ooltgensplaat IV 
Sommelsdijk 
Dirksland "De Eendracht" 
OoltgensplaatV 
Ooltgensplaat VI 
Ooltgensplaat VII 
Strijen "De Vrede" - I 
Strijen "De Vrede" - II 
Oude Tonge 
Nieuwe Tonge I 
Stad a.h. Haringvliet I 
Nieuwe Tonge II en 
Mijnsheerenland 
Stad a.h. Haringvliet II en Vlaardingen 
Bergambacht 

Elk gezinshoofd heeft een eigen regel en een (Romeins) nummer (conform het gehanteerde nummer 
in de genealogie Landheer). Onder het Romeinse nummer van een gezinshoofd zijn met een eigen 
volgnummer de zonen te vinden. Tussen haakjes volgen het geboorte- en overlijdens jaar en daarna de 
jaren waarin het gezinshoofd als molenaar/bakker actief was (voor zover bekend) en de locatie waar. 
De plaats waar de bakkers werkzaam waren, is cursief aangegeven. Van deze familie Landheer waren 
er 25 molenaar en 8 bakker. Van de dochters Landheer huwden er drie een molenaar en drie een bak
ker. 
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Noten 
1. Streekarchief Voorne-Putten en Rozen bug, Stad Geervliet, toegangsnummer 032, regesten trans

portregister 1072, 29-12-1739: Huijg Landheer bekent een schuld van f 2.000 aan Jacob Frederik 
Roosendael te Rotterdam, verzekerd op de molen etc. en 2 G 273 Rop 188; 4 G 30 Rop 208; 2 G 39 R 
op 214en4G 110Rop 248. Voldaan in 1765. 

Idem, regesten transportregister 1183, 6-1-1756: Huijg Landheer, korenmolenaar tot Geervliet, 
verbindt zijn molen voor f 500 om te betalen eventuele boetes waarin hij zou kunnen vervallen. 

Idem, regesten transportregister 1333, 7-5-1782: Ariaantje de Man, wed. van Huijg Landheer, ver
bindt haar korenmolen tot een bedrag van f 500 aan eventuele boetes. 

2. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Notarieel Archief, toegangsnummer 110, inv.nr.1147, 
schuldbrief, 16-12-1765: Hugo Landheer wonend te Geervliet bekent aan Maria Simons, weduwe van 
Harpert Verwei te Brielle een schuld van f 1.000, verzekerd op zijn huis en korenmolen en acht 
gemeten weiland onder Geervliet. Borg is Jacob Landheer, korenmolenaar te Brielle (notaris Adria
nus Hubertus Honigh). 

Idem, inv.nr. 3848, testament, 13-1-1781: Testament van Huig Landheer, korenmolenaar, en Ari
aantje de Man, echtelieden te Geervliet. Zij zijn niet boven f 8.000 gegoed. Zij herroepen hun tes
tament d.d. 24-11-1751 gemaakt t.o.v. notaris Pieter de Graaf te Brielle. De man heeft voorkinderen 
uit huwelijk met Bastiaantje Hokke, te weten Jacobus Landheer, Adrianus Landheer en Kornelis 
Landheer. Uit het huwelijk van wijlen zijn voordochter Teuntje Hokke met Pieter Kwak te Brielle 
heeft hij vier kleinkinderen: Gerrit Kwak, Jan netje Kwak, Huig Kwak en Bastiaantje Kwak. Zij al
len erven de legitieme portie. Testateurs erfgenamen zijn zijn vier kinderen uit het onderhavige 
huwelijk: Dirk Landheer, Gerrit Landheer, Alida Landheer en Dina Landheer. Als al zijn kinderen 
en kleinkinderen bereid zijn zijn weduwe in het bezit te laten van de boedel vermaakt hij hun sa
men een bedrag van f 1.100. Na haar overlijden erven zij dan hun filiale portie. Testatrice stelt haar 
man tot universeel erfgenaam. Hun zoon Gerrit Landheer heeft eerste optie op koop van de koren
molen, met huis, schuur, tuin en weilanden tegen inbreng van f 4.300. Als hij deze optie verzilvert 
krijgen Dirk, Alida en Dina ieder vooraf f 250 uitgekeerd. Executeurs/voogden zijn de oudste 
voorzoon Jacobus, wonend te Brielle, en Dirk van Vugt te Nieuw Beijerland. Seclusie weesmeesters 
(notaris Aarnout Hoogendijk Roosendael). 

Idem, inv.nr. 3849, overeenkomst, 13-7-1788: Compareren Ariaantje de Man, weduwe van Huig 
Landheer te Geervliet en GerritLandheer, meerderjarige jongeman mede aldaar. Bij testament van 13-
1-1781 (deze notaris) gaf Huig Landheer aan zijn zoon Gerrit eerste optie op koop van de korenmo
len, huis, schuur, tuin en weiland tegen inbreng in de boedel van f 4.300. Aan de overige kinderen 
Dirk Landheer (nu te Hellevoetsluis), Alida Landheer (ongehuwd en wonend te Geervliet) en Dina 
Landheer (reeds overleden) moet in dat geval ieder f 250 worden geprelegateerd. Comparante 
draagt bedoelde goederen af aan Gerrit Landheer. Zij behoudt zelf recht van inwoning en gebruik 
van het weiland. Een as die klaar ligt om te worden ingestoken komt voor zijn rekening (notaris 
Aarnout Hoogendijk Roosendael). 

3. Idem, inv.nr. 1191, procuratie, 9-2-1789: Jacobus Landheer wonende den Briel als eigenaar van de 
Korenmolen gelegen in de Koorndijk machtigt Willem Pop knecht op de voorsz. molen om voor 
het gerecht aldaar zich namens hem borg te stellen ingevolge de publicatie van de Ed. Groot Mo
genden van 8-11-1775 en daarvoor de voorsz. korenmolen te verbinden voor 500 gulden. Getuigen 
Michiel Villerius en Hermanus Botten berg (notaris Jacob KluitJzn). 

4. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenbug, Ambacht Het Weergors en de Fortificatie Hellevoet
sluis. toegangsnummer 035, nr. 893, 19-8-1766: Trijntje Langestraet, wed. en boedelhoudster van 
Cornelis Bull, won. in Brielle, transporteert aan Cornelis Landheer, mede won. in Brielle, een koren
molen in het Hollands Bolwerk in Hellevoetsluis voor een schuldbrief van 9.000 gulden en nog 
1.525 gulden 4 stuivers contant. 

Idem, nr. 894, 19-8-1766: Cornelis Landheer, won. in Brielle, bekent aan Trijntje Langestraet, wed. 
en boedelhoudster van Cornelis Bull, wegens bovenvermelde koop een schuld van 9.000 carolus 
gulden, die hij met 200 gulden per jaar zal aflossen met rente onder verband van het gekochte. 
Hugo Landheer, korenmolenaar te Geervliet, en Jacobus Landheer, korenmolenaar in Brielle, stel
len zich borg. 

Idem, nr. 927, 7-5-1768: Cornelis Landheer, korenmolenaar op Hellevoetsluis, bekent aan het ge
meneland van Holland en West-Friesland een schuld van 500 gulden, waaraan geldboetes kunnen 
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worden verhaald. Hij verbindt hiertoe zijn korenmolen (Qnr. 65) in het Hollands Bolwerk in Hel
levoetsluis. 

5. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Notarieel Archief, toegangsnummer uo, inv.nr. u47, 
schuldbrief, 4-9-1766: Kornelis Landheer te Brielle bekent aan Anna Maria Hobma, weduwe van 
Francois de Mirel te Brielle, een schuld van f 1.500, terug te betalen na verkoop van het thans door 
comparant bewoonde huis aan de Turfkade. Deze verkoop zal geschieden zodra de huurjaren van 
de door hem gekochte korenmolen te Hellevoetsluis zullen zijn afgelopen, of eerdere afstand door 
de huidige huurder. Borg is Gerrit Kwak, mr. broodbakker te Brielle (notaris Adrianus Hubertus 
Honigh). 

Idem, inv.nr. u92, boedeldeling, 2-10-1792: Scheiding en deling van de boedel van Jannetje 
Kooijman weduwe Kornelis Landheer hiervoor genoemd. Staat en massa. Een custingbrief c.l. v. Dirk 
Landheer wonende Hellevoetsluis groot 4.000 gld vlgs akte van 29 juli 1783 gepasseerd onder 
verband met de korenmolen aldaar. Een onderh. obligatie t.l.v. Jacobus Landheer wonende den 
Briel van 600 gld van 4 augustus 1783. Een dito t.l.v. Johannes Plooster wonende Ameide groot 
pro resto 800 gld van 19 augustus 1783. Een pretensie t.l.v. Leendert Plooster van 2.000 gld. Een 
onderh.obligatie t.l.v. Kornelis Abrams Plooster wonende Abbenbroek van 200 gld van 5 juli 1784. 
Een obligatie t.l.v. het gemene land ten comptoire den Briel van 200 gld t.n.v. Dij na Landheer van 
1 november 1790. Een dito mede groot 20 gld t.n.v. Bastiaantje Landheer van dato als voren. Een 
schuldhypotheekbrief c.l. v. Izaak Dekker schepen van en wonende onder Rockanje van 2.000 gld 
van 12 mei 1791 voor het gerecht aldaar gepasseerd gevestigd op enige landen aldaar alles met de 
verlopen rente. Totale massa 10.090 gld 16 st 4 p nog te verminderen met het slot van de heden ge
dane rekening van 757 gld 12 st 12 p zodat zuiver deelbaar is 9.333 gld 3 st 8 p. De helft moet worden 
toegerekend aan Dij na Landheer te verminderen met hetgeen haar ter gelegenheid van haar hu
welijk zo wegens aankoop van kleren, gemaakte verteringen en door de voogden voorgeschoten is 
als 1.039 gld 15 st 8 p alsmede het loon wegens het leren van linnen en wollen naaien, zodat resteert 
4.618 gld 12 st. Hiervoor worden een aantal brieven toebedeeld. De andere helft is voor Bastiaantje 
Landheer die ook in obligaties etc. wordt voldaan (notaris Jacob KluitJzn). 

6. Idem, inv.nr. u99, schuldbrief, 22-2-1813: Dirk Landheer, korenmolenaar te Hellevoetsluis, wonend 
aldaar in de Molenstraat nr. 96, bekent aan Kornelis Klop, schipper aldaar aan de oostzijde van de 
haven, een schuld van f 3.600. Hiermee is een viertal obligaties vervangen: - f 900 in 1799 t.b.v. nu 
wijlen Leendert Vermeulen, behuwdvader van Klop voornoemd-[ 2.000; in 1800 t.b.v. Klop voor
noemd- f 500; in 1801 als voren - f 200; in 1804 t.b.v. voornoemde Vermeulen. Hij bezwaart hier
mee zijn korenmolen in de Molenstraat met woning, stal en schuur op nr. 96. Deze is nog belast 
met in totaal f 9.000 t.b.v. nu wijlen Kornelis Plooster, de minderjarige erfgenamen van Jannetje 
Kooi mans, weduwe van Kornelis Landheer en Jan Koops teJaffa als gesurrogeerd in de rechten van 
Gerrit van Wije. Volgt (Franstalige) opgave van deze hypotheken. Volgen originele, nu vervallen 
schuldbrieven. Franstalige versie van deze akte gaat aan dit alles vooraf (notaris Charles Christof
fel Brender à Brandis). 

Idem, inv.nr. 1218, schuldbrief, 31-8-1818: Dirk Landheer korenmolenaar wonende Hellevoetsluis 
schuldig aan Jan Keijzer grondeigenaar wonende den Briel in het huis wijk 1nr901.000 gulden 
wegens geleend geld. Waarborg een korenmolen binnen Hellevoetsluis O de Molenstraat en W 
de wal of fortificatiewerken cohiernr 96 alsmede een grote nieuwe schuur aldaar belend als voren 
cohiernr 103. Borg Jan van Pelt broodbakker wonende Hellevoetsluis met hypotheek op 12 gemet 
land onder Rockanje in St Anna polder in de Voethoek nr 14 bekend als Slikland (notaris H.M. van 
Andel). 

Idem, inv.nr. 1292, schuldbrief, 23-2-1825: Dirk Landheer, korenmolenaar te Hellevoetsluis, be
kent aan mr. Leendert Plooster te Brielle een schuld van f 600, verzekerd op een korenmolen met 
huisstaande te Hellevoetsluis in de Molenstraat op nr. 96 en een schuur aldaar op nr. 103. Borg is 
de zoon van debiteur, Gerrit Landheer, korenmolenaar te Hellevoetsluis, huis nr. 61 (notaris Louis 
Mijnard van Kruijne). 

Idem, inv.nr. 1293, transportakte, 3-7-1826: Dirk Landheer, korenmolenaar te Hellevoetsluis, 
transporteert aan Gerrit Landheer, korenmolenaar te Hellevoetsluis, en Hugo Verm.aas, korenmo
lenaar te Spijkenisse, een korenmolen te Hellevoetsluis achter de Westzanddijk op nr. 96 en een 
schuur met erf aldaar op nr. 103. Verkocht voor f 18.000. De molen is belast met zes gulden rente 
per jaar t.b.v. domeinen (notaris Louis Mijnard van Kruijne). 
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7. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenbug, Stad Geervliet, toegangsnummer 032, regesten trans
portregister 1358, 8-8-1788: Gerrit Landheer verbindt zijn korenmolen te Geervliet voor f 500 t.b.v. 
eventuele boeten. 

Idem, regesten transportregister 1413, 21-3-1797: Gerrit Landheer te Geervliet verkoopt aan Jan 
Overgauw te Zuidland de stenen korenmolen, met huis, schuur, tuin en erf aan het eind van de 
Molenstraat langs het Spui voor respectievelijk f 5.500 en f 3.000. Op de molen staat acht gulden 
windgeld per jaar, op het huis f 0-16-8 per jaar ten behoeve van de Ambachtsheer. 

8. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Notarieel Archief, toegangsnummer 110, inv.nr. 1395, 
inventaris, 4-10-1832: Inventaris van de boedel in gemeenschap bezeten geweest door Jan Over
gauw, in leven korenmolenaar te Geervliet en aldaar overleden op 30-1-1832, en diens weduwe 
Reina Braat Maartens. Er zijn twee nog minderjarige kinderen: Maarten Overgauw, geb. 31-12-
1812, en Elisabeth Arentje Overgauw, geb. 18-8-1817, beiden te Geervliet. Meerderjarige kinderen 
zijn Susanna Overgauw, huisvrouw van Leendert de Valois, broodbakker te Geervliet, en Jacob 
Overgauw, bakkersknecht, thans fuselier bij de 9' afd. infanterie in garnizoen op de Citadel van 
Antwerpen. Hij wordt vertegenwoordigd door zijn oom Arie Overgau w, broodbakker te Zuidland, 
die tevens toeziend voogd is over de minderjarigen. Getuigen zijn Ruth Smits, kleeermaker, en 
Hendrik Metaal, veldwachter, beiden te Geervliet. Volgt opsomming van huisraad, kleding en 
sieraden, aanwezig in het woonhuis op nr. 45 te Geervliet. Er zijn vier koeien en twee varkens. De 
stenen korenmolen met bijbehorend huis werden in 1797 gekocht van Gerrit Landheer. Er zijn vor
deringen op Cent van der Hoeven, bouwman te Geervliet, en genoemde Leendert de Valois. Er is 
een schuld van f 600 aan Jacob van der Sluis te Zwartewaal en van gelijk bedrag aan Marinus Bib be 
te Geervliet. Inliggend de procuratie (notaris Pieter van Andel). 

9. Idem, inv.nr. 1403, akte van royement, 1-5-1840 (akte ontbreekt, gegevens uit repertoire): Gerrit 
Landheer, korenmolenaar, Johanna Landheer en Maartje Landheer, weduwe van William Johan 
Webb Volmer, allen te Hellevoetsluis, royeren een hypothecaire inschrijving (notaris Pieter van 
Andel). 

Idem, inv.nr. 1318, schuldbrief, 3-1-1842: Gerrit Landheer, korenmolenaar, en zijn huisvrouw 
Christina Vermaas wonend te Hellevoetsluis bekennen aan mr. Leendert Plooster te Brielle een 
schuld van f 1.500. Zij verlenen hypotheek op de korenmolen met erf te Hellevoetsluis achter aan 
de Westzanddijk, kad. nr.120 en een schuur aldaar op nr.121, door comparant en de korenmolenaar 
Hugo Vermaas gekocht van nu wijlen Dirk Landheer, in leven korenmolenaar. Verder op een stal 
en schuur aldaar op nr. 130 (notaris Louis Mij nard van Kruij ne). 

Jan van Goyen (1596-1656), Riviergezicht met standerdmolen op bastion, 1644/1645 (particuliere collectie) 

Gens Nostra 62 (2007) 



boekrecensies 
De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV: 

Papelaan 6, 1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend. 

Genealogie 
A.A. Idema, I. Schout-de Waal en W. Idema, 
Familieboek Idema. Beschrijving van een Gronin
gerfamilie, Schoorl 2006, 279 pp., il!.+ index; 
ISBN 90-6455-508-7. 

Reeds in 1968 ontving de NGV het eerste 
boek over de familie Idema, dat door verder 
onderzoek en uiteraard de tijd zelf was ach
terhaald. Tijd voor een nieuw boek. De naam 
Idema is niet uniek in Nederland, want er 
zijn verschillende families met dezelfde of 
nagenoeg dezelfde naam. De herkomst is 
evenmin bekend: de stamvader gebruikte die 
toenaam nog niet. Stamvader is Hero Pieters, 
die aan het eind van de 16dc het burgerrecht 
te Groningen verwierf. Pas bij zijn kleinzoon 
Hero Pieters zien we de toenaam Idema ver
schijnen. Deze familie sterft uiteindelijk 
na enkele generaties geheel uit. Echter, een 
kleindochter (Trijntje Tiassens, dr. van Coop 
Tiassens en Jantien Heres) van de stamvader 
trouwde met een (andere) Idema, namelijk 
Peter Peters. Alle huidige familieleden stam
men van deze (tweede) familie af, maar uiter
aard ook via een voormoeder van de eerste 
familie. 

A. Middel, Familie Bremer en Hoogeveen uit Hoo
geveen, Assen 2007, 362 pp., il!.+ index. 

Famlllt 

Bremer t-n Hoogeveen 

Een echte Drentse familie, afkomstig uit 
Hoogeveen. Stamvader is Johan Hendriks 
Bremer, die in 1735 te Assen in het huwelijk 
trad met de dochter van de schoolmeester 
aldaar, Anna Maria Barmentloo. Zijn nage
slacht stamt echter uit de kinderen uit het 
tweede huwelijk met Geertruit Arents Brei
der. Het nageslacht van Johan Hendriks Bre
mer noemde zich deels Bremer, zoals wel
licht mag worden verwacht, maar een deel 
noemde zich Hoogeveen. Aan het eind van de 
18d' eeuw komen beide namen in één gezin 
voor. Na 1811 ontwikkelen zich twee familie
namen, maar ze stammen beiden uit dezelf
de stam. 

J. H.M. Moers, Dolmans. Genealogie en familie

geschiedenis, Roermond 2003, 702 pp., il!. + 
index. 

Twee Maastrichtse families Dolmans, die 
beide deels hetzelfde beroep uitoefenden en 
deels ook nog hetzelfde wapen voerden. Toch 
is het definitieve bewijs van verwantschap 
niet geleverd. Dat zal ook niet gemakkelijk 
zijn, aangezien de stamvader van de ene fa-
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milie is: Jan Doel
mans, omstreeks 
1400 geboren, en de 
stamvader van de 
andere familie is: 
Wilhelmus Doel
mans die leefde 
tussen ca. 1380 en 
na 1438. De meeste 
naamdragers Dol
mans stammen af 

van Jan Doelmans. De familie was een voor
aanstaande familie in Maastricht, waar leden 
beroepen als lakenhandelaar, brouwer en 
herbergier uitoefenden. Zoals bij de meeste 
rooms-katholieke families zijn er diverse 
geestelijken in de familie. De familie is Lim
burg trouw gebleven (Maastricht, Meersen, 
Heerlen) met uitzondering van één tak, dat 
zich te Maarssen vestigde: de nakomelingen 
van Mattheus Dolmans (1659-1742). 

J. G .J. Reussien, En wij· leefden van de wind .. . Van 
der Kolff een familie van korenmolenaars teAmster
dam, Amersfoort 2006, 377 pp., ill. + index. 

En wlJ leefden 
van de wind . . 

VAN DER KOLFF 

eon fllrnl110 van koromnolOnoars 
t~Anrstt>rrhmt 

Dit rooms-katholieke geslacht Van der Kolff 
heeft zijn oorsprong in Rhenoij in de Betuwe. 
Stamvader is een zekere Lam.bere [van der 

Kolff], die bekend is uit het patroniem van 
zijn kinderen. Die kinderen zijn aan het eind 
van de 17dc eeuw geboren. Een daarvan gaat 
in 1699 trouwen met een meisje uit Acquoij. 
De beschrijving hoe de bruid er uit ziet (An
neke is een knappe jonge vrouw en menig 
boerenzoon heeft op haar al eens een oogje 
laten vallen, maar steeds was dat tevergeefs) 
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hoort echter eerder in een roman dat in een 
genealogisch werk thuis. Of Anneke knap was 
zwijgen de bronnen, haar leeftijd is slechts bij 
benadering bekend wegens gebrek aan doop
boeken of er ooit iemand naar haar hand heeft 
gedongen? Het boek bevat vele van dergelijke 
ontboezemingen en zelfs gedachten van men
sen die al eeuwen dood zijn. Hoe dan ook, de 
basisgegevens betreffende de hoofdpersonen 
lijken allemaal wel in orde en zijn ook wel ge
documenteerd. In de familie zijn diverse per
sonen onafhankelijk vanuit de Betuwe naar 
Amsterdam vertrokken, waar ze beroepen als 
molenmaker en korenmolenaar uitoefenden. 
En dat meerdere generaties lang, zodat de fa
milie terecht een familie van korenmolenaars 
mag worden genoemd. 

A.W. Stramrood, VanStra.mproij naar Stramrood. 
400 jaar familiegeschiedenis, Bilthoven 2006, 

236 pp., ill. + index; ISBN 978-77245-27-9 . 

Stamvader van de familie Stramrood is een 
zekere Peter Janssen, die in 1617 te Utrecht 
voor een tweede maal trouwt. Met zijn twee
de vrouw Steffenia Teunis krijgt hij vijf kin
deren, van wie de beide zonen Jan Peters en 
Teunis Peters zich later Van St(r)amproij noe
men. Kleinzoon Aert Petersz van Stammeroot 
(1652-1722) krijgt een uitgebreid nageslacht 
met de naam Stramrood. Een herkomst uit 
het plaatsje Stramproy is dus zeer wel te ver
moeden, maar vooralsnog niet bewijsbaar. 
Het nageslacht blijft generaties lang Utrecht 
en directe omgeving trouw. Aan het eind van 
het boek is een kwartierstaat gepubliceerd 
van de kinderen van Arnoldus Stramrood 
(1798-1854) en Alida van Doorn (1801-1848). 

v.n Stratnprotj nur Stramrooct ....,,-,..,u_,_ 

~-~ampr~y J 

qf
~-~•m. ,w~.,, _ _• 
-- . ',_ . 

..... 
' .... 

.. ··. ,1' •· 

A.W- Stnmrood 
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W.M. C. Versendaal, Genealogie familie Van Ver
sendaal, Versendaal en Verzendaal afkomstig uit de 
Betuwe en vandaar verspreid over de gehele wereld, 
Meppel 2006, 288 pp., ill. + index (verkrijg
baar à € 40,- incl. verzendkosten bij de au
teur w.m.c.versendaal @raketnet.nl). 

Geotalop-

vao Venendul, 
Venendaal en Verzendaal 

aflleaodaodldo__ _..,._ .... _ 
-W.M.C.---M.1-S.-. 

J.C.ScuoN 
M.G. v.--

De oudste generaties van het geslacht Ver
sendaal komen uit Culemborg, waar Thonis 
Gobelsen van Versendaal rond 1550 gehuwd 
is met Heilwich Anthonis Jacobsdr. Zijn zoon 
Aert had uit zijn twee huwelijken (met twee 
zusters) niet minder dan veertien kinderen. 
Het boek heeft weliswaar een index, maar al
leen op aangehuwden. Jammer dat personen 
met de naam Versendaal in de index ontbre
ken. Immers, wil je - zelfs als familielid - een 
voor jou onbekende naamdrager opsporen, 
dan zal je dat niet lukken zonder de naam 
van de partner of moeder. En die heb je lang 
niet altijd. 

D.J. van Werkum, Genealogie van de familie Van 
Werlwm, z. pl. 2006, 47 pp., ill. 

D.J. van Werkum, Michael Wolff (1781-1874). 
Voorzanger en beestensnijder van de Arnhemse sy
nagoge, z.pl. 2005, 40 pp., ill. 

Bij Koninklijk Besluit van 23 april 1871 ver
kreeg Hindrik Nustje (1819-1900) het recht 
zijn geslachtsnaam Nustje te wijzigen in 
die van Van Werkum. Hij was een zoon van 
Freerk Willems Nustje en Grietje Hindriks 
Schutten. De naam Van Werkum komt in zijn 
voorgeslacht niet voor: zijn vrouw Hillechien 
ten Berge had een grootmoeder van die naam 

Ge.ne.ologic von de famlllc 

ven WEA.KUM 

met wie de familie was uitgestorven. Zowel 
de familie Van Werkum als Nustje stammen 
uit de Groningse Ommelanden. 

De familie Wolff is een Joodse familie uit 
Arnhem met wortels in Euskirchen. Michael 
(ook Max) Wolf werd in 1823 benoemd tot 
voorzanger van de Arnhemse gemeente. In 
dit werk staat hij centraal met vele gegevens 
over zijn leven. In Arnhem liggen Michael en 
zijn vrouw Duifje Koppel ook begraven. Het 
nageslacht bleef klein en is in een genealogie 
aan het eind van het boek opgenomen. 

J. Zonneveld, Pieter Zonneveld en zijn nageslacht 
in de Oranje-Polder en Papenwegsche-Polder on
der Voorschoten in de 18e en 19e eeuw, Den Haag 
2006, 80 pp., ill.; ISBN 90-77032-894. 

S. Zonneveld, Herinneringen van mijn vader 
Frederik Marinus Leendert Zonneveld, Den Haag 
2006, 72 pp., ill.; ISBN 90-77032-797. 
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Over de familie Zonneveld verschenen in 
2006 twee publicaties. Het eerste is een over
zicht van de nakomelingen van Pieter Zon
neveld, maar de stamreeks vangt reeds aan 
met Willem Corsse van Sonnevelt, die in 1704 

trouwde met Neeltje Jacobs van Blonken
burg. De nadruk in deze bijdrage ligt echter 
op de 19dc eeuw. Veel foto 's van onder meer 
oude boerderijen waar familieleden hebben 
gewoond, sieren het boek. 

De tweede bijdrage betreft een modern 
transcript van een viertal schriften met herin
neringen van de vader van de auteur. Frede
rik Marinus Leendert Zonneveld (1910-1992) 

vertelt in deze schriften over zijn jeugd, ver
halen die hij toen hoorde, zijn eerste vlucht 
in 1935 van Amsterdam naar Rotterdam en 
zijn werkzame leven. Een boeiend relaas dat 
ook weer is verlucht met vele, goed gekozen, 
afbeeldingen. 

Kwartierstaat 
H.C.J.M. Kreijns, Uit het duister van het verle
den. Kwartierstaat Kreijns-Spaetgens, Heerlen 
2 0 0 5 , 335 pp., ill. + index ; ISBN 90- 74341- 19-

5 (verkrijgbaar à € 40,- incl. porto op giro 
593490 t.n.v. Stichting LGA te Geleen o.v.v. 
Kreijns). 

Reeds in 1998 publiceerde de aureur een ge
lijknamig werk, dat inmiddels is uitgebreid 
met nieuwe kwartieren in met name de 15dc 

tot 17dc eeuw. Veel voorouders komen uit de 
Limburgs-Duitse grensstreek. Maar ook Hol-
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land en Brabant zijn rijkelijk vertegenwoor
digd. Over de voorouders is telkens het een 
en ander verteld, men zou het kleine biogra
fietjes kunnen noemen. Uiteraard ontbreekt 
de samenstelling van het gehele gezin niet, 
dus met alle kinderen voor zover bekend. Al
les is voorzien van bewijsstukken, zodat ook 
anderen de gegevens eenvoudig kunnen con
troleren. 

H. Zanting, Trijntje Zomer en 133 voorouders, 
Maartensdijk 2007, 116 pp., ill. + ind~ (ver
krijgbaar door overmaking van€ 8,75 op gi
ro 349088 t.n.v. auteur te Maartensdijk o.v.v. 
titel boek). 

Trijntje Zomer 
en 133 voorouders 

16• f-,anHanyZ,,,firG 

Overgrootmoeder Trijntje Zomer (1855-1935) 

en haar voorouders staan in deze bundel van 
auteur centraal. De familie Zomer is afkom-



stig uit Zuidwolde in Drenthe, waar het ge
nealogisch niet eenvoudig is vanwege een 
brand in de 19dc eeuw, waarbij alle DTB-re
gisters zijn verbrand. Ook voorouders Boer, 
Luneborg(er), Smit, Veldman, Mol en Booij 
(Hoogeveen), Padding (Pesse) en Mentinck ( te 
Hasselt) komen aan bod. 

Stamreeks 
H. Zanting, Bazuin en Pieperij, Maartensdijk 
2006, 84 pp., ill. + index (verkrijgbaar door 
overmaking van€ 8,75 op giro 349088 t.n.v. 
auteurte Maartensdijk o.v.v. titel boek). 

-~ •-.,. 
Hanylri,i 

Bazuin en Pieperij hebben gemeenschappe
lijk dat het naast kleine buurtschappen even
eens geslachtsnamen zijn geworden. Auteur 
stamt van beide Zuidwest Drentse geslach
ten af en geeft van beide families een stam
reeks. Jan Karst Bazuin ( of ook wel Besuyden) 
is de stamvader, die werd vermeld in 1612. De 
Pieperij is een buurtschap onder Zuidwolde, 
waar reeds in 1574 een Johan then Pyppen
nere wordt vermeld. Of hij de vader is van de 
stamvader Hendrick Pijpenree laat de auteur 
in het n--iidden: bewijsbaar is het niet. 

Familienamen 
J. M. Spendel, Molen en molenaar in familiena
men, Utrecht 2005, 176 pp. ill.; ISBN 90-5179-

250-6 . 
Eerder - in 2001 - schreef de auteur een 

boek over de zogenaamde meiernamen en in 
deze uitgave staan de namen die gerelateerd 
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zijn aan molens centraal. In het eerste deel 
worden 800 'molennamen' uitgelegd en in 
het tweede gedeelte geeft de auteur zeer veel 
informatie over molens: types, functies, on
derdelen en dergelijke. Uiteraard komen na
men als Mulder en Molenaar in deze uitgave 
voor, maar u zult er tevens verklaringen vin
den voor namen als Rosenmüller, Smellen
bergh en Smeulders. Een aardig naslagwerk. 

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis 
R. Couwenhoven, Kroniek van het Molen/even. 
De Zaanstreek anno 1868-1891, Zaandam 2006, 

219 pp., ill. + index; ISBN-13: 978-90-806650-

8-8 (verkrijgbaar à € 19,50 incl. porto via 
www.duizendzaansemolens.nl). 

Gens Nostra 62 (2007) 



Sinds 1868 verscheen de Zaanlandsche Cou
rant, aanvankelijk eens per week, later twee 
maal in de week. In de krant staan vele we
tenswaardigheden met betrekking tot de ge
schiedenis van de Zaanstreek, bekend door 
de vele houtzaagmolens, oliemolens en an
dere windmolens. Het boek is inderdaad een 
kroniek in de zin, dat het chronologisch de 
voor de samensteller belangrijke gegevens 
zijn vermeld. Naast vele berichten over de 
molens ook enkele genealogische gegevens: 
de vondeling Aagje Gobielje die op 4 febru
ari 1887 te vondeling was gelegd, trouwde in 
1910 met Pieter Couwenhoven. Namen van 
de ouders van Aagtje (zoals ze in www.gen
lias.nl wordt vermeld) zijn onbekend. En dat 
terwijl reeds in de Zaanlandsche Courant van 
13 april 1887 het antwoord had gestaan: de 
moeder was een ongehuwde dienstbode uit 
Amsterdam, genaamd: Froukje Veltkamp! 

T. de Graaf, Leven in Blankenham. Een Overijs
selse plattelandsgemeenschap in het tijdvak 1650-

1850, Kampen 2006, 309 pp., il!.+ index; ISBN 

90-6697-184-3 (verkoopprijs€ 22,50). 

Geen boerderijenboek, maar een studie naar 
de levensomstandigheden over een periode 
van twee eeuwen in Blankenham. De auteur 
geeft in negen hoofdstukken inzage in deze 
omstandigheden. Religie, waterstaat, be
volking, zorg, veehouderij en landgebruik 
en inkomen komen uitgebreid aan de orde. 
Voor genealogen is ook de lijst met boerde-
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rijnamen van belang. De meeste van deze 
namen zijn herleidbaar tot personen uit een 
(ver) verleden. Niet alle bewoners zijn aan
gegeven, maar van elk perceel is wel het hui
dige adres gegeven. Zeker niet onbelangrijk 
te vermelden is de OAT, de oorspronkelijke 
aanwijzende tafel van het kadaster uit 1832, 

dat geheel is weergegeven in hoofdstuk 9. 

B. Janssen en T. Keultjes, Babberich, Betburgh 
en Baston. Een geschiedenis van bouwen, wonen en 
werken in het kerkdo1p Babberich, Aalten 2006, 

420 pp., ill. + index; ISBN 90-78202-09-2 (ver
krijgbaar door overmaking van€ 28,50 incl. 
porto op giro 1742367 t.n.v. Copera Historia 
o.v.v. Babberich). 

Bij de naam Babberich is te denken aan de 
familie De Nerée tot Babberich. Niet ver
wonderlijk, want deze familie dankt zijn 
naam ook aan deze plaats en woonde er ook. 
Vanaf de 18d' eeuw zijn leden van de familie 
De Nerée heer van Babberich geweest en de 
naam is uiteindelijk in de 19dc eeuw toege
voegd aan de geslachtsnaam. Betburgh is de 
oudste vermelding van het plaatsje Babbe
rich uit 1340, n1.aar is tegenwoordig een door 

woningcorporatie Baston gebouwde woon
kwartier, waarmee tevens het derde deel van 
de titel is verklaard. Enkele panden worden 
apart behandeld als meer bekend is uit de 
periode voor 1832, de introductie van het 
Kadaster. Van alle andere percelen is de ge
schiedenis veelal vanaf 1832 te volgen. Zoveel 
mogelijk zijn de bewoners vermeld, met ge-
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nealogische en andere wetenswaardigheden. 
Uiteraard komen de scholen en kloosters uit
gebreid aan bod. 

R. A. Ko man, Bèèh ... ! Groot Dordts volksverhalen
boek, Bedum 2005, 285 pp., ill. + index; ISBN: 

90 5294335 4. 
R.A. Koman, Dalfser Muggen. Volksverhalen uit 
een Overijsselse gemeente, Bedum 2006, 293 pp., 
ill. + index; ISBN-13: 978 90 5294 365 7. 

Dordtse schapekoppen: tegenwoordig een 
koekje, dat in Dordrecht te koop is, maar van 
oorsprong een scheldnaam voor Dordtena
ren. Verschillende versies over de oorsprong 
van deze schimpnaam worden door de auteur 
voor het voetlicht gebracht, maar kortweg gaat 
het over twee Dordtenaren, die om accijns te 
omzeilen, een schaap verkleedden en de stad 
binnen probeerden te smokkelen. Voor de rest 
zijn de verhalen gegroepeerd rond de thema's: 
ontstaanssagen, reuzen en monsters, de St. 
Elisabethsvloed, heiligen, toverij en hekserij, 
spoken en geesten, luchtverschijnselen, en de 
bas taarden. van prins I-len.drik. 

Ook de naam 'Dalfser Muggen' gaat terug op 
een verhaal uit het verre verleden. De toren 
van Dalfsen leek in brand te staan. Blussen 
hielp niets, tot men ontdekte dat het geen 
rookwolk was wat men zag, maar een zwerm 
muggen: Dalfser Muggen. Ook in dit boek 
vele verhalen met betrekking tot bovenna-
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tuurlijke zaken, zoals duivels, geesten, tove
rij en bijgeloof. 

CdG 

A.M.H. Smit, Ontheemde Zaanse Molens, Hei
loo 2005, 256 pp., ill. + index; ISBN 90-71123-
91-x (te bestellen bij Stichting Uitgeverij 
Noord-Holland, Postbus 40, 1520 AA Wor
merveer, tel. 075-6476507, prijs€ 34,50 ). 

De Zaanstreek was een ideaal gebied voor 
windmolens. Het was er vlak en zeer water
rijk, met de belangrijke handelsstad Am
sterdam dichtbij . Vanaf 1600 ontstond er 
een groot industriegebied met olie-, pel-, 

vol-, blauwsel-, paltrok-, houtzaag-, papier-, 
run- en loodwitmolens. Toen vanaf halver
wege de 18• eeuw door economische terug
gang veel molens stil kwamen te liggen, 
werden die vaak verkocht en elders weer 
opgebouwd. Over de destijds verplaatste en 
nu nog bestaande molens gaat dit boek. Van 
iedere molen (het zijn er bijna 90!) wordt de 
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bouwgeschiedenis, de functie, de verplaat
sing, de eigenaren, kortom een schat aan bij 
zonderheden gegeven en mooi geïllustreerd. 
Een register op plaatsen en op molens is toe
gevoegd, alsook per molen een bronnen- en 
literatuurlijst. 

ABB 
Archiefinventaris 
J. van der Molen, Inventaris van het archief van 
de Gereformeerde Kerk te Groningen en haar voor
gangers 1834-1956, Groningen z.j. [2006], 154 

pp., ill. + index. 
De Gereformeerde kerk te Groningen 

vindt haar oorsprong in de Afscheiding van 
1834. Ook hier is ds. Hendrik de Cock de eer
ste predikant van de afgescheiden gemeen
te. De notulen van de kerkenraad over deze 
vroege periode zijn helaas niet meer aanwe
zig, maar wel kan onderzoek gedaan worden 
in de lidmatenregisters en doopboeken die 
vanaf respectievelijk 1834 en 1835 bewaard 
zijn gebleven. Een tweede kerk waarvan de 
archieven hier zijn besproken betreft de Ne
derduits Gereformeerde Kerk, die door de 
Dolantie van 1886 zich afscheidde van de Ne
derlands Hervormde kerk. Beide kerken von
den elkaar in 1892 en gingen onder de naam 
Gereformeerde Kerk verder, aanvankelijk als 
A (de oorspronkelijke afgescheidenen) en B 
(de oorspronkelijke dolerenden). Van 1925-

1957 waren ze verenigd om in dat laatste jaar 
opgesplitst te worden in deelgemeenten. 
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Overig 
J. B uisman, Duizend jaar weer, wind en water in 
de Lage Landen, deel 5: 1675-1750, Franeker 2005, 

998 pp., ill. + index; ISBN 5 90 5194 190 o. 
Was de winter van 1724-1725 zo ijzig als 

we van sommige winterlandschappen ken
nen, of zal een dergelijk schilderij niet in dat 
jaar geschilderd kunnen zijn? In dit al weer 
vijfde deel van het levenswerk van Buisman 
is het antwoord eenvoudig te vinden. De 
winter was normaal met vorst, dooi en op
nieuw vorst. De vierde december 1724 stak er 
een zware westerstorm op. Hebben we voor
ouders die wellicht de kerstvloeden van 1717 

(met duizenden slachtoffers in onder meer 
Groningen en Oost-Friesland) en 1740 in de 
Betuwe overleefden of misschien wel ver
dronken? Ook dit boek geeft in perspectief 
hoe het weer het leven van alledag in het ver
leden heeft beziggehouden. 

J. Buisnmn 

CdG 

Aanwinsten 

P. Dekker, De familie Niestadt. St. Maartensbrug, 
bakermat van het bekendste Nederlandse fotogra
fengeslacht, Schoorl 1993. 

T.J. Sinnige, Sinnige in Nederland, Heiloo 
2005 . 
W. Visscher, Drenthe Parijs. Sporen met de Drentse 
tuifexpress naar Parijs (van 1850-1900), Gouda 
2004. 
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, 1v,pl periodieken 
Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek 
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst Be
stellingen, p/a Papelaan 6, 1382 RM Weesp (gaarne met vermelding van de volledige referen
tie). De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken 
worden niet uitgeleend. 

Enkele gebruikte aflrnrtingen: aanv. = aanvulling(en), afü. = afüomstig, afl.= aflevering, corr. 
= correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen.= generatie(s), jg.= 
jaargang, kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg. 

Nederland 
Amstelodamum, jg. 94, nr. 1, jan. 2007. T. van der 
Molen: Govert Flinck: 'geneigt tot grooter onder
nemingen' [nl. het schilderen van historiestuk
ken]; D. Venemans: Piétisme in de Oosterkerk. 

Idem, nr. 2, maart-april 2007. Amsterdam -
Scheepvaartmuseum. Een onorthodoxe reparatie 
in de achttiende eeuw; M. Roscam Abbing: Joanna 
Koerten (1650-1715) en David van Hoogstra ten 
(1658-1724). Een bijzondere relatie tussen twee 
bekende Amsterdammers [Joanna Koerten, pa
pierkunstenares, tr. 1691 Adriaen Blok; David van 
Hoogstraten, taalkundige, conrector Latijnse 
school in Amsterdam]. 

Idem, nr. 3, mei-juni 2007. F. Thuijs: Op zoek 
naar de ware Jaco. Jacob Frederik Muller (1690-
1718): zijn criminele wereld, zijn berechting en 
de mythe na zijn dood; A. van der Vliet: De Oever
landen. Een landschapspark in de geest van Jac.P. 
Thijsse. 

Archievenblad,jg. u1, nr. 5,juni 2007. Gratis scans 
op archiefwebsi te Almelo [ www.archiefalmelo.nl ]; 
Archief gewest Fryslan PvdA geïnventariseerd; E. 

Ketelaar: Modern archivistisch onderzoek; T. van 
Zant m.m.v. H. van Schie: Blue Gene leert lezen. 
Proef met supercomputer als paleograaf; Beroeps
profi e len voor co nservering e n restaura tie; .P. Nève: 

Nieuws over de Rijkshofraad; SNAAI'er in beeld: 
Christian van der Ven (1978); Voor het voetlicht: 
Rik Opsomer, stadsarchivaris van Ieper. 

Genealogie (CBG), jg. 13, nr. 2, zomer 2007. R. 
Waalewijn: Een eerste steenlegging [Schornagel, 
Van Roijendam];J. Streng: Voorouders in handel 
en ambacht. Genealogie en gildenarchieven; S. 
Visscher: Onderzoek naar predikanten. De predi
kantenlijsten van W.M.C. Regt; R. van Drie: Ge-

nealogische rapporten in CBG-stijl [in Aldfaer]; 
Parenteel en fotoalbum van Jan Bos; R. Straatman: 
Bidprentjes. Een laatste blijk van respect voor 
overledenen. 

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, 
jg. 21, nr. 3, juli 2006. J.J.G. Sta/pers: Genealogie 
Heeren [nageslacht van Willem Wouter Heeren, 
schepen van Oerle 1615]; Verv. Brabanders op het 
spoor(12) [1629-43]; Aan v. Genealogie Vissers [Vis
schers; te Erp, 17e eeuw]; Verv. Van Drunen [met 
eigenaars van de molen in Nistelrode 1712-1972; 
eigenaars van de molen te Heesch vanaf 1712]; 
Verv. Kwst. Strik; Antw. Van der Aa [te Casteren; 
17e-18e eeuw] . 

Idem, nr. 4, okt. 2006.A. Neggers: Dood boek Oir
schot 1779-1782; I. Schepers: Een geestverschijning 
in Mierlo? [Godefridus Weekers, ged. ald. 1808; 
gedeserteerd 1830, veroordeeld en geëxecuteerd 
1840, maar trouwt in 1848 met Justina van der 
Velden; Zijn oom bleek gratie gevraagd te heb
ben]; A. Neggers: Een familie Van de Mo(r)selaar 
in Sint Oedenrode [17e-18e eeuw]; K.]. Slijkerman: 
Een uitgeweken inwoner van Gastel te Crom
strijen (Klaaswaal) anno 1643; W.M. Dahm-Domini
cus: Kwartierstaat Dominicus [Wilhelmina Maria 
Dominicus, geb. Ravenstein 1947; -, Klinkha-
n,er~ Van Rooij (te Herpen)~ Tho1nassen]; Vcrv. 

Brabanders op het spoor (slot) [1642-48]; Verv. 
Kwst. Strik;J.J.G. Sta/pers: Hikspoors uit Deurne 
en Liessel [ook: Hexpoir; 17e eeuw]; Antw. Bister
veld. 

Gens Data (afd. Computergenealogie), jg. 24, nr. 
2, juni 2007. Digitale duurzaamheid; J. de Rooij: 
GensDataPro® - hoe en wat - 7. Het gebruik van 
GensDataPro met Windows Vista; Digitalisering 
van grafzerken; Gens Digit@@l 13;]. Hofland: Een 
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grafisch programma naast GensDataPro; Afdruk
ken op meerdere bladen met GensDataPro; Goo
gle en Genealogie. 

Heemtijdinghen (Stichts-Hollandse Historische 
Vereniging; www.shhv.info), 43e jg., nr. 1, april 
2007. C. Hamoen: De kerk als erfgenaam [de na
latenschap van Johanna Catarina Kemmenits/ 
Kemnits, over!. 1786, van tafel en bed gescheiden 
van Care! Lodewijk Götze; met lijst van 34 'lijk
volgers']; H.A. Eijlers: Een 'project om Woerden 
te versterken' uit 1725 [met veel afbeeldingen van 
kaarten] . 

Idem, nr. 2, juni 2007. K. Maartense: Arnold Mil
ten burg: chroniqueur van Woerden [op film, vi
deo en digitaal]; C. Hamoen: Twee 'dooie dienders' 
[Cornelis Bijl en Abraham Huussen; 1737];].C.A. 
van der Lubbe: Ven Bodegraven tot wereldburger 
[Jan Brandes (1743-1808), Luthers predikant o.a. 
te Batavia, tekenaar; zoon van Johann Conrad 
Brandes (geb. Eisenach 1701) en Maria Hooge
veen (tr. 1742); tr. (1) 1778 Anna Geertruida l{reb
ber, tr. (2) Maria Charlotte Wimermark]. 

KB.nl, jg. 6, nr.1, maart 2007. KB verwerft Gruut
huse-handschrift; Metamorfoze tien jaar; Nieu
we KB-passen. Idem, nr. 2, juli 2007. Interview 
met Jonathan Israel [Brits historicus]; KB digita
liseert nieuwsberichten ANP. 

Kleine Reeks. Bijdragen tot de geschiedenis van 
Stad en Heerlijkheid Borculo (secr.: Samuels
kamp 7, 7152 JW Eibergen; info@heerlijkheid
borculo.nl; www.heerlijkheidborculo.nl), deel 13, 
mei 2007. ]. Derking: Het erve 'Brooks' te Gelse
laar [leengoed Broekhuis (Broickhausze), eerste 
vermelding in 1502; ligging; gevelstenen; bewo
ners: ten Brouckhuys/ten Broeckhaus, Tecklen
borgh, Kolkman, Grimberg; voorts Volmerink, 
Stokkink; bezittingen; financiën]; Red.: Lijst van 
toponiemen in de heerlijkheid Borculo - Lichten
voorde tot 1500. 

De Maasgouw (www.lgog.nl), jg. 126 (2007), nr. 1. 
H.].M. Hendrix: De herbouw van de kerk te Grub
benvorst na 1635 [de streek werd in 1635 geplun
derd door Kroaten en de kerk in brand gestoken; 
het kerkarchief bevindt zich in het archief van 
de schepenbank Grubbenvorst]; L. Limpens: Pas
toor Pascal Schmeits, orator didacticus [geb. Sit
tard 1851, pastoor te Buggenum en Venray; Pastor 
Schmeitsprijs voor Sterrekunde] . 

Misjpoge (www.nljewgen.org), jg. (2007), nr. 2. 
Z. Bar: Eli Heimans, schoolmeester en natuurbe-

Gens Nostra 62 (2007) 

schermer [geb. Zwolle 1861, over!. Gerolstein 1914, 
tr. 1888 zijn nichtje Betje Stibbe; vanaf 1882 on
derwijzer te Amsterdam, later schoolhoofd; met 
kwst. (4 gen.): Heijmans, Kleijn, Valk, Koetser]; 
P.D. Meijer: Willem van Wieringen, Rozetta van 
Hes en hun nakomelingen [tr. Leiderdorp 1873]; 
C. Sprangers: Arie Bos, de eerste Nederlandse we
reldkampioen biljarten [geb. Amsterdam 1892 
(exm. Hamburger)]; D. Metz: De Sterbebücher 
van Auschwitz [aantal sterfdata mogelijk gefin
geerd]; K. Sturkop: 'Suicidium per suspentionum'. 
Doodsoorzaken: licht op levensomstandigheden. 

Molens (www.molens.nl), nr. 85, jan. 2007. Wat 
hield de molenaars bezig in 1904?; Meesters en 
Molens, van Rembrandt tot Mondriaan [tentoon
stelling te Den Bosch]. 

Idem, nr. 86, mei 2007. De nieuwe 'Stokhuyzen' 
[herziene editie van het standaardwerk Molens 
van ir. Frederik Stokhuyzen]; Wat hield de mole
naars bezig in 1905/1906? 

De Nederlandsche Leeuw, jg. cxxrv, No. 2, April 
2007. L.M. van der Hoeven i.s.m. E.W. Roscam Ab
bing: De Beauvoir, later Bevoort ('s-Gravenha
ge, Brielle, Delft) [16e-17e eeuw]; I. Matthey: Het 
korte leven van Mr. Adolph graaf van Rechteren 
van Rosande (1835-1863). De Nederlandse adel 
en het duel in de negentiende eeuw; J.H. Wigger: 
Admissie van advocaten en procureurs in Over
ijssel [http://www.historischcentrumoverijssel. 
nl/hcoroot/hoofdnavigatie/zoeken-en-vinden/ 
introductie/Advocaten.htm]; J.C. Kort: Reperto
rium op de lenen van de hofstede Wilperhorst 
1385-1737 [te Garderen, Twello, Wehlen en Voorst/ 
Wolde, o.a. De Quade, Van de Walt, Van den Boet
zelaer, Averinck]; S. Craft-Giepmans: Portret van 
'Engel de Ruyter' (1649-1683); E.]. Wolleswinkel: 
Uit de collecties van de Hoge Raad van Adel. De 
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kwartierwapens van Hendrik Oem van Wijn
gaarden, getekend door Hans Liefrinck, Leiden 
1560; Aan v. Tits. 

Nationaal Archief Magazine, 2007/1. J.H. Gae
mers: Een gedurfd voorstel. Willem Drees en de 
oudedagsvoorziening; Honderdvijftig jaar rijks
politie; Bureau Herkomst gezocht; Onze man in 
Afghanistan [Adrianus van Lutsenburg Maas, 
1893-1979]; Op bezoek ... bij het IKV-archief; 
Aanwinsten: Ordedienst en Binnenlandse Strijd
krachten en de afwikkeling daarvan, 1940-1947. 

Idem. 2007/2. Zeventienhonderd gedigitali
seerde archieftoegangen online [www.nationaal
archief.nl]; Geschiedenis van Zuid-Holland op 
nieuwe website [www.geschiedenisvanzuidhol
land.nl]; M. Leidelmeijerfl. van Langen: Afscheid 
van Indië. Zoektocht naar onbekende buiten
landse archiefstukken over de dekolonisatie van 
Nederlands-Indië; M. Fennema: De pragmatische 
loopbaan van Hans Max Hirschfeld; S. Barbier: In 
onderzoek. Monument op papier voor Indische 
Armeniërs [interview met Armèn Joseph (geb. 
1921), samensteller van een collectie over leven 
en werken van Armeniërs in Indië]; M. Wilschut: 
Vraatzuchtige letters en lijnen. De taaie strijd met 
de ijzergallusinkt; N. Schreuder: Op bezoek ... bij 
de Bond van Nederlandse Militaire, Oorlogs- en 
Dienstslachtoffers, de BNMO [dat een archief 
heeft gevormd]; Aanwinsten: Ministerie van De
fensie, collectie Archieven Strijdkrachten en N e
derlands-Indië, (1938-1939) 1941-1957 (1960). 

Ons Erfgoed i.s.m. Gen. Ver. Prometheus, 15e 
jg., nr. 3, mei-juni 2007. Verv. Onderwijzers [de 
gevolgen van de Grondwet van 1848]; H.M. Kuy
pers: Bloedschande in Ammerstol in de 17e eeuw 
[Huijch Bastiaensz. Sanen, 1656 wedr. Trijncgen 
Bastiaens Kackaij en haar zuster Marichgen]; 
H.M. Lups: Huwelijksperikelen van vroeger; JW. 
Koten: Bloedverwantschap nader gepreciseerd; 
Beroepen van toen (reydmaker - rietsnijder); K.J. 
Slijkerman: Het geslacht met de takken Romeyn, 
van Driel en van der Linde uit Groote Linde (1) 
[16e-17e eeuw]; H.M. Lups: Tijdrekening, een op
frissertje; JW. Koten: Hoe komen we aan woorden 
voor onze bloedverwanten? De herkomst van het 
woord moeder. 

Ons Voorgeslacht. no. 591, 62e jg., juni 2007.J.J.F. 
Lots: De kunstschilder Adam Pijnacker en zijn 
voorouders (1620/1621-1673) [geb. waarschijnlijk 
te Schiedam, begr. Amsterdam 1673, tr. Dantuma
deel 1658 Eva de Geest; kwst.: Van Kerckhoven/ 
Pijnacker, Van Polanen, Graswinckel, Van Sche-
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veningen/van Scheveling]; L.M. van der Hoeven(T. 
Hokken: Een overlijdensregister van de Remon
strants gereformeerde gemeente te Rotterdam. 
Begraven in Rotterdam 1730-1733 [inleiding en 
transcriptie; met aanvullende notities in de no
ten]; A.B. de Haan: Niet besmet van heresie of geu
zerij [Dordrecht 1569; o.a. Van Merenburch]. 

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boer
derij onderzoek. jg. 24, nr. 2, 2e kw. 2007. Verv. 
Kwst. Hendrikus Marinus Jansen; A.W.A. Bruins: 
Boerderij Poeldijk te Duiven [bewoners: Spaen, 
Roelofs (18e-19e eeuw), Jurrius. Van Keulen; met 
fragmenten]; Verv. Genealogie Koenders; D. 
Kapelle: Kwartierstaat Kappelle [Dirk Kappelle 
(1902-1969), directeur Bensdorp; Stockhaer gnd 
Capelle (te Harfsen), Diekerman gnd Kleinbent
ink, Peters ( te Oosterhout), Booij (te Hoogeveen)]; 
G.H.Luiting: Eigendommen in de buurschap Med
do van het Klooster Nazareth [15e eeuw]; Verv. 
Boeren en steenbakkers [Verwaaijen; 19e eeuw]; 
G.H. Luiting: Hofhorigheid in Winterwijk in 1548; 
A. Menkveld: Aanvulling antw. Overcamp [familie 
Menkveld op erve Averkamp]; Antw. Bol(te) [te 
Lochem; 18e-19e eeuw]. 

Oud-Castricum; op pag. 362 is de datering weg
gevallen: 29e jaarboek (2006). 

PRO-GEN-eralia (PRO-GEN Gebruikersgroep; 
secr.: P. Penning de Vries, Past. Bloemstr. 74, 5345 
TP Oss; secretaris@pggg.nl; http://wwww.pggg. 
nl), jg. 13, nr. 1, maart 2007. H. Hooijer: Ervaring 
met PRO-GEN-eratie; J. Mulderij: Samen werken 
aan een bestand; R. Fransen: Aanvulling 13 op PRO
GEN 3.ob; W. Nelis: Programmeren in VTX, deel 6. 

Idem, nr. 2, juni 2007. W. Nelis: Programmeren 
in VTX, deel 7;J. Mulderij: PRO-GEN uitvoer in In
ternet Explorer 7; Idem: PRO-GEN werkt ook met 
Windows Vista. 

Seijst (www.zeist-historie.nl; Postbus 342,3700 
AH Zeist), jg. 36, nr. 4, dec. 2006. A. en D. Smith: 
Herinneringen aan de Voorheuvel [de winkels en 
de bewoners]; L. Visser: Honderd jaar Boulevard. 
Villapark Schaerweijde; Première: Zeist in de ja
ren '50 [film]. 

Idem, jg. 37, nr. 1, mei 2007. B.H.J.N. I<ooij: De 
Firma Gadellaa Uit Zeist. Als Kassenbouwer 
(1881-1985) [oprichter Lambertus Gadellaa sr 
(1849-1920; exm. Van der Linden), koperslager, 
tr. Maria Greve (1846-1926)]; R.P.M. Rhoen: Van de 
hofstede Hoog Kan je tot de buitenplaats de Breul, 
Deel 1 [Elbert van Scherrenborgh verkocht de 
boerderij aan Jan Kol (1773); vroegere en latere ei-
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genaren en pachter o.a. Van Broekhuijsen (1725), 
Barchman Wuytiers (1786)]. 

Van Zeeuwse Stam (anjanse@zeelandnet.nl), nr. 
136, maart 2007. A.S. Flikweert: De Duivelandse 
familie Ellewit (uitgestorven in 1875) [oudst be
kende: Ellewit Cornelisse, lidmaat te Oosterland 
1685, tr. Prijntgen Adriaens]; T. Nuijten: Genealo
gie van Antoine Brüel [geb. Saint Sautin Cantales 
1799, over!. Goes 1859, tr. ald. 1856 Maria Cathari
na Verheule; kinderen geboren 1829-1843]; Verv. 
Genealogie Wisse; Toevalsvondsten; Aanv. Kwst. 
Evertse. 

Idem, nr. 137, juni 2007. K. Steenepoorte: Nako
melingen van Pieter Marinissen van de Steene
poorte [ged. Ovezande 1648 (exm. Elisabeth 
Verdonck), otr. Baarland 1685 Cornelia (Jobs) 
Walhout; zij erfde de hofstede De Steene Poorte 
van haar vader (over!. 1682)]; A.J. Hubregtse/H.H. 
Berrevoets: Twee families Fokker met een onze
kere schakel [inleiding]. Genealogie van de oudste 
familie Fokker [stamt af van Dirck Dirckse Fok
ker te Medemblik, begin 17e eeuw; nageslacht 
te Haamstede]; K.P. de Bree: Moeilijk te plaatsen 
schakels ... [het leven van Lena Willemse Frans
man (ged. Kerkwerve 1754); zij kreeg in 1782 een 
illegitieme zoon Dirk Fransman alias Fokker]; 
Genealogie van de jongere familie Fokker; K.P. de 
Bree: Een familie Priester te Ovezande [17e eeuw]; 
D.]. van de Velde/].]. van de Velde: Familie Quacke
laer/Kwakkelaar te Schakerloo (Tholen) [17e-18e 
eeuw]; Reacties Van den Berg(e), Wisse. 

Veluwse Geslachten, jg. 32 (2007), nr. 3. In Me
moriam Jan Willem van Scherrenburg; Verv. 
Breunis, Een Hattums geslacht; Verv. Genealogie 
Overbosch; A.]. v.d. Pol: Klaasje Jansen, haar ou
ders en haar erfgenamen. I. [geb. Zwartebroek on
der Voorthuizen ca. 1725, tr. (1) 1749 Jacob Evert
sen, tr. (2) 1771 Jan Lubberrsen; erfgenamen in 34 
staken, o.a. Versteeg, Van Domselaar. Kas, Van 
den Brink, Wenkop]; Verv. Zegels van Veluwe
naren in het Gemeente-archief van Wageningen, 
deel 8: Suermondt; L. de Man: Hummen 1650-
1800 [voornaam, werd tot achternaam]; Buurt
boek Maanen [1771]; Aanbesteding Wiltgraaf 
1771; Antw. o.a. Van Lohuyzen. 

Virtus.J aar boek voor Adelsgeschiedenis, 13 ( 2006). 
F.F. baron de Smeth van Alphen i.s.m. A.P. Kruyden
berg!E. Blankevoort/T. von Bönninghausen tot Herink
have: Adel in Nederland: 'niet meer zichtbaar, wel 
merkbaar'. Resultaten van de enquête onder leden 
van de Nederlandse adel, november 2005;]. Dron
kers/A. Huistra/Y. Kuiper: Hoe 'adellijk' is de adel in 
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het huidige Nederland? Antropologische en socio
logische kanttekeningen bij de in 2005 gehouden 
enquête onder de Nederlandse adel; F.J.M. Feld
brugge: De Russische adelsgeschiedenis; K. Kuiken: 
Het leven van Mr. Frans Godard baron van Lyn
den, heer van Hemmen (1761-1845) [in bijlagen de 
(beknopte) 31 kwartieren van hem en zijn vrouw 
Margaretha Clara Munter]; E. Storms-Smeets: De 
landelijke elite in negentiende-eeuws Twente. 
Textielindustriëlen als landgoedeigenaren en 
hun relatie met de lokale adel; K. Bruin: Duitse 
connecties. De heroprichting van de Johanniter 
Orde in Nederland; Y. Kuiper: Dienstbaar moet je 
zijn. Over monarchie, hofadel en de constructie 
van adelsidentiteit in Nederland en Duitsland; K. 
Kuiken;J.M. van Winter: De Liudgeriden: Homines 
Franci of niet? [verslag van een discussie n.a.v. het 
artikel in Virtus 12 (2005) en conclusie]. 

Waver 't Vj enne. Kwartaalblad van de Vereniging 
Oud Vriezenveen (Historisch Museum Vriezen
veen, Westeinde 54, 7671 CD Vriezenveen; open: 
ma t/m vr van 10.00 - 17.00 uur; vereniging oud
vriezenveen.nl; www.oudvriezenveen.nl), nr. 13 
(2006). Waver Kuukn Willem, Kuukn Wicher en 
kuukn seksen [bijnamen van Willem Smelt (geb. 
Vriezenveen 1902; exm. Post) en zoon Wicher 
(geb. 1930); en hun kuikenboerderij]; Vriezen
veners in Canada [Gerhard Twilhaar (geb. 1931) 
emigreerde in 1952]; H. Dasselaar: Waar kwamen de 
Vriezenveners vandaan?; 300 jaar huwelijken in 
Vriezenveen; Berend van de Buters verteld ... [Be
rend Pape (geb. Vriezenveen 1925; exm. Dekker)]. 

IWIIIIAALBIAII VII DEVEREll6116 DUD YIIIHEMEI 

Idem, nr. 14 (2006). H.J. Kobes: Frits Lamberts: 
Fotograaf in oorlogstijd [geb. Vriezenveen 1920; 
exm. Aman]; Rudy Blatt, een strijdbare jood; 
Vriezenveners in Canada [Gerhard Engberts 
(geb. Vriezenveen 1937; exm. Eshuis), tr. 1967 
Riek Koerssen; emigreerden twee weken later]; 



Gast aan het woord: Van Deinse Instituut; De vee
markt. 

Idem, nr. 15 (2006).J. Bouw/mis: Hendrik Entjes 
(Ambt Rheine 1919 - Nieuwleusen 2006) [in me
moriam]; Th.].S. van Staalduine: Meertaligheid in 
de Hollandse Kerk van Sint-Petersburg: Teken 
van integratie of bron van ongenoegen?; Gast aan 
het woord: Heemnoabers 99 [samenwerkingsver
band van vijftien historische verenigingen aan 
weerszijden van de rijksgrens]; Rondom de Kerk 
te Vriezenveen. 

Idem, nr. 16 (2006). H. Niebaum: Hendrik Entjes 
(1919-2006} [in memoriam; de wetenschapper 
belicht]; Vriezenveners in Canada [Henk Kobes 
(geb. 1929; exm. Engberts), emigreerde in 1951, 
er. 1955 Aly Moesker, die in 1950 met haar familie 
emigreerde]; Kroon-Oil B.V. bestaat een eeuw [in 
1906 opgericht door Lion de Haas te Wierden, 
in 1937 opgevolgd door zoon Simon B. de Haas; 
diens dochter Carla was in WO-II ondergedoken 
in Bergen op Zoom bij de familie Van den Boom; 
Willem van den Boom zette het bedrijf voort]; 
Gast aan het woord: HIP Almelo [Historisch In
formatie Punt]; E. Berkhof: De Onwjearsfamilie en 
de Jan Butens I [geschiedenis van twee boerener
ven, het Onweer en de Jan Butens; Oudst bekende 
bewoner van het Onweer: Luicken Frericks (ver
meld o.a. 1632-45), in 1649 borg voor schoonzoon 
Berent Berentsen Berkhof (afk. van Jan Butens 
erf); Jan Jansen Onweer kocht het erf in 1717, dat 
voorheen gepacht werd; Derk Jansen Onweer 
nam in de Franse tijd de naamJaspers Faijer aan; 
www.onweersberkhof.com]. 

Uit onze afdelingsbladen: 
Apeldoorn e.o., 2007, no. 2. A.H.G. Verouden: De 
becrou wbaarheid en verschillende soorten be
lastingregisters versus andere genealogische 
bronnen [verslag van een lezing]; J. Bel: Koning 
Lodewijk Napoleon [idem]; F.C. Nelis: Vier beman
ningsleden van het brigantijnschip 'De Jonge 
Gillis' verdronken in Surinaamse wateren [1791; 
notariële verklaring te Rotterdam; Joseph Been, 
Cornelis Vosbergen, Nicolaas Oosterghen, Nelis 
Hansen] . 
Aqua Vitae (Betuwe), 10e jg. (2007), nr. 2. Een 
nieuw bestuurslid stelt zich voor [met zijn kwst.: 
Johannes J.A. van den Berg, geb. Beusichem 
1942; -, Van Malssen, De Jong (te Heicop), De 
Leeuw (te Everdingen)]; Opsporing verzocht 1 
[fragment (De} Cock, te Ophemert en Well, 17e-
18e eeuw]; R.H.C. van Maanen: Kleine tuinders in 
Haaften rond 1939; W. van de Westeringh: Het Over
Betuws geslacht Paul, afkomstig uit Hessen (D.). 
T.g.v. de 105-de verjaardag van Helena Hendrika 
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van Pommeren-Paul [stamreeks; 18e-20e eeuw]; 
P. Welling: Anne Bregittus van Haeften, koerier in 
dienst van de Koloniale Marine [geb. Montfoort 
1802 ( exm. Goldbach); met stamreeks]. 
Delfland, jg. 16, no. 2, juni/juli 2007. M. Reme,y
Voskuil: Onderwijs in Delfland in de 19e eeuw [ver
slag van een lezing]. 
13AQ (Rotterdam e.o.), jg. 21, no. 2, zomer 2007. 
Nakomelingen van Marinus Niemantsverdriet 
[1859-1933];].C. Lagendijk: Kwartierstaat - rapport 
- over 5 generaties van Cornelis Verhoog [1921-
2004]; E.R. vanDooremalen: Eigenaren van schepen 
te Dordrecht 1850-1851; B. de Keijzer: Stamreeks 
Vermeulen (Vermalen) te Hillegersberg [16e-18e 
eeuw; met veel aanvullende informatie]. 
11 en 30 (Friesland), afl. 47, jg. 12, nr. 3, juli 2007. 
G. Boeijinga: Op het verkeerde been gezet, of De 
gevolgen van een handtekening [Borna:us; 17e 
eeuw]; M.H.M. Starkenbu1g: Comello [Joost Pieters 
Vink alias Comello (geb. Heerenveen 1762} en de 
herkomst van de naam]; G. Zomer/A. Stiksma: Oom 
en nicht vrij t licht [Reinder Wijtzes de Jong (geb. 
Suameer 1805) er. (2) 1844 Korneliske Hendriks de 
J ong];J.S. Wolf: Gedenkpenning Balthasar Bekker 
[geb. Metslawier 1634]; M. Kist: Twee keer gestor
ven. Een probleemgeval in de Burgerlijke Stand 
[TjietseJans Lap; 1816]. 
Koggenland, jg. 22, 2007/2.J. Schenk: Personen uit 
West-Friesland gevonden in het oud Notarieel 
Archief van Purmerend [18e eeuw]; T. Plug: Kwar
tierstaat van Dirk Gregor Horst Simon Plug [geb. 
Hoorn 1968; -, Alders (te Nijmegen), Höhne
Sparborth, De Vries ( te Hoorn)]; H. Sinkeldam-Bus
chmann: Familie Binne(n)blijf in de Kroniek van 
Hoorn(!). 
Gepermeteerd ('s-Hertogenbosch-Tilburg), nr. 
34, jg. 9, juni 2007. In Memoriam Pieter Wuis
man; B. Meijs: Reactie 2 op genealogie Didden. 
Genealogie van Hendrik Wijnants Didden [er. 
Drunen 1653 Anneke Paulusse van Hedickhuij
sen; fragment]; Verv. Veldtocht naar Leipzig (deel 
9 ); ]. Boeren: Leeuwen in de Mist. Enkele raadsels 
rond Maarten van Leeuwen opgelost [geb. Ou
koop 1794, er. 1825 Martha van den Hoven, geb. 
Drunen 1800]; Verv. Kwst. Marinus van den Ak
ker [o.a. Van Densen (te Breda), Addink (te Zut
phen), Van Lieshout (te Boekel)). 
Threant (Drenthe), 18e jg. (2007), nr. 3. A. Luten: 
Kwartierstaat van Aleida Katharina Versteeg 
[ged. Havelte 1725; Versteeg (te Tricht, Amster
dam, Havelte), kwn. 5 en 6 niet uitgewerkt, Van 
Westerbeek, Struuck, Steenbergen/Steinberch, 
Van Segwaert); NN: Stamreeks Duker - Duiker 
[Willem Duiker (geb. Dalen 1928) > Arie Duker uit 
Utrecht er. Meppel 1767 Aleida Lodewegen); G. 
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Klomparends: Stamreeks Lomulder (2) [te Emmen; 
18e-begin 20e eeuw]; 0 . Brunsring: Genealogie van 
Harm Geerts Kuiper [te Borger, Gasselte, Beilen; 
18e-2oe eeuw]. 
Twente Genealogisch, 23e jaar, no. 3, juli 2007. 
Verv. Onvermoede bronnen in het Gemeentear
chief (slot) [Enschede]; H. Boom: De voorouders 
van Hermina Ezendam uit Enter [1827-1888, tr. 

Jan Hendrik Boom; De Wilde, Schuitemaker, 
Ezendam, Nijhuis]. 

West Noord-Brabant, jg. 17, nr. 2,juni 2007. Reac
tie op (eerdere) publicaties [o.a. De Jong en Da
men (o.a. te Zwartsluis)]; F. Buijs: Fragment (De) 
Swart, Breda [Solomon Swart, begr. Breda 1707, 
tr. (2) ca. 1683 Margriet de Blocq; 3 gen. nage
slacht]; Verv. Afstammelingen van Jan Willemse 
van Dijk, metselaar te Steenbergen ( deel 5 ); P. van 
Gooi: Kwartierstaat Anna Maria Kops [1856 Zeven
bergen 1936; -, Nollen (te Standdaarbuiten), Nij
sen (te Wouw), Ooms (te Halsteren)]; F. Roe/vink: 
Kwartierstaat van Gerardus Schrauwen [1878-
1916; -, Van As (te Gastel), De Rooij (te Rucphen), 
Van Nispen]. 

Uit Familiebladen: 
De Dobbelbeker, 36e jg., nr. 3, juli-sept. 2006. 
Slachtoffers - soldaten Wereldoorlog I (1914-1918) 
[De Dobbelaer(e), Dedobbeleer, Dobbeleire]; Ge
deelte van tak 32: Assenede - Pas de Calais (Fr.)
Genr [De Dobbelae re]. Idem, nr. 4, okt.-d ec. 2 0 0 6. 

Verv. Slachtoffers [Dobbelaere, Dobbeleir, von 
Dobbeler]; Stamboom 22. De Dobbeleer te Sint 
Martens-Lennik [18e-19e eeuw]; Lijst van Stam
boomtakken. Idem, 37e jg., nr. 1, jan.-maa 2007. 
Verv. Naamgenoten - slachtoffers van W.O. I en II 
[Dobbelaere, -laar]; Verv. Stamboom nr. 22 [o.a. te 
Sterrebeek]; Kwartierblad van Domien Jozef De 
Bock [geb. 1904]. 
De Drudenvoet, 15e jg., nr. 2, sept. 2006. Klap
wijk, Gerrit C. (1920-1981) [tr.1948 Anna H. Olde-
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boom]; J. Huber: Dubbele persoonsverwisseling. 
Hubers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Idem, 
nr. 3, dec. 2006. Onze stamboom nog verder terug 
in de tijd [Klapwijk; verwijst naar publicatie in 
Ons Voorgeslacht nr. 563 (2004)]. Idem, 16e jg., nr. 
1, april 2007. 
' t Duikertje. nr. 25, 9e jg., dec. 2006. Stamreeks 
van Willem Diemer Duijkers [geb. Rotterdam 
1928 > Franciscus Duijkers (over!. Meerssen-Raar 
1718)]; Stamreeks van Casper Joseph Duijkers 
[geb. Steenwijk 1938 > als voren] . Idem, nr. 26, 9e 
jg., juni 2007. Stamreeks van Maria Hubertina Jo
sephina Duijckers [geb. Heerlen 1954 (tr. Berg en 
Terblijt Henricus Reynders) > Petrus Ducarts tr. 
Valkenburg 1695 Elisabeth van Abel]; Drossaard 
Gerard Duijckers (1657-1726) [geb. Wachtendonk 
(exm. Vogelsanck), tr. 1687 Anna Judith Tum
mers/Timmers (ged. Bingelrade 1670)]. 
De Eendenkooi, nr. 115, jg. 33, dec. 2006. De ne
gen zonen van Wim en Annie uit De Lier [van 
der Kooij, geb. 1939 resp. 1954]. Idem, nr. 116, 
jg. 33, maart 2007. Oorlogsherinneringen van 
H.J.H. (Harry) van der Kooij. Idem, nr. 117, jg. 34, 
juni 2007. De kooi van GerritHeeres [over!. Nijega 
1760; nazaten noemden zich Van der Kooi, Koy
man, Kooiman, Kooyman, Kooiker]. 
De Engelenbrug. nr. 19, jg. 9, maart 2007. Uit het 
archief [fragment Van Engelenburg te Veenen
daal; 19e-2oe eeuw]. 
Familieblad Sparreboom, jg. 17, afl. 3, dec. 2006. 
Toespraken bij de uitvaart van onze genealoog 
Jan Sparreboom [1931-2006]; Verv. Genealogie 
Sparreboom. Idem, jg. 18, afl . 1, mei 2007. Verv. 
Genealogie. 
Familiebulletin de Heus, jg. 20, nr. 3, sept. 2006. 
G. de Heus: Herinneringen aan mijn grootvader 
[Gerard de Heus, 1868-1940]. Idem, nr. 4, dec. 
2006. Idem, jg. 21, nr. 1, maart 2007. Genealogi
sche rubriek [via http://www.henkbeijersarchief
collectie.nl/ (ook via www.bhic.nl) gevonden: Jan 
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de Heus 
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die Hoesch 1417 en 1422]; Nieuws uit archieven 
[voorbeeld wat te vinden op de naam (de) Heus via 
Genlias]. Idem, nr. 2,juni 2007.J. Coenen: Cornelis 
de Heus in Venlo [19e eeuw]. 
Familiegemeenschap 'Ter Laeck', 63e jaarboekje 
(2007). Uitvoerig recent nieuws uit de families 
Terlaak, te(r) Laak, de Laak, Van Laake; Uit het 
oude Archief [Ter Laak uit Didam, 18e eeuw; Ter
laak te Vlaardinger Ambacht, 19e eeuw]. 
Familiekrant Stam Toosten, nr. 67, jg. 17, 8-10-
2006. Kwartierstaat van LyanaJoosten [geb. Lom
mel 2005; met o.a. Quanten, Schonkeren, Poel
mans ]; Verv. Stamreeks Joosten [te Buggenum 
en Roggel]. Idem, nr. 68, jg. 17, 8-1-2007. Verv. Af
stammelingen Petrus ]oosten uit Buggenum [20e 
eeuw te Roggel en Tegelen]. Idem, uitg. 69.jg. 18. 
8-4-2007. De legendarische dokter ]oosten [Johan
nes Henricus Hubertus ]oosten, geb. Panningen 
(Helden) 1874; tr. 1931 Petronella Nijhout]. Idem, 
uitg. 70, jg. 18, 8-7-2007, Verv. Dokter ]oosten 
[1874-overl. Roermond 1947; met stamreeks]. 
Familie Kroniek De Poortse Leeuw, ue en 12e jg., 
maart 2007. Waar woonden ze? [Jan Adolf van der 
Poort (1799 Rotterdam 1856), tr. ald. 1829 Eliza
beth Elzerman]. 
Familienverband Avenarius. Sonderheft Nr. 8, 
Dez. 2006. über das Wappen Avenarius [in de 17e 
eeuw luidde de familienaam Habermann; het 
wapen toont o.a. een staande man met haverhal
men; schema wapenvoerders; met veel afbeeldin
gen]. 
Idema. nr. 43, dec. 2006. W. Idema.: Genealogisch 
onderzoek: Van de Fries-Drentse familie [Wytske 
Wilds Jonker alias Iedema (over!. 1853) en het 
huwelijk van haar ouders. dat niet door ging]; Jo
hannes gesneuveld in de slag bij Fontenoij [1745]; 
Interview met Froukje Elske Pechtold-Idema. 
De Ielstekker, nov. 2006. Zoveel rampspoed in 
een Elgersma-gezin [twee kinderen van Murk El
gersma x Geertje Sypersma verdronken in 1930 
resp.1932]. 
In de Smitse, nr. 17, dec. 2006. De vee-auto's van 
N.V. Stoombootdienst De Landbouw [directeur 
Willem A. Smit; jaren 1945-60; in de jaren 1945-
48 was een vergunning nodig voor het kopen van 
autobussen, vracht- en personenauto's]. 
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 80,jg. 21, dec. 2006. 
Kapitein Gerrit Schuyt [1652; aanv./corr.]. Idem. 
nr. 81, jg. 22, maart 2007. Interview met Dr. Wim 
(Wilhelmus Johannes) Schuijt (geb. 1909) en zijn 
dochter Nanneke Quik-Schuijt; Student aan de 
universiteit van Caen [Theodorus (Dirk) Schuijt, 
uit Edam; 1648]. Idem, nr. 82, jg. 22, juni 2007. 
Razzia: het dagboek van Theo Schuijt [geb. Bever
wijk 1925]. 

De Veerkamp Krant, 44e ed., jg. 12, nr. 3, sept. 
2006. In Memoriam Hans Veer kamp [ 1926-2006]; 
Het gele kistje [hypotheek voor J. Veerkamp te 
Tripscompagnie 1912, gegeven door H.P. Boer te 
Sappemeer]. Idem, 45e ed., jg. 12, nr. 4, dec. 2006. 
Van Veerkamp tot Kardinaal Simonis [schema af
stammingsreeks van Adrianus Johannes Simonis 
(geb. 1931) via Vos en Van Gent naar Lisette Fran
cisca Veerkamp (1846-1913) en verder Hermann 
Veerkamp (1661-1721) x Margareta Schraers]. 
Idem, 46e ed., 13e jg., nr. 1, maart 2007. Veer kamp 
en de Verenigde Oost-Indische Compagnie [Jas
per Verkamp uit Maarssen veen (1732), Pieter Ver
kamp uit Middelburg (1796)]; Het gele kistje (4) . 
Stamboom Groningen [Jacobus Veerkamp kocht 
in 1917 o.a. huizen te Sappemeer] . Idem, 47e ed., 
13e jg., nr. 2, juni 2007. Het gele kistje (5) [Cre
diet-Hypotheek in 1918 voor Harmanus Johannes 
Mulder, kweker te Kleinemeer; tr. Maria Elisa
beth Veerkamp] . 

De Veerkamp Krant@ 

-Het 
-Bes/acht 
--Veerkamp 

êJ ~ " ==:-• --
- · ... --·---·---· ,_,_ ... ,_ .. ,_ 

Verenigingsblad van Van Hiltens. blad 61, jg. 16 
(2006), nr. 3; blad 62,jg. 16 (2006), nr. 4. Gevonden 
op diverse zoekpagina's [Van Hilte(n), Van Hei
ren]; The National Archives, Kew, London [druk
werk van Jan van Hilten (1641); brief van Anth. 
vanHilten(1618)].Idem, blad 63,jg.17(2007), nr.1. 
Gevonden op diverse zoekpagina's; blad 64, jg.17 
(2007), nr. 2. Van Hilten op internet. 
Vis A Vis, nr. 48, febr. 2007. Een dubbele 25-jarige 
bruiloft [in 1915: Hendrik Boekenoogen xJacoba 
Cornelia Vis, en Jan Vis Albertsz x Cornelia Mar
garetha Agatha Schoute, Zaandijk resp. Wormer
veer 1-5-1890]; Reisverslag van Jacob Cornelis Vis 
[1891]. Idem. nr. 49, juni 2007. Twee zeilbroers, 
Jan Vis (1919-1998) en Albert Vis (1920-1971) [geb. 
Wormerveer] . 

M. Vulsma-Kappers 
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vragen 
Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op 
genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Doorgaans is het nuttig om eerst via de 
Contactdienst te proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in 
deze rubriek te stellen. 

De vragen (met antwoord porto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en ant
woorden dienen op één zijde beschreven papier te worden ingezonden aan: 
mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop. 
of per e-mail: 
info @ngv.nl (onder vermelding van: vragenrubriek Gens Nostra). 

vragen 

592. BOOGERT 
Dingeman Boogert (Bogen, Bogaard, Bo gers, Bogerd), geb. ca.1762, arbeider, over 1. Sliedrecht 
30-12-1840 als geb. Giessendam, ouders onbekend, tr. als jm van Hardinxveld te Sliedrecht 
6-11-1789 Teuntje Ariensdr. Teeuw. Uit dit huwelijk: ged. Hendrik 19-1-1791 (get. Lijsbeth 
Bente), vervolgens: Arie (get. Dingena Kok), Huijbertje (get. Jannigje Bent), Huibertje (get. 
Jannigje Benders), Wouter (get. Marigje Teeuw), allen te Hardinxveld; te Sliedrecht daarna: 
Dingena (get. Marigje Teeuw), Jannigje en Klaas (get. M. Teeuw en L. Kooy) en Hendrik (get. 
Lena van der Kooij). 

Doop van Dingeman niet gevonden in Giessendam, Hardinxveld of omliggende plaatsen. 
In Werkendam, aan de overkant van de rivier, woonde het gezin van Hendrik Bogers en Ger
rigje van der Kuijl dat daar acht kinderen liet dopen waaronder: Hendrik 1-8-1758 en Willem 
2-5-1762; Dingeman zou goed tussen die twee in passen. 

Gevraagd: doopgegevens en voorgeslacht van Dingeman. 
A. H. Boogert, Nieuwland 

593. DIJKSTRA 
Jacob Martens Dijkstra, zn. van Marten Beernds Dijkstra en Jeltje Hendriks, tr. Tietjerkstra
deel 15-5-1819 J el tj e Oedzes Huis inga. 

Gevraagd: doopgegevens en voorgeslacht van Jacob. 
M. Colen, Gemert 

594.HOL(L) 
In Ingen kome n dde gebr o eders H ol voo r: Gera rd M a nens H oll (tr. vó ór 28- 8 -1660 N e eltje 

Geurts, hertr. vóór 5-10-1674 Grietgen Martens), Daniel Martens Holl, overl. na 1705 en vóór 
14-5-1711 (tr. Clara Willems) en Willem Hol, over 1. vóór 1739 (tr. Agnita Heuff). 

Gevraagd: de ouders van Gerard, Daniel en Willem. 
Jan Peters Hol, jm van Haaften, otr./tr. Haaften 23-10/6-11-1712 Meriken Wijnen of Wijn

driksen, jd van Haaften, hertr. Haaften 1720 Jenneke Lam erts de Bruijn. 
Gevraagd: de voorouders van Jan. 

A.J.G. Hogendoorn. Maurik 
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595.FROMA 
Geert Jans, afk van Schüttorf, tr. Hoogkerk 12-5-1743 Aaltjen Jans van Leegkerk, ged. Hoog

kerk 9-12-1714, dr. van Jacob Froma (moeder niet genoemd). 

Jacob Froma van Aduard, tr. Aduard 22-6-1628 Trijntje Julles van Den Ham. Op 13-9-1629 

laten zij Haeske te Aduard dopen. 

Op 26-4-1598 verschijnen een dag na de opening op de provinciale synode te Appingedam 

als afgevaardigden van de classis Aduard twee predikanten en 'de E. E. Jacob de Froma, older

lingh'. 

Gevraagd: zijn deze Jacob Froma's aan elkaar verwant? 

P. Datema, Vollenhove 

596. VAN DEN HEUVEL 

Willem van den Heuvel, geb. ca.1733, gerechtsbode te Bleiswijk 1761-1795, overl. ald. 20-1-1816 
(83 jr., geb. in Gelderland, zn. van Jan van den Heuvel en Teunia Liese), otr. Bleiswijk 10-7-1763 
(imp. f 30) Maria Geerlof, ged. ald. 10-6-1731, overl. ald. 7-7-1808. Beiden zijn remonstrants. 

Uit dit huwelijk ged. Bleiswijk: Johannes Hendrikus 20-7-1766,Jo(h)anna 18-12-1769 (tr. 1792 

Izaak Hazeveld, predikant rem. gem. Oude Wetering) en Hendrik 8-3-1772. Maria Koote uit 
Hillegersberg maakt een testament 25-12-1789 bij not. Bernard de la Faille te Schiebroek, 

waarin aan Willem enige onroerende goederen te Bleiswijk worden vermaakt en hij benoemd 
wordt tot (mede)executeur. 

Gevraagd: geboorte/doopgegevens en voorgeslacht van Willem. 
A.M. Wessels, Medemblik 

Hoofdredacteur L. F. van der Linden, postbus 26, 1380 AA Weesp, info@ngv.nl 

Aan dit nummer werkten mee: 
Wil M.H. Brassé, Helstraat 13, 6131 cz Sittard 
J. B. Glas bergen, Plataanstraat 3, 5671 AL Nuenen 
L.M. van der Hoeven, Westduinweg 165, 2583 AA 's-Gravenhage 
Ton Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
R.H. Klerk, Noorderweg 149, 1456 NN Wijdewormer 
H.M. Kuypers,Jacob van Heemskercklaan 20, 2253 KJ Voorschoten 
A.B. Maliepaard, adriemaliepaard@tele2.nl, Het Sonnet 6, 2985 vw Ridderkerk 
A.M. Overwater, Jaagpad 65, 2992 VJ Barendrecht 
René van der Schans, r.vanderschans@hccnet.nl, Fluitekruid 8, 6721 RG Bennekom 
C.A. Schuckink Kool, Lyceumlaan 8, 3707 EC Zeist 
Jan M.Spendel, jan.spendel@planet.nl, Prinses Beatrix laan 23, 2252 GE Voorschoten 
Arie J a n Stasse, St. Josephlaa n 47, 3551 v a Utrecht 
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